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EDITORIAL
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - UM UNIVERSO DE
OPORTUNIDADES!
Um em cada cinco estudantes matriculados no ensino superior estuda a
distância. No período de 2007 a 2017 o salto no número de alunos nessa
modalidade foi de 370 mil para 1.757 mil, quase 400%. Enquanto no ensino
presencial o crescimento foi de apenas 34%. Oportunidades de estudo, especialmente aos que não conseguiam ter acesso, é o grande resultado desse
fenômeno. Esse movimento vem transformando o ensino superior no Brasil.
O crescimento vertiginoso do EaD se deve a dois fatores principais, segundo especialistas em educação. A flexibilidade é um deles. Em um curso online
o aluno pode estudar onde e quando quiser. É uma solução para quem prefere
evitar grandes deslocamentos economizando tempo e dinheiro.
Quando falamos do perfil do aluno de ambas modalidades, a realidade é
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bem diferente. Enquanto no ensino presencial 61% dos alunos estão na faixa

PROJETO GRÁFICO

de 21 a 30 anos, no ensino a distância quase metade tem entre 31 e 40 anos.

Elizandra Pires

Dessa forma podemos afirmar que o ensino a distância tem como uma de suas
responsabilidades colocar de volta aos estudos pessoas que já tinham desistido do ensino superior por terem entrado no mercado de trabalho ainda jovens.
Nesse sentido o Grupo Voltaire, por meio da Faculdade Campos Elíseos
(FCE), está ampliando significativamente a quantidade de cursos oferecidos de
graduação a distância em 2019. Outro grande movimento do grupo foi a aqui-
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sição da Faetel (Faculdade Teológica de Ciências Humanas e Sociais Logos),
instituição com mais de 30 anos de história. Agora a Voltaire conta com mais
de 150 polos em todo território nacional.
A expectativa do setor é continuar crescendo nos próximos anos. A relação
da graduação a distância versus a presencial indica que a expansão deve seguir
a tendência dos últimos anos. Isso sinaliza novas oportunidades de negócios
para quem tiver interesse.
Venha ser um parceiro do Grupo Voltaire Educacional!

Rodrigo Chalhub Alonso

Publicação Mensal e
multidisciplinar vinculada
à Faculdade Campos Elíseos.
Os artigos assinados são de
responsabilidade exclusiva
dos autores e não expressam,
necessariamente, a opinião do
Conselho Editorial.
É permitida a reprodução total
ou parcial dos artigos desta
revista, desde que citada a fonte.

Professor, Empresário e Gestor de
Polos da Faculdade Campos Elíseos

3

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

A-C

SUMÁRIO

FLEXIBILIDADE DA GESTÃO PARA COM ALUNOS, PAIS E
1825 ACOMUNIDADE
EM GERAL
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FARIAS LIMA

ANDREA GOMES MALTA DOS SANTOS

ENSINO DE ARTES NO BRASIL
23 OADELIA
VERDICCHIO PINHO
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1909 LUDICIDADE
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LAR: O LÚDICO E O DESENVOLVIMENTO DO AUTISTA

RELEVÂNCIA DA LUDICIDADE NA APRENDIZAGEM
41 AINFANTIL

ANDRESSA CARVALHO SANTANA ALVES

ADRIANA OLIVEIRA CAVALCANTE DA SILVA

HOSPITALAR: LIÇÕES COM AFETIVIDADE
50 PEDAGOGIA
ADRIANA RODRIGUES

PSICOPEDAGOGIA NA PRÁTICA ESCOLAR
1835 AANDRESSA
FABIANE SILVA GARCIA
RESPEITO AO ALUNO COM SÍNDROME DE DOWN
206 OASSUNÇÃO
RODRIGUES DOS SANTOS

DE ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO
60 INDICADORES
EM ESTUDANTES COM DIFICULDADES APRENDIZAGEM:
UMA INVESTIGAÇÃO POR MEIO DA TEORIA DAS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS
ADRIANA TATIANA AGUIAR MARQUES ROSOLEN
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TRO AUTISTA
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ESCOLA INCLUSIVA
82 UMA
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227 BRINCAR
BEATRIZ ROSA SANTANA

DA ESTRUTURA ESCOLAR NO PROCESSO DE
92 INFLUÊNCIA
ENSINO-APRENDIZAGEM

DA PRESENÇA FAMILIAR NO PROCESSO
235 ADEIMPORTÂNCIA
ENSINO E APRENDIZAGEM NAS SÉRIES INICIAIS

ALECIANE FERREIRA NASCIMENTO SILVA

2085

BRUNA GUIMARÃES DOS SANTOS

ANTROPOLOGIA URBANA
ALESSANDRA DE ARAÚJO MELO ZACHARIAS

LINGUAGEM ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
245 ACAMILA
UENO

NA LITERATURA
103 FÁBULA
ALESSANDRA FERRARI DA FONSECA TEXEIRA

LEITURA E A BIBLIOTECA ESCOLAR
1931 ACARLA
FERREIRA DE ARAUJO

REFLEXÃO COMO ASPECTO FUNDAMENTAL NA FOR112 AMAÇÃO
DOCENTE

121
1903

ALESSANDRA PASCHOAL LETTIERI

E OS CONTOS NUMA RELAÇÃO MULTIFACETA254 ODALÚDICO
NA EDUCAÇÃO PARA CRIANÇAS COM TDHA

DIFICULDADES DE APRENDIZAGENS NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
ALINE GUIRAO DE MOURA
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UM LUGAR DE DESENVOLVIMENTO
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ANA MARIA MONACO RICCO
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PRÁTICAS DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NO
283 AS
ENSINO FUNDAMENTAL I

REFLEXÃO SOBRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E
AS NOVAS TECNOLOGIAS - O USO DAS TICs EM SALA
DE AULA
ANA PAULA GOMES SANT ANA

CIRLENE RODRIGUES DA CRUZ

IDENTIFICAR UM ALUNO COM TRANSTORNO DO
306 COMO
DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE - TDAH

PAPEL DO LÚDICO NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA
168 OANDREA
CRISTIANE PEREIRA

CLAUDIA DO AMARAL PEREIRA
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DENISE APARECIDA MORALES BONIFÁCIO
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DENISE DOS SANTOS SOUZA TURUBIA
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FÁTIMA CRISTINA DE LIMA
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EDILEUSA SANTANA DOS SANTOS

OS FATORES EMOCIONAIS E SUAS INFLUÊNCIAS NA
APRENDIZAGEM DO ALUNO
FÁTIMA REGINA DA ROCHA

460

FORMANDO ALUNOS LEITORES
EDNA APARECIDA DA COSTA
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NECESSIDADE DE AVALIAR BUSCANDO A EVOLUÇÃO DO
CONHECIMENTO
EDNA DE SOUZA LOPES DE LIMA

EDUCAÇÃO INCLUSIVA E AS INTERCORRÊNCIAS RELACIONADAS AO TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E
HIPERATIVIDADE (TDAH) NO ESPAÇO ESCOLAR
FERNANDA PINTO BARBOSA CARNEIRO

550

A INCLUSÃO NO AMBIENTE ESCOLAR – UM DESAFIO A
SER VENCIDO
FERNANDA RODRIGUES AURELIANO

ARTE COMO MOTOR DO DESENVOLVIMENTO DA CRIA418 ATIVIDADE
NA EDUCAÇÃO

2170

EDNAIDE MELO DE MEDEIROS SANTANA

CONEXÃO ENTRE A LUDOPEDAGOGIA POR MEIO DAS
489 AMÚLTIPLAS
LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL E A
EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS
EDSON SERNAGIOTTO

578

5

A SURDEZ E DUAS REALIDADES UM COMPARATIVO
DO BRINCAR E IMAGINAR NO AMBIENTE REGULAR/
INCLUSIVO DE ENSINO E NO AMBIENTE BILÍNGUE/
BICULTURAL
FERNANDA SILVESTRE JARDIM
DISTÚRBIOS DE APRENDIZAGEM E OS
DESDOBRAMENTOS DA PSICOPEDAGOGIA EM TORNO
DOS COMPORTAMENTOS DA CRIANÇA
GILDA NORTE DE GODOY
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ESTÉTICA DA RECEPÇÃO: O PAPEL DO LEITOR
GILSON PRESTES
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APRENDIZAGEM
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O CENÁRIO AFETIVO NA CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO E
NO SEU DESENVOLVIMENTO EPISTEMOLÓGICO
GISLANE MIGUEL DE SOUZA

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO NOS DIFERENTES
CICLOS DA EDUCAÇÃO
JORGE LUIZ DIAS ARAUJO
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DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA: A IMPORTÂNCIA DOS
REGISTROS FEITOS PELOS PROFESSORES
JOSIVÂNIA DA SILVA PEREIRA

685

O CÉREBRO APRENDIZ: A INFLUÊNCIA DA
NEUROPLASTICIDADE NA APRENDIZAGEM
PSICOMOTORA
JULIANA BARROS D’ELIA PALMA RIBEIRO

693

ESCOLA E COMUNIDADE: CONVIVER É PRECISO
JULIANA GOUVEIA MIGUEL

597

PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO RACIAL
GISLEINE FERREIRA DE FREITAS MELLO

606

O PERFIL DOS JOVENS NA EJA: A JUVENIZAÇÃO E O
COMBATE A EVASÃO ESCOLAR
HELEN DE ARRUDA

615

A IMPORTÂNCIA DE CULTIVAR O HÁBITO DE LEITURA
COM ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

2045

HEVELYN HERDINA ROLIM

2116

INCLUSÃO EM ESCOLAS PÚBLICAS

1781

AS ARTES VISUAIS NO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA

1862

A IMPORTÂNCIA DA ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL E O
PAPEL DO PROFESSOR

2129

BEBÊS E CRIANÇAS PEQUENAS NAS CRECHES; OS
DESAFIOS DO PERÍODO DE ADAPTAÇÃO COM
ACOLHIMENTO RESPEITOSO

HILTON MARTINS

HOZANETE DO NASCIMENTO NUNES

ILKA MACHADO PIO

O USO DE MÚSICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

1949

A APRENDIZAGEM E O MOVIMENTO NA INFÂNCIA:
CONTEXTOS DE APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

633
641

HIPERATIVIDADE COMO AUXILIAR CRIANÇAS
HIPERATIVAS
JANAÍNA APARECIDA DE OLIVEIRA BARBIERI

1769

ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTO E O MEIO SOCIAL:
ELEMENTOS DE BASE NA CONSTRUÇÃO DA LEITURA E
DA ESCRITA
JANAINA DO ESPÍRITO SANTO DE MELO

1939

A MÚSICA E A CRIANÇA: EXPERIMENTAR E VIVENCIAR
JAYANE NUNES FERREIRA

1800

A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DO PSICOPEDAGOGO
NAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
JÉSSICA HELENA MONTEIRO PAGANINI

2065

DIVERSIDADE CULTURAL
JESSICA OLIVEIRA DOS SANTOS

700

DIVERSIDADE BIOLÓGICA EM MADAGASCAR
JUNIO CESAR POLACHINI

723

LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
KÁTIA REGINA TAVARES CAMARGO

LAÍS LOPES PRADO

E ESTRATÉGIAS
767 LEITURA
LAUDICE MARIA DE JESUS PACHECO
POLÍTICO PEDAGÓGICO: O PPP COMO
2025 PROJETO
DOCUMENTO ESCOLAR INTEGRADOR

O TANGRAM, QUADRADO MÁGICO E ORIGAMIS
NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE
MATEMÁTICA
IVAN APARECIDO DA SILVA
TARSILA DO AMARAL E O MODERNISMO BRASILEIRO
IVANEIDE LINO ANTUNES MEDEIROS

A INCLUSÃO DA CRIANÇA AUTISTA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
JULIANA NICOA NEGREIROS LOPES

ENSINO DE LÍNGUA INGLESA POR MEIO DE
2036 OATIVIDADES
LÚDICAS

ISABEL APARECIDA DIAS

ISABEL CRISTINA BLANCO MARTINEZ KOTOGE

624

710

IMPORTÂNCIA DO ENSINO DA ARTE NA EDUCAÇÃO
751 ALAIS
FLAUSINO DOS SANTOS CASTRO

INALDA MARIA DE LIMA CORDEIRO

2077

LITERATURA INFANTIL: OS BENEFÍCIOS DA LEITURA
DESDE A INFÂNCIA
JULIANA LEANDRO FERIANCE DE OLIVEIRA

LEILA ISABELITA PEREIRA FERREIRA DE OLIVEIRA

NA EDUCAÇÃO INFANTIL
798 ARTE
LÍDIA CRISTINA ROLIM DE PAULA PINHO

775
2013
739

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
LILIAN TORRES NEIRO
A AQUISIÇÃO E O PAPEL DA ESCRITA
LUANA KAINA SANTOS
AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
E O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM:
BRINCADEIRAS, LEITURA E TECNOLOGIA
LUCIANA CAVALCANTI

ORIENTADOR ESCOLAR E A IMPORTÂNCIA DO
785 OPLANEJAMENTO
LUCIANA ESTEVES DE FARIA

PSICOMOTRICIDADE COMO FUNDAMENTAL NO
815 ADESENVOLVIMENTO
INFANTIL
LUCIANA GOMES MIGUEL SILVA

IMPORTANCIA DAS CORES NOS DESENHOS NO
825 AENSINO
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
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LUCILENE DACIULIS CAETANO
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1020
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A RELAÇÃO ENTRE A ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E O
PROCESSO DE APRENDIZADO INFANTIL
MARCIA AMANDA PAULA TEIXEIRA

PARA GOSTAR DE LER: LITERATURA FANTÁSTICA E A
SAGA HARRY POTTER
NATAME ALMEIDA

1029

O DESAFIO NA FORMAÇÃO DE EDUCADORES
NEIDE MARIA DA LUZ SANTOS

854

EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE QUÍMICA:
FABRICAÇÃO E USO DE ESPECTRÔMETRO CASEIRO PARA
O ENSINO DE ESPECTROFOTOMETRIA DE EMISSÃO
MOLECULAR
MARCIO PERONI LEMOS

1042

LETRAMENTO LITERÁRIO E OS SUJEITOS DA EJA:
PRÁTICAS, EVENTOS E SIGNIFICADOS ATRIBUÍDOS
ODELICE MAGRO

1052

A ARTE E A BRINCADEIRA NA FORMAÇÃO DO ADULTO
MAIS SAUDÁVEL E FELIZ
ORLANI NATAL RIBEIRO

1060

A ESCOLA E O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS
PAMELA MEDEIROS ALBUQUERQUE

1070

LÚDICO NA ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
PATRÍCIA DE OLIVEIRA DA COSTA

1080

A IMPORTÂNCIA DA ARTE NAS SÉRIES INICIAIS
PATRICIA FERREIRA DE ANDRADE

1096

AS CONTRIBUIÇÕES DA NEUROCIÊNCIA PARA A
ALFABETIZAÇÃO E O LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
PATRICIA MEG AYRES SOUSA

1106

O MUSEU COMO ESPAÇO EDUCATIVO NÃO FORMAL
PATRÍCIA MOREIRA SARAIVA

1120

A ALFABETIZAÇÃO E O DIREITO DE SER E DE APRENDER
UM BREVE RELATO
PEDRO HOLANDA CAVALCANTI

1133

GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA
PRISCILLA VILLAS BOAS ALMEIDA

1145

OS REFLEXOS DOS BRINQUEDOS CONTEMPORÂNEOS
NA APRENDIZAGEM E NA PRAXIA GLOBAL DAS
CRIANÇAS
QUÉZIA MARTINELLI DE SOUZA

1160

A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL E EM
SÃO PAULO: CONCEPÇÕES E POSSIBILIDADES
RAFAEL ANDRADE DOS SANTOS

1170

DO PROTAGONISMO NA EDUCAÇÃO
950 RELEVÂNCIA
INFANTIL

O RETRATO DE AUGUSTE GABRIEL GODEFROY E A
EDUCAÇÃO ESTÉTICA NO SÉCULO XVIII
RAFAELA ALVES FERNANDES

1179

E LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
963 EDUCAÇÃO
MARLENE TAIRA MELO

OS DESAFIOS DOS DOCENTES PARA UMA METODOLOGIA ATIVA NA ÁREA DA SAÚDE
RAPHAELA DE TOLEDO

1190

ALTAS HABILIDADES E SUPERDOTAÇÃO NO AMBIENTE
ESCOLAR
RAPHAELA RUI RIVEROS

1202

CONTAR HISTÓRIAS COMO RECURSO DIDÁTICO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
REBECA TUNES FARIAS

1214

EDUCAÇÂO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO ENSINO
REGULAR
RÉGIA CHINELATO DA SILVA HITOS

1224

ARTE SUSTENTÁVEL COMO FORMA DE CONSCIENTIZAÇÃO: DO LIXO À ARTE
REGINA HELENA FRANCÊ GAGLIARDI

1989

LUIZELINA FARIAS LIMA

836

OS IMPACTOS DA UTILIZAÇÃO DAS TIC NA EDUCAÇÃO
MARCOS VALÉRIO RUIZ

862

LITERATURA AFRICANA NA ESCOLA
MARIA APARECIDA ALVES SILVA

881

A INTERVENÇÃO DA LUDICIDADE NA VIDA DA CRIANÇA
MARIA APARECIDA NICACIO DA SILVA OLIVEIRA

872

IMPORTÂNCIA DO USO DE DIFERENTES TECNOLOGIAS
NA EDUCAÇÃO
MARIA DA GLÓRIA MOREIRA BASTOS DE BRITO

EDUCAÇÃO INFANTIL NA BASE NACIONAL COMUM
1976 ACURRICULAR
MARIA DAS GRAÇAS REIS BOMFIM

890

A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
MARIA DE FATIMA QUINTANILHA DE ALMEIDA

907

LEITURA E RELEITURA DE IMAGEM
MARIA JOSÉ DA SILVA E SOUZA

LÚDICO ENQUANDO INSTRUMENTO DE
1759 OAPRENDIZAGEM:
PSICOMOTRICIDADE E EDUCAÇÃO
MARIA MAURA MOREIRA

CURRÍCULO ADAPTADO PARA INCLUSÃO
916 OMARIA
PATRICIA ALMEIDA SANTOS DA COSTA
EDUCAÇÃO INFANTIL E A SUA IMPORTÂNCIA NA
932 AINCLUSÃO
DA DEFICIÊNCIA AUDITIVA
MARIA VALMIRA LERES DOS SANTOS

DA LINNGUAGEM ESCRITA
941 DESENVOLVIMENTO
EM UMA CRIANÇA COM TRANSTORNO GLOBAL DE
DESENVOLVIMENTO- ESTUDO DE CASO
MARILENE CAVALCANTI RIBEIRO

MARIZETE PEREIRA DE SOUSA SANTANA

DA CRIANÇA ESPECIAL NA ESCOLA
1968 INCLUSÃO
MICHELLE ANTUNES DE CARVALHO

977

AS EXPRESSÕES IDIOMÁTICAS EM LÍNGUA INGLESA NAS
HISTÓRIAS DA “TURMA DA MÔNICA”
MICHELLE MARTINS DE SOUZA GANDEN

991

A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
MILENA COSTA DA SILVA

INCLUSÃO ESCOLAR DE ALUNOS COM TRANSTORNO
1002 AGLOBAL
DO DESENVOLVIMENTO
NATÁLIA MARIA COELHO NUNES

7
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R-T
1231

A RELAÇÃO MUSEU ESCOLA
RENATA BUIO DE ANDRADE

RELEVÂNCIA DO BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL
1443 ASILVANA
DOS SANTOS LOPES

1242

MUSICALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RIZONEIDE MARIA DIAS

DESAFIO DE ENSINAR MATEMÁTICA
1452 OSILVIA
LEITE

1252

A FAMÍLIA E SEU PAPEL NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DO ALUNO
ROBERTA RODRIGUES DA SILVA

1261

EDUCAÇÃO INCLUSIVA – UMA PARCERIA O PROFESSOR
DE PAAI EM PARCERIA COM O PROFESSOR REGENTE
RODRIGO PAULO

1270

EDUCAÇÃO ÉTNICO RACIAL NA PESPERCTIVA DA LEI
10.639/03
RONALDO DA SILVA RODRIGUES

1279

NOVOS CAMINHOS EDUCACIONAIS PARA UMA
EDUCAÇÃO INCLUSIVA
ROSANA DOS REIS MATOS

1289

O USO DA LITERATURA INFANTIL COMO APOIO E ESTÍMULO
À LEITURA E AS PRINCIPAIS DIFICULDADES DO PROCESSO
ROSANA KIRILAUSKAS

1299

EDUCAÇÃO E CULTURA NA INFÂNCIA
ROSANGELA APARECIDA CONCEIÇÃO NASCIMENTO

1315

ARTE: O SINGULAR QUE ABRANGE O PLURAL NO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANÇA
ROSANGELA DE JESUS DÓREA SANTOS

1328

IMPORTÂNCIA DA RELAÇÃO EDUCADOR-EDUCANDO
NO CONTEXTO EDUCACIONAL
ROSEANE DE OLIVEIRA NUNES CARTAXO

1340

CONTRIBUIÇÃO AO CONHECIMENTO DE ALGUMAS
PLANTAS ORNAMENTAIS COM POTENCIAL TÓXICO
OCORRENTES NO BOSQUE MAIA (GUARULHOS, SP)
ROSELI ISABEL DA SILVA

1360

DAS BRINCADEIRAS TRACIONAIS NA
1464 CONTRIBUIÇÕES
FORMAÇÃO DA CRIANÇA
SILVIA MARTINS DE OLIVEIRA

PERFIL DO EDUCADOR NA EDUCAÇÃO INFANTIL
1477 OSIMONE
VELHO COTRIM FERNANDES
DA ESCRITA NAS CRIANÇAS EM FASE
1491 ADEAPRENDIZAGEM
ALFABETIZAÇÃO
SOLANGE MARGARIDO YWATA

BARREIRAS: REGISTRO DO PROCESSO
1501 VENCENDO
DA CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO PEDAGÓGICO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
SONIA APARECIDA DE LIMA MICHELINO

TEATRO COMO RECURSO PARA O
2139 ODESENVOLVIMENTO
DA CIDADANIA E

EXPRESSÃO ARTÍSTICA - UMA VISÃO PROGRESSISTA
SORAYA DE LIMA FORTUNATO LOPES OLIVEIRA

ENSINO DA ARTE NO PROCESSO EDUCACIONAL
1508 OBRASILEIRO
STELAMARIS APARECIDA DOS REIS SIMADA

CÃO PODE SER O ESTÍMULO EXTERNO DE
1520 OAPRENDIZADO
MAIS SIGNIFICATIVO DA LÍNGUA
INGLESA PARA UM ADULTO
SUELI KELLEN FUJIMOTO GIROTTO

PEDAGÓGICOS DINÂMICOS NO ENSINO DA
1530 MÉTODOS
MATEMÁTICA
SUELLEN CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA

FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO
1539 OBRASIL

REFLEXÕES SOBRE LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
ROSEMEIRE URIOS

1371

CRIANÇAS SURDAS E O ENSINO DE ARTES
SANDRA REGINA GARCIA MEIRIÑO DE JESUS

1381

A ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
SANDRA SANTOS SILVA

1389

AS MÍDIAS E OS CONTEÚDOS: APOIO DIDÁTICO PARA
TRABALHAR AS ARTES VISUAIS
SHEILA DE CASSIA DIAS

1400

A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE ARTE NA EDUCAÇÃO
BÁSICA
SHEILA DE PAULA OSORIO ARAUJO

1409

INCLUSÃO DA CRIANÇA REFUGIADA NA EDUCAÇÃO
SHIRLEY NOGUEIRA DOS SANTOS TEBALDI

1421

COMO A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL PODE INFLUENCIAR EM CARGO DE GESTÃO ESCOLAR
SILVANA CORDEIRO DE OLIVEIRA

1430

CONTRIBUIÇÕES FREIREANAS PARA A EDUCAÇÃO
INFANTIL
SILVANA DE SOUZA BARBOZA

SUHAILA ABDOU KALIK CEDRO

NO BRASIL: DE UM RESGATE
1549 ALFABETIZAÇÃO
HISTÓRICO À ATUALIDADE
SUMAIA NASSIB AZZAR SLAVISKI

HISTÓRIAS QUE NOS MOVEM: CONSIDERAÇÕES DO
1561 AS
VOLUNTARIADO
SUZANA MAÍRA BORGES REZENDE

PARA TODOS
1573 INCLUSÃO
TAIS DE ALENCAR MILHOMES
DE EDUCAÇÃO INFANTIL
1581 ESPAÇOS
TAMIRIS CAMPOS DE OLIVEIRA
NA EDUCAÇÃO INFANTIL: DEVERES DA
1590 SEXUALIDADE
FAMÍLIA E DA ESCOLA
TANIA BALBINO DE OLIVEIRA

SURDEZ NO BRASIL
1598 ATATIANA
ANDRADE SILVA
MUSICALIZAÇÃO NO PROCESSO DE LETRAMENTO
1608 ATATIANA
BATISTA

8
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T-V
NA EDUCAÇÃO INFANTIL: É POSSÍVEL
1617 APRENDIZAGEM
APRENDER BRINCANDO
TATIANE SANTOS AMADO

PARA A SUSTENTABILIDADE: A IMPORTÂNCIA
1627 EDUCAR
DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
TATIANE SANTOS SILVA

BRINQUEDOTECA NA VISÃO PSICOPEDAGÓGICA
1637 ATELMA
CRISTINA MEJIAS
DA ATUAÇÃO LÚDICA DO PEDAGOGO
1648 ANOIMPORTÂNCIA
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA PRIMEIRA
INFÃNCIA
THAÍS BREVIGLIERI DA SILVA

DIFICULDADE DE TRABALHOS COM ALUNOS
2004 AIMIGRANTES
QUE FALAM
VALDECI FELIPE DO NASCIMENTO

IMPORTANCIA DO DESENHO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
1660 AVALDIRENE
BRITO TEIXEIRA CESAR
NO ENSINO FUNDAMENTAL I
1670 ARTE
VALÉRIA DOS SANTOS MARIANO
DEMOCRÁTRICA E O CONSELHO DE ESCOLA
1958 GESTÃO
VALERIA SOARES PASSOS SANTOS
DO ALUNO COM TRANSTORNO GLOBAL DO
1683 INCLUSÃO
DESENVOLVIMENTO
VALMIR JOÃO DA SILVA

NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
1698 LIBRAS
VANESSA APARECIDA MANOEL DA SILVA
PROFESSOR NA EDUCAÇÃO INFANTIL
1714 OVANESSA
BRAGA DA PAZ
NO ENSINO APRENDIZAGEM – POSSÍVEIS
1724 MATEMÁTICA
DIFICULDADES
VÂNIA APARECIDA ZANGRANDE

AFETIVIDADE E SEUS EFEITOS NO ENSINO
1732 AAPRENDIZAGEM
INFANTIL
VANUSA APARECIDA DA SILVA

ADMINISTRATIVA VERSUS PEDAGÓGICA:
1741 GESTÃO
PERCALÇOS NA PRÁTICA
VERA CRISTINA DOS SANTOS

9
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O CUIDADO HUMANO COMO ATO PEDAGÓGICO
RESUMO: “O Cuidado Humano como Ato Pedagógico”, tem como objetivo investigar
o cuidado da criança numa perspectiva pedagógica na prática docente das cri-anças. O
planejamento, a observação, o registro e a avaliação são apresenta-dos como instrumentos
de aporte à prática pedagógica, de modo dialético, as-sim interrelacionados. As práticas
educativas em torno do cuidado com as cri-anças no contexto educativo pressupõem o
desenvolvimento pleno da criança. Contemplar o cuidado na esfera da instituição da
Educação Infantil significa compreendê-lo como parte integrante da educação, embora possa
exigir co-nhecimentos, habilidades e instrumentos que extrapolam a dimensão pedagógica. Ou seja, cuidar de uma criança em um contexto educativo demanda a integração de
vários campos de conhecimentos e a cooperação de profissio-nais de diferentes áreas.
A base do cuidado humano é compreender como ajudar o outro a se desenvolver como
ser humano. Cuidar significa valorizar e ajudar a desenvolver capacidades. O cuidado é
um ato em relação ao outro e a si próprio que possui uma dimensão expressiva e
implica procedimentos específicos. A compreensão pelo(a) Educador(a) do cuidar
como ato pedagó-gico no processo de ensino-aprendizagem contribui de modo
significativo na prática docente, transformando-se num ato verdadeiramente gnosiológico,
ca-paz de auxiliar homens e mulheres em seu processo de humanização.
Palavras-Chave: Cuidado; Ato Pedagógico; Aprendizagem; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO
Tendo em vista os objetivos da Educação
Infantil – desenvolvimento in-tegral da
criança de zero até seis anos de idade, em
seus aspectos físico, psi-cológico, intelectual
e social, complementando a ação da
família e da comuni-dade (BRASIL, 1996).
Compreendemos que, entre outras ações, é
preciso pla-nejar e organizar cuidados que
preservem e promova o desenvolvimento
sau-dável das crianças.
Atualmente, o tema da primeira infância
tem recebido destaque em eventos
internacionais e nacionais. Objeto de
debates e discussões em fóruns mundiais,
a primeira infância apresenta-se hoje como
um dos principais objeti-vos de atendimento
aos direitos sociais humanos.
No Brasil, essa temática ganha força a partir
da promulgação da Consti-tuição (1988) e
da aprovação da LDB/96, que garantem o
atendimento à crian-ça pequena em creches
e pré-escolas. Nestes textos legislativos, a
primeira infância é referenciada como um
tempo de cuidado e de educação. Isto significa que tal compreensão deve orientar as
práticas da educação infantil, carac-terizadas
como ações de cuidar e educar de forma
integrada da criança pe-quena.
O pressuposto aqui assumido é que
cuidado implica cuidar do outro em toda
sua dimensão humana. A palavra cuidar é de
origem latina, derivada do verbo cogitare,
porém, são encontradas referências também
no vocábulo latino curare. Cogitare é
sinônimo de pensar, supor, imaginar e curare
implica “tratar de por cuidado em”. Quanto
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ao verbo cogitare, origina-se do vocábulo co-agitare, significando agitação de
pensamento, revolver no espírito, ou tornar
a pensar em alguma coisa (MONTENEGRO,
2001, p. 64).
O termo cuidado é derivado do latim
cogitatus. Silva (1949) diferencia seu
significado de acordo com a função sintática:
primeiramente, refere-se à atividade de
pensamento, com a função de adjetivo e
particípio do verbo cui-dar, implicando em
pensado, calculado, suposto, meditado.
A segunda função da palavra refere-se ao
campo das emoções, aparece com a função
de subs-tantivo masculino, significando
desvelo, solicitude, diligência, vigilância, precaução.
É possível supor que a prática de cuidado
tem duplo sentido, um no campo da ação do
pensamento, reflexão, e outro no campo da
aplicação do espírito, materializando-se em
atitudes para com o outro, reafirmando a explicação dada pelos etimólogos sobre vocábulo
de imprecisão de significados, voltado para a
objetividade e para a subjetividade. Tomando
por base tais con-siderações posso ressaltar
que a ação de cuidar abrange aspectos
cognitivos e afetivos.
As práticas de cuidado configuramse como uma atitude fundamental à
sobrevivência da espécie. O bebê humano
não teria como sobreviver se não recebesse a
atenção necessária, o desvelo, a intervenção
do adulto próximo, e é exatamente por meio
das expressões emocionais que ele recebe
estes cuidados.
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A ARTE DE CUIDAR NA
INFÂNCIA
As emoções que são em essência,
contagiantes, medeiam as práticas de
cuidar/educar mais primitivas. A propósito,
a argumentação de Rossetti-Ferreira se
faz oportuna, ao se reportar às práticas de
cuidado e educação:
Admirável capacidade humana essa de
aprender com os outros da mesma espécie e
de se adaptar aos mais variados ambientes e
situ-ações. Estranho pensar que ela se funde
em nossa extrema imaturi-dade motora ao
nascer, que nos faz depender dos outros por
longos anos. Em contraposição, nossa rica
expressividade ao nascer, favo-rece nossa
comunicação com os outros. Aqueles que
nos cuidam medeiam nossas relações com o
mundo (ROSSETTI-FERREIRA, 2003, p. 10).
A expressividade emocional da criança
possibilita uma intervenção es-pecializada
da professora ou do adulto próximo por
meio da mímica facial, da respiração, da
postura, cujo modo de funcionamento se
constitui em pistas su-tis e reveladoras dos
estados internos da criança, inclusive da sua
disposição cognitiva.
As emoções são formas privilegiadas de
comunicação da criança. As professoras
devem compreender e ler tais expressões,
assim como devem sa-ber administrar o
fluxo emocional no interior dos espaços
pedagógicos infan-tis. A argumentação de
Dantas (1992) é oportuna a este respeito:
para ela as emoções não são consideradas
nas práticas pedagógicas, pois na maioria das
vezes, apresentam um caráter contagiante e
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anárquico. Contrapondo-se a tal pensamento,
a autora recomenda a inclusão da educação
da emoção como um dos propósitos da ação
pedagógica, o que supõe, em seu entender,
o co-nhecimento íntimo do modo de
funcionamento das mesmas.
O
desenvolvimento
afetivo,
que
está intrinsecamente relacionado ao
desenvolvimento cognitivo, Wallon (1995),
também ocorre por meio dessas interações
sociais. O adulto ensinante, mediador por
excelência entre a crian-ça e o conhecimento,
necessita de aporte teórico/prático para
ler as disposi-ções afetivas das crianças,
como as emoções, as quais são indicadoras
privi-legiadas, nessa fase, dos estados
psicológicos. Sua expressividade, que possibilita a comunicação com o adulto por meio
da mímica facial, é indicadora do estado da
criança, como também, contagia o ambiente,
impedindo que flua a atividade reflexiva. O
que pressupõe uma ação eminentemente
racional.
Tais argumentos expressam a complexidade
e a importância das ações voltadas para
a primeira infância e expressam também,
que as práticas de cui-dado/educação
são ao mesmo tempo atitudes permeadas
por aspectos afeti-vos, subjetivos e por
aspectos racionais/objetivos, o que confirma
a integração das mesmas no âmbito da
educação infantil, sendo oportuna a
definição do que significa cuidar da criança
para Rosemberg (1999):
Atender às suas necessidades de proteção,
segurança, bem-estar, saúde. Estar atento
a seus afetos, emoções e sentimentos, às
relações com os outros, com as coisas, com o

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

ambiente. Planejar um espaço que estimule
sua inteligência e imaginação, que permita
des-cobertas e aguce sua curiosidade
(ROSEMBERG, 1999, p. 23).
A afirmação se contrapõe ao pensamento
tradicional ocidental que sempre considerou
as práticas de cuidar/educar como
preponderantemente femininas justamente
por serem constituídas de afeto, de emoção,
sendo este um dos principais motivos pelo
qual as profissões que implicam cuidado
humano como, por exemplo, educação em
segundo plano.
O sentido etimológico da palavra
cuidado implica desvelo, solicitude, tendo
significado emocional/afetivo e racional, a
etimologia da palavra educa-ção remete ao
grego paidagógein que significa conduzir.
Compreendida como algo intrínseco as
relações humanas e sociais, ou precisamente,
fenômeno de apropriação da cultura, está
sendo entendida como expressão de toda
criação humana.
As práticas de cuidar, educar implicam
atitudes e comportamentos que demandam
conhecimentos, habilidades e até valores
potencializados no sen-tido de contribuir
para o desenvolvimento da criança. Isto
significa, que o foco deve ser ajudar o
outro a se constituir enquanto pessoa, a
melhorar a sua con-dição de vida enquanto
cidadão. Sendo assim, subjaz a ideia de
que as ações de cuidado além de racionais
são, sobretudo, interativas, pois demandam
o desvelo, a criação de vínculos, o
acolhimento do outro apesar das diferenças,
a construção de conhecimentos culturais e
atitudes sociais.
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O desenvolvimento psíquico da criança se
traduz a partir de interações entre a criança e
o seu contexto, físico e social, e as interações
soci-ais, com professoras, educadores em
geral, e demais crianças assumem papel
privilegiado na construção do conhecimento.
Todavia, essa construção se dá de modo
mais significativo se imbuída de ludicidade e
afetividade, ou seja, se acontecer de forma
prazerosa.
É possível afirmar que o desenvolvimento
integral da criança só pode se materializar
a partir da superação da dicotomia cuidar/
educar e consequente-mente, por meio da
integração destes dois processos. Não se
concebe mais uma educação que divide,
parte o ser humano, privilegiando apenas o
aspecto cognitivo em detrimento do afetivo
e também do social e do motor.
As aprendizagens envolvem, não apenas
conhecimentos culturalmente difundidos,
mas, sobretudo, a construção da identidade
e de atitudes básicas para a socialização
dos indivíduos sendo uma aprendizagem
fundamental a relação com o outro, os
afetos envolvidos, a capacidade expressiva
das emo-ções, entre outros.
Considerando que a prática de cuidado
e educação é essencialmente uma ação
que envolve pessoas completas, em suas
dimensões cognitivas, afetivas, motoras
e sociais, urge acrescentar o caráter
multifacetado deste atendimento que, por se
constituir de relações com crianças pequenas,
poten-cializa a constituição de vínculos entre
a criança e os adultos ensinantes.
A forma como a professora concebe as
manifestações das crianças, as interações
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criança-criança, criança-adulto, as mediações
resultantes das ativi-dades de higiene, de
alimentação, de música, de leitura, entre
outras, estão intrinsecamente relacionadas,
mediadas pelos atores do processo educativo
que vão ressignificando os conteúdos
trazidos por cada um. A propósito, Ros-settiFerreira (2003), ao se reportar à integração
entre as funções de cuidar, educar, cita um
ditado xhosa, língua materna de Nelson
Mandela: “Pessoas são pessoas por meio
de outras pessoas” (ROSSETTI-FERREIRA,
2003, p. 10).
O processo de cuidado e educação das
crianças pequenas se torna mais efetivo
e, por conseguinte, prazeroso quando
há um envolvimento real, uma sintonia
entre quem cuida e quem é cuidado, por
meio da qual a profes-sora é capaz de
ler as múltiplas expressões das crianças,
suas formas diferen-ciadas de comunicação
e ação e intervém no sentido de acolher e
envolver a criança no espaço educativo,
contribuindo para o desenvolvimento
integral da mesma o que pressupõe a
indissociabilidade de ambas as ações.

OBSERVAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA O OUTRO
A observação como empreendimento de
atenção ao outro, de ida ao en-contro do
outro como partícipe é também elemento
constitutivo da prática pe-dagógica, definindo
a docência como ato. Esta dinâmica é elo
favorável ao reconhecimento da criança, por
meio da qual se compreende que a linguagem
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oral não é determinante no processo inicial
de interação entre elas (ROCHA, 2008).
A observação atenciosa pode ser
compreendida como instrumento que
“ensina a ver”, que fornece às professoras os
“instrumentos óticos para prestar atenção
e colher fenômenos particulares” naquilo
que fazem as crianças, pos-sibilitando assim
a compreensão de suas próprias práticas
(BONDIOLI, 2007, p. 15).
Isto demanda ao professor
Uma observação com mais foco,
voltada à criança, ao seu fazer, às suas
comunicações; voltada ao contexto, e isto
é, às situações pro-postas que a criança
tem e as quais ela reage; e para si mesmo;
as reações que o comportamento da criança
tem sobre o adulto, rea-ções que são
compreendidas e governadas (BONDIOLI e
FERRARI, 2004, p. 17).
O planejamento pedagógico constituído
pela observação atenciosa às crianças
possibilita-nos maior clareza do que é este
documento, para que e a quem serve, e,
como se pode fazê-lo. Se por um lado,
podemos afirmar que não existe um modelo
único de planejar, e isso nem seria possível,
porque nossa defesa vai ao encontro das
idiossincrasias de cada criança, de cada
grupo no coletivo, de cada professora
individualmente.
Por
outro,
alguns
pressupostos para a organização e realização
do planejamento pedagógico precisam ser
definidos. O planejamento precisa ser algo
material, não somente enquanto registro
documentado, mas sobretudo na efetivação
praxiológica entre o que se propõe e como
se faz, em todos os momentos do cotidiano.
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Ostetto (2000), afirma que
O planejamento educativo deve ser
assumido no cotidiano como um processo
de reflexão, pois, mais do que ser um papel
preenchido, é atitude e envolve todas as
ações e situações do educador no cotidiano do seu trabalho pedagógico. Planejar é
essa atitude de traçar, projetar, programar,
elaborar um roteiro pra empreender uma
viagem de conhecimento, de interação, de
experiências múltiplas e significa-tivas para
com o grupo de crianças. Planejamento é
atitude crítica do educador diante de seu
trabalho docente (OSTETTO, 2000, p. 177).
O planejamento como atitude crítica diante
do trabalho docente, implica ato de planejar,
na perspectiva do que é relevante para as
crianças, é também atitude responsiva, na
qual gradualmente assume-se consciência de
que aquilo que se está projetando se refere
ao outro. É uma resposta ativa e res-ponsável
ao modo como concebe-se a relação com as
crianças no espaço da Educação Infantil.
Essa concepção requer postura ética e
estética, pois não existe um de-ver estético
ou científico sem um dever ético e político
que o acompanhe (BAKHTIN, 2010).
Existe uma integração entre esses deveres,
imbricados mu-tuamente no ato pedagógico,
reverberados
nos
procedimentos
constitutivos do ser professor(a). Incluemse nesses procedimentos o planejar,
cuidadosamen-te pensado, sistematizado
e organizado em sintonia com os sujeitos
principais dessa rede relacional, as crianças.
Compreender o planejamento pedagógico
como atitude responsiva re-quer que se
compreenda qual é o papel do ser professor(a)
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na Educação In-fantil. Esse papel é permeado
pela apropriação da intencionalidade docente
e pela responsabilidade das escolhas, sobre
o que fazer, tendo em vista as prio-ridades
de cada grupo, sem perder de vista o quê de
processo brincante, lúdi-co, revelam-se nas
ações das crianças.
É necessário pensar sobre o que
poderia ser feito para promover-se es-sas
potencialidades que as crianças possuem,
sem atropelar seus tempos pró-prios de ser e
estar bebê/criança no coletivo da Educação
Infantil. Isto implica, fundamentalmente,
assumir posições, entendendo, antes de
tudo, o que é pe-dagógico (OSTETTO, 2000).
Posturas que possam levar à reflexão de que o
ato de trocar a fralda, de auxiliar no banheiro
e na alimentação das crianças precisam
ser planejados, escritos sistematicamente,
propostos com delicadeza, observados e
refletidos, são caminhos para tornar esses
momentos os mais pedagógicos possíveis.
Neste movimento e na retomada do agir,
a reflexão pode ser suscitada de forma
mais aprofundada, levando as professoras a
replanejar os próximos momentos de forma
diferente e melhor ou, às vezes, simplesmente
refinando o já proposto, repetindo o ato,
visando realizá-lo com mais qualidade.
Entenden-do que qualidade significa ter em
conta que a forma como realizamos dada
proposta com uma criança, com outra, talvez
precise ser diferente.
Assumir a cotidianidade de fazeres, na
Educação Infantil, como ato pe-dagógico,
possibilita compreender que as posições
assumidas “adquirem sua validade no
interior de uma unidade estética, científica,
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sociológica; enquanto adquirem o dever na
unidade de minha vida singular e responsável”
(BAKH-TIN, 2010, p. 47).
Os princípios da política, da ética e da
estética reverberam em todas as atitudes
docentes, e esse conjunto exige uma
complexidade de conhecimen-tos, além de
uma clareza de intencionalidades. Significa
saber como fazer em consonância com as
diferentes manifestações das crianças
Compreendemos que observar para
refletir e planejar e executar e ob-servar para
refletir são exercícios dialéticos, não ocorrem
em linearidade. São práticas que elevam
“o modo de pensarmos as contradições da
realidade, o modo de compreendermos a
realidade como essencialmente contraditória
e em permanente transformação” (KONDER,
2008, pp. 07-08).
Entender esta dinâmica de modo
dialético e não linear pode ser uma forma
de se recuperar as potencialidades que já se
possui, mas buscando in-vestir-se em outros
fazeres mais conscientes e elaborados, na
constituição da prática docente.
Promover a aprendizagem das crianças
e permitir que elas externem suas
potencialidades imagéticas e criativas, exige
proposições que lhes tra-gam autonomia,
direito de escolha e participação efetiva no
cotidiano da Edu-cação Infantil.
Propostas repetitivas e seriadas servem
para conformar e constituir no humano o
desligamento da sua infância, do tempo
livre, do ócio, do pensa-mento profundo e da
invenção. Ou seja, são caminhos para formar
pessoas voltadas a servir o capital como mão
de obra barata, mas como fieis consumi-
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dores do que dita o mercado.
Nossa perspectiva de Educação Infantil
se volta para pensarmos em propostas
pedagógicas que mantenham viva a infância
em cada sujeito de pouca idade, para que suas
vivências nos primeiros anos de vida possam
lhe deixar marcas que o tornem crítico e
questionador desde o tempo presente. Que
por meio de conhecimentos historicamente
produzidos pela humanidade, diga-se os
científicos, naturais, culturais e artísticos,
possa-se contribuir para a constituição de
um sujeito mais consciente das contradições
da realidade.
Partindo da prerrogativa vygotskyana
(VYGOTSKY, 2000), é pela reso-lução de
problemas que a criança complexifica o
pensamento e elabora solu-ções antes não
previstas.
O pedagógico na Educação Infantil é o que
define esta instituição como espaço formal
de educação e, ainda, como primeira etapa
da educação básica brasileira (BRASIL, 1988,
1996).
O que precisamos ter claro é que,
por pedagógico, o entendimento não
deve corresponder à ideia de propostas
escolarizantes, de modelos conteudis-tas.
Envolve pensar em proposições, perpassadas
por interações de afeto en-tre adultos e
crianças, mas também por proposições
concretas em que a crian-ça possa solucionar
problemas. Sejam de ordem afetivaemocional, matemáti-ca, de oralidade e
corporeidade, ou seja, enunciativa.
A resolução de problemas iniciase principalmente com a manipulação,
pela criança bem pequena, de objetos
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de diferentes formas, texturas e espessuras. Passa pela interação dela com seus
pares e sujeitos de idade diversas, crianças
maiores, adultos. Pela conversação, diálogo
que promove na criança a necessidade
de também comunicar-se e ser escutada,
ter seus enunciados acolhidos. E também
pelo movimento espacial, em que a criança
descobre meios de ultrapassar um obstáculo
encontrado no caminho.
A resolução de problemas se complexificar
ainda mais quando a criança tem a liberdade de
brincar e, na brincadeira, independentemente
do nível sim-bólico, poder manifestar seus
anseios, alegrias, necessidades e satisfações,
comunicando aos seus pares e aos adultos o
que está realizando.

O CUIDADO DA CRIANÇA
COMO ATO PEDAGÓGICO
Tendo em vista as singularidades das
crianças pequenas e, portanto, a complexidade
das ações envolvidas em seu atendimento,
cuidar numa pers-pectiva educativa, urge
que se construa uma pedagogia específica
para a educação infantil, defendida por
Rocha (1999).
O termo “pedagogia da infância” foi
cunhado por Rocha, em sua tese de
Doutoramento. Com este termo, a autora
defende a possibilidade de desenvol-ver
uma autêntica Pedagogia da Educação
Infantil, cujo objeto de estudo são as próprias
crianças, seus processos de constituição
em diferentes contextos. Esta pedagogia
transcenderia os conhecimentos didáticos
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resultantes de uma ação pedagógica escolar
e dos processos de ensino-aprendizagem
que não resultam adequados para analisar
aqueles espaços pedagógicos não-escolares,
tão frequentes na atenção das crianças de 0
a 6 anos (ROCHA, 1999).
Em outras palavras, uma pedagogia da
infância se configuraria, sobre-tudo, como
processos que contemplam o cuidado e
a inserção social da crian-ça, tendo em
vista suas singularidades/peculiaridades e
diferenças inerentes à faixa etária de 0 a 6
anos.
Por ser um campo de estudo recente, a
“pedagogia da infância” consti-tui-se em um
espaço aberto para pesquisas em prol de
uma ação específica, diferenciada das ações
desenvolvidas no ensino fundamental. Isto
porque, a característica peculiar das práticas
de cuidado e educação de crianças peque-nas
impõe ações diferenciadas e multifacetadas,
supondo conhecimentos pro-fundos nas
áreas de sociologia, antropologia, filosofia,
história, saúde, psico-logia, entre outras.
Tais áreas dão suporte para a definição
de uma pedagogia da educação infantil,
possibilitando assim que o conhecimento
psicológico não seja a única referência para a
prática das educadoras. Nesta direção, urge
que a formação para atuar com esta faixaetária seja específica peculiar ao campo
da educação infantil e geral em termos de
abrangência, amplidão e pro-fundidade.
A compreensão de que as ações de cuidar,
educar estão intimamente relacionadas
e visceralmente imbricadas ainda não é
suficiente para que su-peremos a dicotomia
historicamente construída entre esses dois
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processos no tocante à atenção que se dá
à criança no Brasil. Tal dicotomia transcende
o campo meramente pedagógico e se insere
no terreno do campo político.
Observando-se a trajetória da educação
infantil no Brasil, podemos constatar que
a prática hegemônica se configura em uma
cristalização entre as dimensões do cuidado
e da educação. Enquanto as creches, em
sua ori-gem, eram de caráter filantrópico/
assistencialista, cuja finalidade era a guarda
dos filhos das mães trabalhadoras, em
contrapartida, as pré-escolas surgem com
caráter educativo/pedagógico tendo como
finalidade preparar as crianças para o
ingresso na vida escolar.
Para que haja uma superação da cisão
histórica entre cuidar/educar é preciso
conceber a educação infantil como fruto de
ações complementares e amplas de cuidado
e educação, tendo como suporte propostas
pedagógicas que levem em consideração
a criança como um ser completo em
suas dimen-sões cognitivas, afetivas,
psicomotoras e sociais, como também, é
imprescindí-vel considerar o contexto de vida
mais imediato das crianças, suas necessidades, peculiaridades e diferenças culturais,
étnicas e de gênero.
Nessa perspectiva, pressupõe-se que a
prática docente na educação in-fantil deve
ter como ponto de partida a concepção de
criança enquanto ser his-tórico-social, ativo
no processo de construção do conhecimento,
cidadã deten-tora de direitos, como também,
a concepção de educação enquanto prática
social humana, inserida em uma sociedade
marcadamente contraditória, cons-tituindo-
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se como um mecanismo de expressão de
ideologias, valores e atitudes da sociedade.
Portanto, o grande desafio posto é
assegurar no âmbito das instituições de
educação infantil, creches e pré-escolas,
as funções de cuidar, educar. O objetivo a
ser alcançado é o desenvolvimento integral
da criança. Neste desa-fio, se encontra a
amplitude das ações, que não têm como se
concretizar se não por meio da integração
destas práticas que estão implicitamente
ligadas. Tanto nas creches como nas préescolas ou instituições equivalentes, a criança tem necessidades e direitos de ser cuidada
e educada como um todo.
Não se concebe uma educação infantil em
que não estejam presentes os cuidados com
o seu corpo, sua alimentação, sua saúde,
seu crescimento e seu desenvolvimento
cognitivo, motor e afetivo. É importante
ressaltar que qualquer atividade que tenha
como referência a criança, seja na família
ou na instituição é multirreferencial, implica
ações educativas e de cuidado.
É possível afirmar que a cisão entre as
ações de educar e cuidar se con-figura como
uma atitude incoerente e inconsequente que
tem imprimido a educação infantil marcas de
fragmentação e inconsistência manifestas
por diferentes concepções e ideologias.
Acolher a criança do ponto de vista integral,
implica atender suas in-dividualidades,
compreender suas manifestações emocionais,
agir sobre elas, acatá-las como linguagem
própria das crianças pequenas, dar e receber
afeto, proporcionar o desenvolvimento da
autonomia, por fim, contribuir para a constituição do eu da criança. É preciso conhecer
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de forma ampla o que significa cuidar e educar e quais as
ações e os comportamentos que estão implícitos e explícitos
nas atividades propostas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ainda é forte a dicotomia entre as ações de cuidado e
educação. O cui-dar ainda é considerado como atenção
meramente física, portanto, como algo simples de realizar,
atividade de menor valor. Ademais, está diretamente relacionado com o afeto, entendido como “paparicação”, que
as professoras de-vem expressar pelas crianças. Quanto à
educação, esta é ressignificada como pedagogia de caráter
moral disciplinador tendo em vista o ingresso das crian-ças
em grupos posteriores na creche e/ou escola.
A criança é o ator principal, a quem devemos estar com o
olhar e as pro-posições direcionadas, a partir do que ela se
nos revela como interessante de vivenciar e experimentar.
Porém a responsabilidade organizativa desse processo
é de nós adultos (professores/professoras), mas de modo
compartilhado com as famílias e ou-tros atores sociais
integrados à instituição, assegurando-se, inclusive, a efetiva
participação das crianças, nas escolhas do que preferem e
indicam como rele-vante.
É necessário reconhecer a criança coo parceiro social, que
pelos seus meios de ação, predominantes em cada fase do
processo de crescimento e desenvolvimento manifesta seus
desejos e necessidades.
Essa criança tem direito, mas, antes de tudo, tem direito a
condições de vida mais dignas, como “atenção individualizada,
cuidados e ternura”, que conforme aponta Piotto et al.
(1996), são necessidades que podem ser consi-deradas em
nossa cultura e que garantes, inclusiva, a sobrevivência das
crianças.
A criança tem direito a manter vínculo estável com
os que lhes minis-tram os cuidados primários e por
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intermédio deles ampliar as suas relações sociais; têm
direito ao cuidado de qualidade, que atenda às suas
singularida-des com pessoa e promova o seu crescimento e
desenvolvimento saudável; têm direito ao acesso a todos os
conhecimentos construídos pela humanidade a uma prática
educativa que considere seu processo desenvolvimento e
seus meios de ação sobre o meio humano e físico. Formar o
Educador para o cui-dado humano como ato pedagógico exige
construir uma prática de formação reflexiva e que integre
educação, saúde, família e instituição.
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O ENSINO DE ARTES NO BRASIL
RESUMO: Não há como separar a história da arte brasileira da história do ensino de Arte,
tendo em vista que o contexto histórico está diretamente ligado ao processo educativo,
as ações pedagógicas são o retrato do momento da sociedade, e, certamente evidenciase a especificidade de cada uma, como área de estudo e com objetivos próprios. Porém,
a intersecção entre elas é o homem, como produtor de signos e significados, na arte, na
história e na cultura. Neste artigo, teremos elucidado o contexto histórico do ensino de
Artes bem como seu embasamento legal, levantados por meio de pesquisas bibliográficas
acerca do tema proposto.
Palavras-Chave: 'Ensino; Artes; História; Brasil.
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INTRODUÇÃO
A Arte que se quer para a escola não pode
ser diferente da arte praticada fora dela,
pois deve estar em sintonia com a produção
artística e cultural, para formar leitores e
fruidores de arte.
O objetivo maior do ensino de Arte deve
ser a própria arte como linguagem original
do ser humano capaz de construir relações
dialéticas entre o ensino, a pesquisa e o
objetivo de arte.
Segundo Ferraz e Fusari (1999) para que
exista a construção de práticas do ensino de
arte que garantam conhecimentos estéticos,
artísticos e o diálogo com as necessidades e
interesses dos alunos e de sua comunidade,
há a necessidade que o educador cultive a
consciência histórica e a reflexão crítica, para
imbricar a prática na teoria, isto é, conhecer
arte e saber ensinar arte.
A discussão e a pesquisa sobre o século
XIX são importantes para entendermos como
se deu a urbanização das nossas metrópoles,
a formação do eixo cultural Rio – São Paulo e
o contexto das ideias que contribuíram para
o ensino de arte no Império e na República.
Para Barbosa (1989, p. 9), a falta de
conhecimento sobre o passado está levando
os artes educadores brasileiros a valorizarem
excessivamente o “novo”. Assim, estudar
os determinantes sócios- culturais ajuda a
compreender a história do ensino de arte e
suas vertentes.
Logo, para construir um novo paradigma
educacional em arte e desmistificar alguns
aspectos, ou alguns vícios, será necessário
que os professores compreendam, discutam
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e estudem a história desse ensino, como
um possível meio para refletir sobre suas
práticas pedagógicas, com clareza acerca
dos métodos e conteúdos artísticos a serem
escolhidos.

HISTÓRICO DO
ENSINO DE ARTES
No início da colonização, arte e o ensino
de arte foram trazidos pelos jesuítas. Os
primeiros artistas eram autodidatas e
pertenciam ao clero em sua maioria. Sem
preparo técnico adequado ou qualquer base
cultural, esses artistas copiavam estampas
europeias de gravuras religiosas.
Da segunda metade do século XVI até
XIX, arte na colônia era praticada por negros
e mulatos e ensinada de pai para o filho ou
de mestre para aprendiz.
Nossos artistas, todos de origem popular,
mestiços em sua maioria, eram vistos pelas
camadas superiores como simples artesãos,
mas não só quebraram a uniformidade do
barroco de importação, jesuítico, apresentado
contribuição renovadora, como realizaram
uma arte que já poderíamos considerar como
brasileira.
Assim, a concepção de arte popular é
substituída pela arte burguesa. Pela primeira
vez tínhamos um estilo artístico em sintonia
com que estava acontecendo na Europa.
Porém, o prestígio da academia era tão
intenso que nossa pintura ganhava na
técnica, mas perdia em espontaneidade.
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Nessa época, a atividade não era incluída nas
escolas públicas elementares.
O ensino de arte era exclusividade
da Academia Imperial de Belas Artes.
A metodologia do ensino de arte tinha
como fundamento principal o desenho,
primeiramente de partes do corpo humano
e num estágio posterior a observação de
bustos de gesso para os exercícios de luz e
sombra. A prática com os pincéis acontecia
numa etapa mais avançada, começando com
a cópia de um detalhe de algum mestre da
pintura do início ao fim, em que se retiravam
todos os vestígios de imperfeição.
Para estabelecer uma correlação entre
o ensino acadêmico no Brasil e na França,
Wick(1922), descreve como era o ensino de
artes na Academia de Paris. Primeiramente,
o estudante desenhava com base em outros
desenhos, depois em modelos em gesso e,
finalmente, de modelos vivos.

EMBASAMENTO LEGAL
A primeira Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB) elaborada no Brasil,
foi a Lei nº. 4024/61 de 20 de dezembro
de 1961, sem qualquer preocupação com o
ensino básico.
Na oportunidade houve um grande
debate
no
Congresso
Nacional
por um longo período (quase 20
anos), concluindo-se numa lei que não
correspondeu plenamente às expectativas
dos envolvidos no processo. Na realidade
tornou-se uma solução de compromissos e
concessões mútuas entre os defensores da
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escola pública e os adeptos à rede particular
vinculada à igreja que buscava manter-se no
sistema educativo após perder seu mandato
durante o início do século.
Segundo SAVIANI (1997), a Lei nº.
4.024/61 era uma lei inócua, tal qual a Lei
nº. 9394/96 atualmente em vigor, mas, vale
lembrar também que antes disso, não havia
no Brasil uma lei específica para educação.
A educação no Brasil sempre esteve
vinculada aos determinantes econômicos e
políticos do país e, na elaboração da primeira
LDB, os determinantes foram os embates dos
modelos econômicos (agrário – exportador e
urbano industrial).
A lei nº. 4024/61 regulava a concessão
de bolsas, a aplicação de recursos no
desenvolvimento do sistema público
bem como a iniciativa privada mediante
subvenções financeiras. Também previa
a cooperação entre União Estados e
Municípios.
De acordo com a Lei nº 5.692/71 de 11
de agosto de 1971, de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, a arte foi incluída no
currículo escolar com o título de Educação
Artística. Considerada, porém, como
“atividade educativa” e não como disciplina.
A consequência foi à perda da qualidade
dos saberes específicos das diversas formas
de arte, dando lugar a uma aprendizagem
reprodutiva. Com a constituição do
movimento arte-educação, multiplicou-se os
encontros, os professores se organizaram em
entidades, buscando nova orientação para o
ensino de arte.
E, a Lei nº 9.394/96 de 20 de dezembro
de 1996,das Diretrizes e Bases da Educação
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Nacional, significou um avanço para a área.
Em primeiro lugar, pós fim as discussões sobre
o eventual caráter de não obrigatoriedade.
E arte passa a ser considerada Obrigatória
na Educação Básica: “ O ensino da
arte constituirá componente curricular
obrigatório nos diversos níveis da
Educação Básica, de forma a promover
o desenvolvimento cultural dos alunos.”
(art. 26, § 2º). Em segundo lugar, porque
a denominação de “Educação Artística” é
substituída por “Ensino da Arte”. Ficou, assim,
pavimentado o caminho para se identificar
a área por “Arte”, não mais entendida como
uma atividade, um mero “fazer por fazer”,
mas como uma forma de conhecimento.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCNs), por sua vez, contemplam a área
de arte, dando-lhe mais abrangência e
complexidade. Embora não apresentam
caráter de obrigatoriedade, os PCNs vêm
servindo para a elaboração de planos e
projetos pedagógicos nas escolas das redes
pública e privada em todos os níveis de
ensino.
As estruturas dos PCNs para o Ensino
Fundamental denominam como “Área de
Arte” como um dos objetivos gerais do
ensino fundamental. E avançam os PCNs
ao destacarem as quatro linguagens: Artes
Visuais, Dança, Música e Teatro.
A nova denominação preconizada tende a
fortalecer a proposta que vê o ensino da arte
como uma área específica do saber humano,
partindo do raciocínio de que a importância
da arte está na arte em si mesma e no que
ela pode oferecer e não porque serviria para
atingir outros fins.
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Respeitada a autonomia de que gozam no
mandamento legal, os estados e municípios
terão a liberdade de organizar seus currículos,
sempre na articulação entre a base nacional
comum, a parte diversificada e os conteúdos
mínimos das áreas de conhecimentos. E
poderão respeitar a formação específica dos
professores.
Entende-se assim que a retificação da
denominação “Educação Artística” por “Arte”
está na linha de compreensão do parecer e
da Resolução, define melhor a noção de área
de conhecimento, fica em consonância com
a LDB atual e permite às Redes Públicas de
Ensino, no âmbito de sua autonomia, receber,
indistintamente, em concursos públicos
licenciados em Educação Artística, em Arte
ou em quaisquer linguagens específicas,
Artes Visuais e Plásticas, Artes Cênicas
ou Teatro, Música e Dança , que utilizarão
os seus conhecimentos específicos, com
a finalidade de atingirem os objetivos
preconizados pela legislação em vigor para o
Ensino Fundamental e, de modo mais direto,
o objetivo do ensino da arte, que é “promover
o desenvolvimento cultural dos alunos.”

AS TENDÊNCIAS
PEDAGÓGICAS E O ENSINOAPRENDIZAGEM DA ARTE
O professor necessita conhecer as
tendências que influenciaram o ensino e a
aprendizagem da arte ao longo da história,
para poder entender a situação da arteeducação no contexto atual e refletir sobre
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sua atuação pedagógica com o objetivo
de otimizá-la. Dominar os conhecimentos
históricos relacionados com a arte-educação
é de fundamental importância como subsídio
para uma ação transformadora no ensino e na
aprendizagem da arte na atualidade. 			
A busca de propostas contemporâneas para
tratar das questões do ensino-aprendizagem,
nas instituições de ensino formal, vem sendo
uma das principais preocupações dos arteeducadores brasileiros nas duas últimas
décadas.
Para se compreender e assumir melhor a
responsabilidade como professores de Arte,
é importante saber como a arte vem sendo
ensinada, suas relações com a educação
escolar e com o processo histórico-social.
Baseado nestas noções pode-se reconhecer
na construção histórica, esclarecendo como
estão atuando e como desejam construir
essa nossa história.
Ao longo dos tempos, essa atitude de
sobrevivência, não mudou muito em nosso
pais, por inúmeras razões, entre elas a
carência de uma educação voltada para a
valorização do nosso patrimônio nacional.
Em nosso país teve-se exemplos de
importantes eventos culturais entre artes
e educação desde século XIX. Destacamos
aqui alguns eventos culturais como a criação
da escola de Belas Artes no Rio de Janeiro,
Semana de Arte Moderna também chamada
de Semana de 22, ocorreu em São Paulo no
ano de 1922, no período entre11 de fevereiro
e 18 de fevereiro no Teatro Municipal de
São Paulo, na mesma cidade. Durante os
sete dias que de exposição, foram expostos
quadros e artes consideradas modernista, em
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relação a época, entre as apresentações que
ocorreram á noite dos dias 13 de fevereiro,
15 de fevereiro e 17 de fevereiro, e foram
apresentadas poesia, música e palestras
sobre a modernidade, que deixou alguns
ilustres escritores e artistas de renome
indignados.
Representou uma verdadeira renovação de
linguagem, na busca de experimentação, na
liberdade criadora na ruptura com o passado
e até corporal, pois a arte passou então da
vanguarda, para o modernismo. O evento
marcou época ao apresentar novas ideias e
conceitos artísticos. A poesia por meio da
declamação, antes era só escrita. A música
por meio de concertos, só havia cantores
sem acompanhamento de orquestras
sinfônicas. A arte plástica exibida em telas,
esculturas e maquetes de arquitetura, com
desenhos arrojados e modernos. O adjetivo
"novo", passou a ser marcado em todas estas
manifestações que propunha algo no mínimo
curioso e de interesse.
A Semana, de certa maneira, nada mais
foi do que uma ebulição de novas ideias
totalmente libertadas, nacionalista em busca
de uma identidade própria e de uma maneira
mais livre de expressão.
No século XX, criação de universidades
na década de 30, eventos culturais como
as Bienais de São Paulo no ano de 1951,
movimentos universitários ligados a cultura
popular década de 50 e 60, a constituição
da pós-graduação em ensino de artes e a
mobilização profissional (anos 80), como
outros acontecimentos, que acompanha
o desenvolvimento das artes desde a sua
introdução até seu crescimento por meio
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da educação e outras experiências como
museus, centro culturais, escolas de artes e
etc.
O intuito com a educação em arte tem
feito com que pesquisadores, professores
e artistas, vem se aperfeiçoando e se
qualificando nas práticas educativas em
Artes. Em nosso país Brasil desde a década
de 80 tem divulgado diversos trabalhos que
se preocupam na atuação em artes, em sala
de aula com os educandos no processo de
ensino aprendizagem fazendo com que o
educando tenha o conhecimento de artes na
sociedade na qual está inserida por meio de
suas culturas e origens, auxiliar o professor
na sua maneira de transmitir artes, utilizando
diversos métodos no objetivo de ensinar e
aprender e a preocupação de o professor
ter uma formação contínua para melhoria na
introdução de artes na escola.
A pedagogia Tradicional uma tendência
que teve início no século XX, no ensino de
artes, o desenho continua, mas apresenta
de grande utilização a preparação técnica
para o trabalho, valorizando o contorno,
cópia e o desenho geométrico que viam
como a preparação do estudante para a
vida profissional. Essa tendência na qual
o processo de aquisição de conhecimento
é proposto, por meio das elaborações
intelectuais e com base nos modelos de
pensamento desenvolvidos pelos adultos. O
papel do professor, portanto, é o de passar
para alunos as informações consideradas
verdadeiras e absolutas.
A Pedagogia Nova ou Movimento da
Escola Nova como também é conhecida, teve
suas origens na Europa e Estados Unidos
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no século XIX, e surgiu no Brasil na década
de 30 e se propagou a partir da década de
50 e 60 com as escolas experimentais. Esta
pedagogia da importância à expressão, como
uma informação existente e individual em
todas as atividades que visa os aspectos
intelectuais os afetivos.
Procuram aprofundar suas ideias, partindo
de problemas ou assuntos de interesses dos
alunos para assim desenvolver as experiências
cognitivas, num aprender fazendo. (FUSARI,
FERRAZ. 2000, p.27)
A Escola Nova tem como ponto de vista
que os conhecimentos já adquiridos pela
instrução técnica acumulados pela sociedade
não precisariam ser propagados aos
educandos, pois se acreditava que utilizando
esses métodos eles seriam naturalmente
encontrados e organizados.
Segundo palavras de Augusto Rodrigues
pode-se compendiar as ideias da Escola
Nova que via o aluno como ser criativo do
qual deveria oferecer todas as condições
possíveis de expressão artística, presumindose, que, ao aprender fazendo, saberiam fazêlo também cooperativamente na sociedade.
No Brasil a divulgação do Movimento
Educação pela Arte, foi por Augusto
Rodrigues, por meio desse movimento a
educação “Por meio da Arte”, readquiriu a
valorização da arte infantil, e o conceito de
arte firmado na expressão e na liberdade
criadoras.
Os professores da linha da livre expressão
implicitamente, pressupõem que o aluno
tem dentro de si um mundo de Obras, que
precisa ser posto para fora, expresso, mas
exprimido. (FUSARI, FERRAZ. 2000, p.37)
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No Brasil os professores de Artes que
aprovam este conceito de Pedagogia Nova,
começaram a executar diferentes métodos
e atividades que motivavam experiências
artísticas, que visava nos interesses e
assuntos de ensino.
Conhecer significa conhecer-se a si
mesmo; o processo é fundamental, o produto
não interessa. Visto como ser criativo, o
aluno recebe todas as estimulações possíveis
para expressar-se artisticamente. Esse
“aprender fazendo” o capacitaria a atuar
cooperativamente na sociedade. (FUSARI,
FERRAZ. 2000, p.37)
Na Pedagogia Tecnicista, as suas origens
deram-se na metade do século, no mundo, e a
partir de 1960 e 1970 no Brasil, essa tendência
ocorre quando a educação inicia uma
reputação de insuficiente para o preparo de
profissionais tanto no nível médio e superior,
para estar atento ao desenvolvimento
tecnológico no mundo. Esta tendência
preocupa-se na organização dos conteúdos e
como é adquirido, algo mecânico, na qual os
professores desenvolvem seus planos de aula
centrados apenas nos objetivos operacionais
de forma ainda num contexto técnico e
grandes utilizações de recursos tecnológicos
e audiovisuais, mostram a importância de
um saber construir e um saber exprimiremse, se esquecendo com o compromisso de
conhecer a linguagem de Artes, por falta de
bases teóricas, os professores começam a
valorizar livros didáticos, os quais possuem
atividades prontas e orientação de como
aplicá-los.
Neste contexto, os professores são
considerados com um técnico responsável

pelo desenvolvimento do planejamento do
curso.
Tudo isso visando estabelecer mudanças
nos comportamentos dos alunos que ao
saírem do curso devem corresponder aos
objetivos preestabelecidos pelo professor
em sintonia com os interesses as sociedades
industriais. (FUSARI, FERRAZ. 2000, p. 38)
Desde a década de 60 muitos educadores
iniciaram discussões para saber as reais
contribuições da escola refletindo numa
melhoria das práticas sociais. Essas discussões
contribuem para o surgimento de novas
propostas pedagógicas que indicam para uma
educação conscientizadora do povo e para,
direcionar o histórico de trabalho escolar
público, democrático e de toda população.
Alguns educadores sugerem uma educação
do povo, de caráter não formal, não diretivo,
não autoritário, para libertar as pessoas da
opressão da ignorância e da dominação.
A Pedagogia Libertadora sugerida por Paulo
Freire tem a objetividade na transformação
da prática social das classes populares.
Seu principal propósito é direcionar o
povo para uma consciência, mas clara dos
acontecimentos.
O Método de Paulo Freire, alunos e
professores dialogam em condições de
igualdades, desafiados por situações
problemas que devem compreender e
solucionar, essa metodologia dá importância
às experiências vivenciadas pelos alunos e
professores, respeitando a autonomia de
seus grupos.
Os métodos de ensino não partem de um
saber artificial, depositado de fora, e nem do
saber espontâneo, mas de uma relação direta
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com a experiência do aluno confrontada com saber trazido
de fora. (FUSARI, FERRAZ. 2000, p.42)
De acordo com Ana Mãe (2001), cada geração tem direito
de olhar e interpretar a arte de uma maneira própria, dando
um significado a história que não tem significação em si
mesma.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O conhecimento artístico deve ser visto como um fim em
si, como um saber carregado de especificidades e conteúdos
próprios e que, se fundamentado numa concepção
estética, que vai além da própria disciplina escolar,
que envolve beleza, símbolo e diversidade de linguagens,
pode ser considerado como uma forma de sensibilização
para além do ensino de artes. Enfocando também o papel
importante do professor em se condutor desse processo
tendo em mente os objetivos que venham favorecer o ensino
– aprendizagem de seus alunos.
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ASPECTOS DO PROCESSO DE
APRENDIZAGEM DA CRIANÇA SURDA
RESUMO: Durante muito tempo as crianças surdas estiveram expostas a uma aprendizagem
totalmente oral e estudos provaram que elas não atingiam níveis satisfatórios de aprendizagem.
As metodologias utilizadas como a leitura labial, expressão oral e leitura de textos escritos
não eram adequadas as suas necessidades.
As pesquisas com a linguagem de sinais confirmaram o seu valor linguístico e
sua importância para que os surdos conseguissem expressar sua realidade concreta, o seu
mundo poético e abstrato.
A apropriação da língua de sinais pelas crianças surdas favorece a aquisição do conhecimento,
a construção de seu vocabulário e o desenvolvimento da leitura labial.
Palavras-Chave: Aprendizagem; Surdo; Educação e Ensino.
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INTRODUÇÃO
Atualmente especialistas de diversos
seguimentos estudam o processo de
comunicação entre os surdos e colocam em
xeque duas questões relevantes: a primeira
é saber qual o sistema de comunicação mais
adequado para a educação das crianças
surdas e qual o tipo de escolarização mais
positivo para elas.
Essas são questões importantíssimas a
serem respondidas e de sumo interesse de
toda a comunidade surda e seus familiares.
Infelizmente ainda há uma grande batalha
a ser travada, mas algumas conquistas
alcançadas foram significativas para essa
causa. No entanto, a cultura do surdo precisa
ser conhecida e suas causas abraçadas pela
cultura ouvinte.

O SURDO DEPENDE DA
FALA PARA APRENDER A
ESCREVER?
Essa é uma das controvérsias que
os surdos carregam consigo, os surdos
apresentam dificuldades de escrever porque
não aprenderam e, não há como associar a
surdez com uma deficiência intelectual ou
cognitiva.
A deficiência aqui está na dificuldade
de obter acesso a uma aprendizagem
significativa e oportunizar os surdos a
viverem novas experiências.
“Oportunidade de acesso a uma escola
que reconheça às diferenças linguísticas,
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que promova acesso a língua padrão; que
no caso dos surdos, tenha professores
proficientes na língua de sinais, que permita
a alfabetização na língua primeira e natural
dos surdo.” (GESSER, 2009,p. 57 e 58)

A LÍNGUA PORTUGUESA E O
SURDO EM UMA SOCIEDADE
DE OUVINTES
Um tipo de questionamento que permeia a
mente de muitos é saber se o surdo necessita
aprender a língua portuguesa para viver em
sociedade.
E a resposta é não, pois para conseguir
se relacionar em sociedade o surdo precisa
em primeiro lugar saber a língua de sinais,
como assegura Pelin e Skliar (1998, 2000
e 1997 apud Gesser, p.60) “[...] é por meio
dela que lhe é garantida a construção de
conhecimento de mundo e, a constituição
e o fortalecimento da identidade cultural
surda.”
E tal afirmativa se confirma quando
analisamos a leitura labial dentro da
comunidade surda, temos a falsa impressão
que essa habilidade é comum entre todos
os surdos, o que na realidade requer muito
treino para conseguirem desenvolver essa
habilidade.
Para viver em sociedade o surdo não
precisa da língua portuguesa e da leitura
labial, mas precisa da Libras que é sua língua
materna para conseguir interagir com as
pessoas em sociedade.
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CONCEITO DE INCLUSÃO
E OS PROPÓSITOS DA
EDUCAÇÃO INCLUSIVA
De acordo com o dicionário Aurélio Júnior
(FERREIRA, 2011, p. 502) a palavra inclusão
“é o ato de incluir ou o resultado desse ato,
ou seja, que está incluso por fazer parte de
algo”.
E é justamente esse um dos anseios da
educação inclusiva, proporcionar ao aluno
uma incorporação, sem exceções, um
convívio e uma aprendizagem relevante,
que possibilite partilhar experiências com
diferentes pessoas.
A educação no Brasil defende um sistema
escolar heterogêneo, pluralista e acolhedor
nos mais diferentes aspectos e a educação
inclusiva caminha nesse sentido.
Mas o sucesso escolar dependerá de
grandes esforços e mudanças, seja no
currículo ou nos aspectos estruturais, para
valorizar o aluno em suas especificidades e
garantir sua atuação integral e equivalente
aos demais alunos.
Com o preceito de valorização da
diversidade humana a educação inclusiva
proporcionou alterações importantíssimas,
que contribuíram para a formação de novos
conceitos e condutas sociais, forçando a
escola, família e a sociedade a encararem
novos desafios.
A educação inclusiva estabelece objetivos
que movimenta todo esse processo de
desenvolvimento. Como assim estabelece
Oliveira (2005, p.76).
• Integração das pessoas com deficiência
á sociedade;
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• Expansão do atendimento ás pessoas
com deficiência na rede regular de ensino;
• Ingresso em turmas de ensino regular
sempre que for possível;
• Apoio ao sistema de ensino regular
para cria condições de integração;
• Conscientização
da
comunidade
escolar para importância da presença do
aluno com deficiência em sala regular;
• Integração técnico-pedagógica entre
os educadores que atuam nas salas de aula
do ensino regular e, os que atendem em salas
de educação especial;
• Integração
das
equipes
de
planejamento da educação comum com os
da educação especial, em todas as instâncias
administrativas e pedagógicas do sistema
educativo;
• Desenvolvimento de ações integradas
nas áreas de ação social, educação, saúde e
trabalho.
De janeiro de 2008 a Politica Nacional
de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva – PNEE vem para quebrar
algumas barreiras e servir como um novo
pano de fundo para a educação especial em
nosso país.
Diante das inúmeras e ainda persistentes
ações discriminatórias e preconceituosas,
esse plano educacional busca resgatar a
dignidade da pessoa com deficiência e de
seus entes.
A partir de uma nova proposta de ensino
inclusivo e de políticas públicas que venham
promover e divulgar uma educação especial
qualitativa.
A criação desse documento culminou com
a assinatura da Declaração de Salamanca
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pelo Brasil, esse documento criado em 1994
na Espanha, objetiva oferecer preceitos
básicos, concepções e uma restruturação
de políticas e normas educacionais que
favoreçam a inclusão social.
Com um texto inovador essa declaração
veio desmistificar a definição de necessidades
educacionais especiais e assegurar que as
pessoas com deficiência física sejam parte
integrante tanto do sistema educacional,
quanto da sociedade como um todo.
De acordo com o texto entende–se por
portador de necessidades educacionais todo
aquele que demonstra necessidades própria
e diferente dos demais alunos em relação
ao processo de aprendizagem curricular, de
acordo com a idade cada criança precisará
de um suporte pedagógico e metodológico
específico.
Há anos a inclusão é motivo de discussão
no mundo todo e na ânsia em diminuir
essa problemática e conscientizar todos
os envolvidos, a PNEE definiu algumas
prioridades no tocante ao atendimento
especializado oferecido nas escolas:
• Admissão do aluno portador de
deficiência e condutas típicas em turmas
regulares, sempre que possível;
• Participação da comunidade escolar,
quanto a socialização entre os alunos
portadores de deficiência e os demais alunos;
• Suporte ao sistema de ensino regular
para dar condições de integração aos
portadores de necessidades educacionais
especiais;
• Restruturação do ambiente escolar
para causar o menor impacto possível ao
portador de necessidades.
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Vale salientar que o sistema educacional
brasileiro emprega a expressão “alunos com
necessidades educacionais especiais”, essa
expressão está ligada as dificuldades de
aprendizagem e não apenas a deficiência do
aluno.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Especial determina vertentes e princípios
que norteiam em seu Capítulo V, artigos 58,
59 e 60 a educação especial.
Na legislação ela é tida como uma
modalidade de educação escolar e será
oferecida preferencialmente pela rede
regular, mas que também possam ser
oferecidas na rede particular.
Dependendo da deficiência da criança
a lei estabelecerá que o atendimento seja
oferecido fora do ambiente escolar e frisa
que a oferta de todo esse suporte e ensino é
dever do Estado.
Em seu parágrafo único a lei estabelece
ao Poder Público o atendimento e ampliação
do atendimento ao aluno, na ânsia de
democratizar cada vez mais o ensino, seja
para alunos especiais ou não.
As Diretrizes Nacionais para a Educação
Especial na Educação Básica de 03/07/2001aprovada pelo Parecer n° 17/2001, orienta
como ofertar o atendimento educacional aos
portadores de necessidades educacionais
especiais em rede regular em:
• Classe comum: com a participação de
professores de educação especial, interpretes
e outros profissionais e recursos essenciais a
aprendizagem, comunicação e locomoção do
aluno;
• Sala de recursos: assume a função de
complementar ou suplementar o currículo
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escolar, com o uso de materiais específicos;
• Classe especial: sob a orientação das
diretrizes curriculares e dos referenciais
e parâmetros curriculares nacionais, esse
serviço será colocado à disposição do aluno
em caráter excepcional e de forma transitória;
• Escola especial: será destinada aos
alunos com necessidades educacionais
especiais, que precisam de uma “atenção”
individualizada nas atividades sociais e
cognitivas e, que a escola comum não tenha
conseguido solucionar.

AS ADAPTAÇÕES PARA
APRENDIZAGEM DA
CRIANÇA SURDA
A família é a primeira escola da criança e
se conviver em um ambiente afetivamente
desequilibrado, sem amor e sem suprir suas
necessidades emocionais, isso influenciará em
suas atitudes e autoconceitos, determinando
na sua formação quando adulto.
Na adequação curricular devemos incluir
conteúdos próprios da linguagem manual,
com os objetivos da área que se pretenda
estudar e unir um ao outro.
No currículo escolar é necessária
a utilização de uma comunicação manual
para facilitar a integração com a comunidade
escolar e ter mais avanços em sua
aprendizagem.
Precisamos levar em conta que a
criança surda precisa aprender elementos
comunicativos e linguísticos que as crianças
ouvintes aprendem espontaneamente.
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Até a criança surda conseguir certo
controle de seu primeiro código linguístico,
não é aconselhável iniciar a aprendizagem de
uma segunda língua.
Importante mesmo é focar a aprendizagem
e não no acúmulo de informações, mesmo
para as crianças surdas devemos estimulá-los
a buscarem o conhecimento, novos saberes
e o gosto pela leitura.
Para isso precisamos obedecer a quatro
princípios básicos:
• Favorecer atividade própria aos alunos;
• Organizar
as
atividades
de
aprendizagem em pequenos grupos;
• Possibilitar que os alunos realizem
tarefas diversas;
• Utilizar
métodos
visuais
de
comunicação.
Há uma grande polêmica no que se refere
à integração entre as crianças surdas, seus
colegas e ouvintes na escola.
Isso se deve justamente a certos aspectos
que ainda não foram observados e acabam
sendo ignorados pela própria comunidade
escolar.
O primeiro deles é o preconceito dos
ouvintes pela linguagem de sinais, a maioria
ainda não entende que a língua de sinais é
necessária para a construção de sua própria
identidade.
O segundo fator deve-se a falta de formação
dos docentes, pois muitos professores não
sabem Libras e não conseguem manter um
diálogo adequado com seus alunos surdos,
prejudicando o processo de comunicação
entre eles.
Observamos que o aluno surdo tem
dificuldades na comunicação oral, embora
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alguns surdos desenvolvam a habilidade
de leitura labial, a inclusão com alunos
ouvintes pode não ocorre, seja pela timidez
ou pelo desconhecimento da língua de sinais.
E por último o mais importante, o fato
dos surdos não conseguirem acompanhar
as informações passadas pelos professores,
alunos e funcionários da unidade escolar, pois
a maioria das orientações são transmitidas
só oralmente.
Estudos apontam que as escolas
integradoras,
mesmo
com
algumas
dificuldades são a grande chance de sucesso
acadêmico dos alunos surdos, em relação as
escolas especiais oferecidas pelas redes de
ensino.
Vale salientar que seja na escola regular,
na integradora ou na especial sempre haverá
desafios a serem superados pelos alunos,
pela comunidade e escolar e pela própria
família.
Mas isso nos leva a um questionamento.
Qual a escola adequada para uma criança
surda estudar?
A escola ideal é aquela que garanta o
acesso à informação, que conheça as reais
dificuldades de seus alunos e ofereça todo
o amparo necessário para sua construção
cognitiva, social e emocional.
No caso da criança surda profunda
os
obstáculos
são
ainda
maiores,
prioritariamente devemos proporcionar a
comunicação e educar para uma integração
com ouvintes e outros surdos no mundo em
que vivem.
Para isso deverá ser utilizado um duplo
sistema de comunicação oral e visual,
precisamos conhecer e respeitar a cultura
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das pessoas surdas e ajudá-los a ter uma vida
socialmente mais feliz.
E um dos recursos importantíssimos nessa
mediação e interação entre surdos e ouvintes
é o interprete de libras.
Mesmo reconhecida tal importância ainda
não há o apoio necessário em nosso país
tanto na formação de novos profissionais,
quanto apoio devido reconhecimento de sua
profissão.
A lei n°436/02 que regulamenta a
presença de um interprete em espaços
institucionais, repartições públicas, hospitais
entre outros. Mas isso está longe da nossa
realidade, já que em muitos locais os surdos
encontram dificuldades em se comunicar
com os ouvintes, por vezes ficam sem um
atendimento adequado e essa saga se arrasta
em muitos locais por onde eles passam.
Sempre esbarrando no preconceito com
o surdo que é antes de tudo consumidor,
contribuinte e cidadão. E é por esses e outros
motivos que merecem como os ouvintes
serem atendidos, “ouvidos” e tratados com
muito respeito e dignidade.

UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA
PARA O SURDO
Como conceituado anteriormente, incluir
significa incorporar o aluno portador de
necessidades educacionais especiais com
toda a comunidade escolar e essa inclusão
vai muito além de condições estruturais.
Falo de adequações curriculares que visem
proporcionar o total desenvolvimento e
aprendizagem do aluno surdo. Tudo isso será
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possível se a equipe gestora juntamente com
seu corpo docente abraçarem essa causa e
perceberem que essa é uma luta não apenas
dos pais desses alunos, mas também de toda
equipe escolar.
Cabe a escola a tarefa de escolarizar
esse aluno surdo, por meio de um projeto
pedagógico bem elaborado e de práticas
inclusivas implantadas na unidade para
viabilizar a vida do aluno surdo, bem como
seu bom aproveitamento dentro do seu
desenvolvimento cognitivo.
Para isso a escola precisa conhecer bem
o seu aluno e qual é sua real dificuldade
educacional, promover ações positivas e
diferenciadas dentro de um currículo que não
esteja engessado por regras, proporcionar
um corpo docente preparado que atenda
essas
necessidades
e
colaborando
significativamente para o acolhimento dos
estudantes.
Mas e na prática a inclusão funciona?
Sabemos que há alguns fatores que
dificultam esse processo e delimitam a
socialização entre crianças surdas e ouvintes,
podem citar:
• A marginalização da linguagem de
sinais por parte dos ouvintes;
• Professores das escolas de ouvintes
não tem formação necessária para atender
os alunos surdos;
• Os alunos surdos tem dificuldade
de comunicação oral, por esse motivo, a
integração com os outros alunos fica muito
prejudicada;
• Alunos surdos não conseguem
acompanhar as informações passadas,
muitas vezes só oralmente.
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Pesquisas realizadas para avaliar essa
inclusão são insuficientes, mas há vários
outros fatores que devem ser levados em
conta para favorecer essa integração entre
surdos e ouvintes, como o nível da perda
auditiva, a base educacional e o próprio
ambiente familiar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As crianças ouvintes quando entram na escola
trazem uma bagagem de conhecimento aprendido e
desenvolvido, dentro de um convívio familiar oralizado e
ficando a escola a tarefa de agregar novos conhecimentos
e regras e buscar uma melhor qualidade linguística de seus
alunos.
Com os alunos surdos isso é bem diferente, já que na
maioria das vezes, eles chegam com o mínimo ou sem
nenhum conhecimento da Língua Portuguesa.
E era por meio de um ensino sistematizado e pautado na
memorização de estruturas frasais e de repetição, esperavam
que os surdos “aprendessem” as estruturas linguísticas orais
e escritas, necessárias ao seu aprendizado.
O método analítico serviu de base para a educação dos
surdos e, muitas propostas foram criadas a partir dele, no
entanto, apesar de muitos alunos conseguirem fazer o uso
correto de algumas estruturas gramaticais, os alunos ficavam
presos a frases previsíveis e mecanizadas.
As crianças eram apenas reprodutores e não conseguiam
se expressar em suas produções.
Para minimizar um pouco, passaram a utilizar a linguagem
filtrada com as crianças surdas, em que a linguagem dos pais
e familiares eram adaptadas de acordo com o seu nível de
conhecimento.
Mas só isso não era suficiente, de acordo com a Proposta
Curricular para Deficientes Auditivos de 1979, era necessário
trabalhar outros elementos que possibilitassem o aluno
a melhorar o seu conteúdo e o desenvolvimento de sua
linguagem.
As mudanças ocorreram tanto para os alunos ouvintes
quanto para os surdos, por meio de uma concepção mais
interacionista, os alunos passaram a ter maior contato com a
língua e, depois com a interação seriam expostos as regras e
estruturas gramaticais.
Afinal como poderiam aprender a gramática, se nem ao
menos tinham acesso à língua?
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Essas mudanças foram significativas e a principal delas nos últimos anos,
foi à adoção da língua de sinais pelas instituições de ensino que passaram
a
utilizar
essa
língua
como
ponte
para
facilitar
o
processo
de
ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa para os surdos.
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A RELEVÂNCIA DA LUDICIDADE NA
APRENDIZAGEM INFANTIL
RESUMO: A ludicidade apresenta-se como um veículo que conduz à aprendizagem e
ao desenvolvimento infantil; brincar é um mergulho no mundo imaginário, no qual o
brinquedo é o objeto e a brincadeira é a função. A criança pode criar, recriar, fantasiar,
brincar de faz de conta; deposita a subjetividade em suas ações, assim como aprende
como o outro, pode identificar a si e ao mundo, aplicando sua cultura e lidando com a
diversidade. Os jogos e as brincadeiras permitem aprender e se desenvolver por
meio do lúdico, com prazer e de forma saudável, para que isto ocorra, requer uma
educação infantil que se mobilize em prol de um planejamento e organização favorável ao
pleno desenvolvimento da criança, compreendendo suas fases e seu contexto sócio afetivo,
lhe proporcionado ferramentas para que obtenha evolução.
Palavras-Chave: Criança; Ludicidade; Educação; Brincadeira; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como objetivo
apontar a importância da ludicidade como
promotora de aprendizagem na infância;
considerando-a como estimuladora do
desenvolvimento psicomotor, intelectual,
criação e imaginação da criança. Quando
se trata de um trabalho pedagógico de
qualidade a ludicidade auxilia muito no
processo de ensino-aprendizagem; jogos
e brincadeiras podem ser explorados para
envolver o sujeito aprendente e assim
buscar auxiliá-lo em seu desenvolvimento,
suas possíveis dificuldades de aprendizagem
e desempenho escolar; buscando para a
criança um desenvolvimento saudável, onde
o brincar é a base principal para que ela tenha
os estímulos necessários para imaginar,
criar, recriar e se tornar a protagonista
das suas ações, favorecendo a autonomia,
autoconfiança, criação e imaginação.
A ação de brincar não é um feito desprovido
de intencionalidade, ao contrário, muito é
planejado pelos profissionais de educação
infantil, para que este possa trazer os
benefícios psíquico e motor às crianças; a
organização dos espaços e dos materiais,
assim como a oferta de brinquedos e as
brincadeiras livres, são ações que permitem
à criança um desenvolvimento intelectual,
enriquecendo seu repertório, criatividade,
além de favorecer a socialização.
A criança evoluí a maneira que tem suas
vivências favorecidas pela interação; ao
brincar a criança deposita a subjetividade,
se integra e recebe influência de seus pares,
ampliando seus conhecimentos.
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Viver com amplitude sua infância é um
direito da criança que deve ser resguardado
pelos educadores (família, escola), para que
esta possa sonhar, imaginar e fantasiar e
posteriormente consiga viver outras fases da
sua vida, consciente de que realmente teve
uma infância feliz.

CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA E
DESENVOLVIMENTO
Neste
capítulo
será
apresentado
considerações relevantes de pensadores que
marcaram a história da educação como Levi
Vygotsky, Henri Wallon e Jean Piaget acerca
da infância e seu desenvolvimento.
O interacionista Vygotsky (2005, p. 43)
aponta a necessidade da criança com o
concreto, necessitando da interação e da
experiência do outro para construir sua
aprendizagem e se desenvolver; a criança
vai construindo significados a partir das
interações mediadas pelos adultos.
A interação se dá por meio do outro
mais experiente. A criança inclui estímulos
ausentes do seu campo visual imediato,
suas operações práticas são menos
impulsivas e espontâneas do que as de
chimpanzés, com a fala planeja, executa
algo visível, assim, age num processo
psicológico complexo, usando o signo, uma
atividade especificamente humana.
O conceito de Vygotsky considera a
pessoa um sujeito social que significando
transforma valores culturais, é transformada,
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cria e recria cultura, de modo que, as relações
moldam e influência a construção do sujeito
em sua identidade, saberes e culturas, que
posteriormente serão agregadas ao mundo.
Quatro pensamentos sobre o percurso
do sujeito pela aprendizagem regem
a teoria de Vygotsky, a interação, a
mediação, a internalização e a ZDP (zona de
desenvolvimento proximal): a interação é a
forma de agir e reagir, o contato com o meio
em que vive, as informações que se abstrai
da convivência e experiências com o outro;
a mediação pode ocorrer por instrumentos
ou signos; por meio de instrumentos ela
sucede na relação do homem com o mundo
mediada por ferramentas, pela sua ação
concreta sobre o mundo, já os signos fazem
uma mediação simbólica que representa
uma determinada informação que remete o
sujeito á um pensamento sobre o mundo e
os elementos existentes nele.
Ainda de acordo com Vygotsky (1998, p.
169):
Um dos aspectos essenciais no
desenvolvimento é a crescente habilidade
da criança no controle e direção do seu
próprio comportamento, habilidade tornada
possível pelo desenvolvimento de novas
formas e funções psicológicas e pelo uso de
signos e instrumentos nesse processo. Mais
tarde a criança expande esses limites de seu
entendimento por meio da integração de
símbolos socialmente elaborados (tais como;
valores, crenças sociais, conhecimento
cumulativo de sua própria cultura e conceitos
científicos da realidade) em sua consciência.
O psiquismo humano é complexo, muitos
são os fatores, emocionais, culturais, eles
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contribuem para o seu desenvolvimento; a
realidade em que vive deposita no sujeito
uma herança cultural, a qual tem forte
influência no seu agir, falar e pensar.
Na
linha
sociointeracionista
representada por Wallon, onde descreve
o desenvolvimento como um processo
não linear, mas marcado por períodos de
preponderâncias e alternâncias, entre
aspectos afetivos e cógnitos, caracterizado
por crises e turbulências; o pensador
considera o indivíduo um ser biologicamente
social, na sua teoria, os aspectos motores
influenciam na construção do pensamento,
existindo uma relação entre emoção, afeto,
movimento e inteligência.
Wallon (1981, p. 47):
A
criança
vivencia
processos
descontínuos, marcados por contradições,
conflitos. Os estágios do seu desenvolvimento
marcam-se por características específicas,
demarcadas nitidamente, passam por
sobreposição, mistura, confusão, numa
ordem necessária, num ritmo descontínuo.
O fator emocional está interligado e
depende das ações, de modo que a ludicidade
propicia à criança um contentamento,
tendo sua fantasia e imaginação favorecida,
auxiliando assim no seu desenvolvimento
psicoemocional e motor. Para Wallon (1981):
Ao nascer, a criança se manifesta por
meio da impulsividade motriz. Mesmo
já possuindo autonomia respiratória, ela
depende do adulto para a satisfação de suas
necessidades básicas como nutrição, higiene
e postura. A satisfação dessas necessidades
não ocorre de forma imediata, havendo
desconforto causado pela privação, que
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se traduz em descargas musculares, crises
motoras, representadas por movimentos
descoordenados,
sem
orientação
–
pura impulsividade motora. A simbiose
fisiológica dá lugar à simbiose emocional
a partir da significação que o social
dá ao ato motor da criança, que se expressa
no sorriso e nos sinais de contentamento.
O estágio do personalismo de Wallon
é marcado por oposições, inibições,
autonomia, sedução, imitação, que irão
contribuir para a formação e enriquecimento
do eu, a edificação interior. Divide-se em
três períodos. Primeiramente, ao buscar
afirmar-se como indivíduo autônomo, a
criança toma consciência de si própria, o que
é constatado pelo emprego dos pronomes
eu e meu e demonstração de atitudes de
recusa (uso do não). Seu ponto de vista
diante do mundo se torna único e
exclusivo, e suas crises de oposição
confrontam-se com as pessoas do meio
próximo a fim de imperar sua vontade. Ao
conseguir tal objetivo, sente-se exaltada.
Nem sempre é vencedora, e isso lhe causa
ressentimentos e diminuição da autoestima.
Ambos os momentos representam uma
crise necessária para a construção do eu,
que, dependendo da forma vivenciada,
pode determinar prejuízos em seu
desenvolvimento.
Para Wallon (1981): Os sentimentos de
ciúme, a posse extensiva aos objetos e as
cenas para chamar a atenção dos que estão
ao seu redor são características essenciais
para se distinguir dos outros. Mas, para
tanto, é preciso haver a participação da
representação.
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O ambiente pode favorecer para o
desenvolvimento da criança, desde que
sejam aplicadas as intervenções necessárias
e ofertadas atividades lúdicas que permita
à criança brincar, imaginar e interagir
com ambiente, podendo ser criadora e
modificadora de conceitos, onde é possível
ampliá-los e reformula-los, é o que conceitua
Galvão, (1995, p. 43):
Os
estágios
de
desenvolvimento
importantes para a formação do ser humano
não são demarcados pela idade cronológica,
e sim por regressões, conflitos e contradições
que propiciem que se reformulem e ampliem
conceitos e funções. Em cada estágio, há
predomínio de uma determinada atividade
que corresponde aos recursos que a criança
dispõe, no momento, para interagir com o
ambiente.
Na linha cognitivista, Piaget descreve
o desenvolvimento humano em estágios,
mostra que estes são lógicas e características
do pensamento humano, e podem ser
separados por meio das rupturas da cadeia
lógica de pensamento, de modo que todo
indivíduo passa por estes estágios; o
pensador descreve estes estágios como
etapas de desenvolvimento, onde o
contato com o objeto de conhecimento e a
maturação possibilitam o desenvolvimento e
consequentemente promovem uma mudança
de estágio, para o pensador é necessário
compreender como a criança constrói seus
conhecimentos para que as atividades de
ensino sejam adequadas e apropriadas ao
seu nível de desenvolvimento.
A criança somente terá habilidade para
desenvolver ações quando estiver madura
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psicologicamente e fisicamente para tal, de
maneira que são caracterizados estágios,
onde se qualificam o desenvolvimento da
criança, cada estágio tem um percurso de
início, meio e fim.
Os estágios do pensamento infantil
segundo Piaget:
Estágio sensório-motor (até 2 anos) Nessa fase do desenvolvimento, o campo da
inteligência da criança aplica-se a situações
e ações concretas. Trata-se do período
em que há o desenvolvimento inicial das
coordenações e relações de ordem entre
ações. É também o período da diferenciação
entre os objetos e o próprio corpo.
Estágio pré-operatório (dos 2 aos
6/7 anos) - É a fase em que as crianças
reproduzem
imagens
mentais.
Elas
usam um pensamento intuitivo que se
expressa numa linguagem comunicativa mas egocêntrica -, porque o pensamento
delas está centrado nelas mesmas.
Estágio
operatório
concreto
(dos
6/7 aos 11/12 anos) - Nessa fase as
crianças são capazes de aceitar o ponto
de vista do outro, levando em conta
mais
de
uma
perspectiva.
Podem
representar transformações, assim como
situações
estáticas.
Têm
capacidade
de classificação, agrupamento, reversibilidade
e conseguem realizar atividades concretas,
que não exigem abstração.
Estágio das operações formais (dos
11/12 até a vida adulta) - É a fase de
transição para o modo adulto de pensar.
É durante essa fase que se forma a
capacidade de raciocinar sobre hipóteses e
ideias abstratas. Nesse momento, a linguagem
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tem um papel fundamental, porque serve de
suporte conceitual.
A criança decifra e enxerga os objetos de
modo diferente, de acordo com a sua faixa
etária, de acordo com a teoria de Piaget,
(1995, p. 14) “A percepção de um mesmo
objeto evoca diferentes perguntas em uma
criança, incapaz de classificar e em outra
com mais idade, que pense de forma mais
ampla e mais sistemática”.
A criança se desenvolve ao interagir e na
convivência com o outro, ela descobre a si
mesma e ao mundo; os jogos e brincadeiras
propiciam que ela aprenda e se desenvolva
de forma lúdica e prazerosa, estimulando a
imaginação e criatividade.

O BRINCAR E IMAGINAR
A criança vai crescendo e se desenvolvendo
à medida em que vivencia o lúdico no seu
cotidiano; sonhar e imaginar gera estímulos
favoráveis a evolução intelectual; o que
Libovici e Diatkini, (1985, p. 6) “A criança
que não brinca, não se aventura em algo
novo desconhecido. Se, ao contrário, é
capaz de brincar, de fantasiar, de sonhar,
está revelando ter aceitado o desafio do
crescimento, a possibilidade de errar de
tentar e arriscar para progredir e evoluir”.
Para Vygotsky, (1996ª, p.125):
"A criança imagina-se como mãe e a boneca
como criança e, dessa forma, deve obedecer
às regras do comportamento maternal. (...)
Sempre que há uma situação imaginária no
brinquedo [faz-de-conta], há regras - não
as regras previamente formuladas e que
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mudam durante o jogo, mas aquelas que têm
sua origem na própria situação imaginária.
Portanto, a noção de que uma criança pode
se comportar em uma situação imaginária
sem regras [assimilação deformante] é
simplesmente incorreta."
A imaginação conduz à um processo
psicoemocional que ativa a consciência
e o poder criador, onde a criança se torna
protagonista da construção de si mesma e
de como interage com o mundo real, porém
ela não ocorre em crianças muito pequenas,
é o que aponta Vygotsky, (1982, p.122),
"A imaginação é um processo psicológico
novo para a criança; representa uma forma
especificamente humana de atividade
consciente, não está presente na consciência
de crianças muito pequenas e está totalmente
ausente em animais."
A brincadeira faz parte do mundo infantil,
ela também se modifica ao longo dos
tempos, pois também sofre influência social
e de época, porém a sua função permanece
causando o que de fato é relevante, que é
proporcionar à criança alegria e prazer, onde
os benefícios são imensos para a sua saúde
mental e para o seu desenvolvimento.
De acordo com Winnicott (1971, p.63):
[...] é a brincadeira que é universal e
que é própria da saúde: o brincar facilita o
crescimento e, portanto, a saúde; o brincar
conduz a relacionamentos grupais; o brincar
pode ser uma forma de comunicação na
psicoterapia; finalmente a psicanálise
foi desenvolvida como forma altamente
especializada do brincar, a serviço da
comunicação consigo mesmo e com os
outros.
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BRINQUEDOS E
BRINCADEIRAS
A linguagem representada ao brincar,
pode representar situações sociais, onde a
criança imita seu contexto social, mas não
está presa a isto, o brincar é livre, onde o
pensamento pode ser conduzindo ao seu
contento, de maneira que ela pode copiar
ou criar por meio do faz de conta, é o que
conceitua Kishimoto (2003, p.39):
A brincadeira de faz de conta, também
conhecida como simbólica, de representação
de papéis ou sociodramática, é a que deixa
mais evidente a presença da situação
imaginária. Ela surge com o aparecimento
da representação e da linguagem, em torno
2/3 anos, quando a criança começa a alterar
o significado dos objetos, dos eventos, a
expressar seus sonhos e fantasias e a assumir
papéis presentes no contexto social.
O brincar e imaginar deve ser sinônimo
de liberdade, sem imposição, pois a criança
só pode ser completa se viver sua infância
com plenitude, onde não lhe seja exigido
delegações que não serão benéficas e
nem intervenções sem propósito; ofertar
brinquedos é necessário para que cada
criança os utilize de maneira livre e que
favoreça a sua criação e imaginação.
As brincadeiras de faz de conta estão
presentes no cotidiano infantil, onde a
manipulação de um brinquedo ou de um
objeto leva à imaginação, seja criando uma
situação imaginária ou para reproduzir cenas
presenciadas nos ambientes em que convive.
O imaginar ativa processos mentais
relevantes
para
o
desenvolvimento
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intelectual, de modo que a criança quando bem assessorada,
com ofertas de brinquedos e brincadeiras adequadas terá
melhor evolução psicomotora, de forma que o brincar e
imaginar estão interligados, um favorece o outro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A ludicidade possibilita uma aprendizagem mais espontânea
e prazerosa, fornece maiores possibilidades na construção
do conhecimento e enfrentamento dos obstáculos causados
pela dificuldade de aprendizagem.
As estruturas do pensamento são adaptadas ao meio e
influenciadas por ele, onde o pensamento é construído de
forma intersubjetiva e intrasubjetiva, pela a maneira como
cada indivíduo chega a internalizar os conhecimentos
e posteriormente os coloca em prática é regado pela
subjetividade, pela forma particular como processa o
conhecimento e também pela maneira que o externaliza, seja
sendo mediado ou mediando as informações, ele constrói
sua ação para o mundo também pelo que recebe do mundo;
a criança percebe o mundo na medida que vive sua infância
com plenitude, onde o brincar dá espaço a aprendizagem,
envolvida em jogos e brincadeiras, ela se constrói, descobri
a si e ao mundo, pode ser protagonista de suas ações, ela faz
de conta, imagina e cria, pode criar, recriar, e se desenvolver
saudavelmente, para isso a ludicidade tem um papel
fundamental no mundo infantil.
A infância é uma fase relevante na construção do indivíduo;
um adulto que teve uma infância pobre em brincadeiras e
jogos, poderá ter seu poder criador defasado, os processos
mentais envolvidos nas brincadeiras, que estão presentes
no mundo infantil, na fase adulto são modificados, passam
a ser desenvolvido com outras características, e de maneira
diferente.
O brincar é característica da infância, nesta fase a
espontaneidade e o faz de conta estão presentes, cabe a
escola promover atividades dirigidas ou livres que possibilite
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a criança o contato com o lúdico, de modo que
a criança não se sinta presa em uma rotina
desmotivadora e desinteressante, que a cada
dia possa se sentir parte da escola, acolhida e
compreendida em suas necessidades.
as ações pedagógicas, devem buscar a
diversidade nas ofertas é preciso, para que
a criança possa se desenvolver plenamente;
permitir à ela criar suas próprias brincadeiras
e utilizar os brinquedos como lhe agradar,
deixando-a livre para escolher e criar, estará
ajudando-lhe à desenvolver funções mentais,
diferentes do que se estivesse utilizando
um brinquedo pronto; a criança aplica sua
subjetividade e suas brincadeiras reproduz
situações culturais e do seu contexto social,
se descobri, se movimenta, integrando-se e
interagindo com o meio.
O lúdico deve estar presente em todos
os ambientes de convívio da criança, porém
é na escola que as intervenções e o fazer
pedagógico difere dos outros ambientes;
organizar os espaços, tempo, material e

como propor e/ou deixar livre para o brincar,
são planejamentos necessários para que haja
uma educação infantil de qualidade.
O direito a brincar e não sofrer os rigores
da vida é um direito da criança, não só
porque está presente em um estatuto, mas
principalmente pelo direito a dignidade, para
que possa viver sua infância com a beleza que
nela contém, e que no futuro não se torne
um adulto com deficiência em sentimentos
e compreensão do mundo infantil, se o
futuro à elas pertence, cabe aos educadores
buscar sua evolução e um desenvolvimento
saudável.
É um direito da criança poder vivenciar a
ludicidade em seu cotidiano, seja no ambiente
doméstico ou escolar é uma necessidade,
uma concepção necessária aos profissionais
de educação infantil, e que estes possam
explanar aos pais, o quanto é imprescindível
que as crianças possam brincar para
evoluírem e manter a saúde psicoemocional,
pois criança que brinca é completa e feliz.
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PEDAGOGIA HOSPITALAR: LIÇÕES
COM AFETIVIDADE
RESUMO: NEste artigo pretende analisar como se dá o trabalho pedagógico dentro do
âmbito hospitalar e qual é o papel da afetividade nesta relação, um tanto incomum, entre
educadores e educandos. Para a realização da pesquisa, procura-se entender, também, as
possibilidades de construção desses laços de afeto, que unem o assistente e seus assistidos,
dentro das unidades hospitalares ou nas residências dos alunos que se encontram em
atendimento médico domiciliar. Pois, acredita-se que uma prática pedagógica realmente
significativa pode interferir muito no processo de recuperação e, sobretudo, fazer que a
criança ou o adolescente continue a sentir-se parte da sociedade interagindo e aprendendo
prazerosamente mesmo numa situação tida como adversa.
Palavras-Chave: Afetividade; Aprendizado; Pedagogia hospitalar.
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INTRODUÇÃO
Apesar de ser um campo relativamente
novo da educação, a pedagogia hospitalar
mostra-se essencial como meio de garantir
o direito legal de crianças e adolescentes,
impossibilitados de frequentar o âmbito
escolar, ao ensino, à cultura, à recreação e à
socialização.
Consta na Resolução nº 41 de 13
de outubro de 1995 (CONANDA), que
crianças e o adolescentes têm o “direito a
desfrutar de alguma forma de recreação,
programas de educação para a saúde,
acompanhamento do curriculum escolar,
durante sua permanência hospitalar”. Nesse
sentido, o Conselho Nacional dos Direitos
da Criança e do Adolescente aponta para
a necessidade latente de realização de
um trabalho pedagógico adequado para o
desenvolvimento educacional de crianças e
adolescentes em situação hospitalar.
Além disso, a pedagogia hospitalar
corrobora para que o processo de ensino e
aprendizagem infantil não seja interrompido
durante o período de tratamento médico
dando suporte para que o aluno não apenas dê
continuidade ao processo como permaneça
inserido em um ambiente de aprendizagem.
Até mesmo por que, os laços que a criança
desenvolve com o âmbito escolar e a própria
escolarização são, também, laços dessa
criança com a vida anterior ao tratamento de
saúde e, portanto, com a vida que espera-se
que ela retome após a alta.
Assim sendo, o atendimento a esses
pacientes precisa ser realizado levando em
consideração tanto as suas necessidades
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quanto as suas possibilidades e anseios para
que eles desfrutem deste direito de maneira
realmente proveitosa e eficiente.
Dentro desse contexto, nós pedagogos
precisamos direcionar a nossa prática
considerando sempre as especificidades
de cada indivíduo que iremos assistir
para ajuda-los a reencontrar a motivação
necessária para que a vontade de aprender
se sobreponha ao momento delicado que
eles estão atravessando.
Portanto, cabe ao pedagogo hospitalar
uma prática
muito mais humanizada
do que a realizada por pedagogos
que atuem em outros âmbitos mais
convencionais, ou seja, exercer a pedagogia
dentro de um hospital, ou nos chamados
leitos residenciais, exige um trato diferenciado
e diretamente relacionado a um olhar mais
amplo por parte do profissional para que ele
possa não apenas possibilitar o aprendizado,
mas também incentivá-lo apesar de qualquer
adversidade.
Dentro desse contexto, a afetividade
se configura como uma estratégia salutar
para a prática pedagógica hospitalar e é por
meio dela que nós educadores poderemos
desempenhar com menos resistência nosso
papel tanto em relação a recreação quanto
ao aprendizado infantil.
Partindo dessa perspectiva, essa pedagogia
mais humanista vem arraigada à questão da
afetividade e do conforto que o paciente/
aluno precisa receber de seu educador para
significar o aprendizado mesmo em uma
situação dispare como a impossibilidade
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de frequentar a escola regular por conta de
problemas de saúde.
Ainda nesse viés, a afetividade representa
um elemento essencial para consolidar o
aprendizado de modo efetivo e para que a
criança, ou o adolescente, possa se identificar
e se interessar por qualquer atividade
pedagógica proposta.
Em outras palavras, dentro de nossos
pressupostos, a afetividade é um fator
decisivo para a interação entre a criança,
ou o adolescente, em situação hospitalar, e
o pedagogo que irá lhe assisti, ou seja, é a
ponte entre o educando e o aprendizado.
Uma ponte edificada a partir de confiança e
de respeito.
E
justamente
por
considerarmos
a afetividade algo indispensável ao
profissional que atue na área de pedagogia
hospitalar, resolvemos estudar esse tema
e nos aprofundarmos mais no mesmo
transformando-o na pesquisa que irá nortear
a escrita deste artigo para a Faculdade
Campos Elíseos.
O artigo é intitulado Pedagogia hospitalar:
lições com afetividade e terá como base
teórica a pesquisa bibliográfica realizada
com esse intuito e se dividirá em três
partes, a saber: “A pedagogia hospitalar
e a sua história”, contexto sócio histórico
do surgimento e síntese da significação
dessa área da pedagogia; “Pedagogia do
afeto”, a prática pedagógica permeada pela
afetividade por meio das teorias Freirianas
e “A nova prática”, o trabalho pedagógico
desenvolvido no âmbito hospitalar de
forma mais humanizada e tendo por base a
afetividade genuinamente humana. Por fim,
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apresentaremos as nossas considerações
finais e as referências bibliográficas
consultadas.

A PEDAGOGIA HOSPITALAR E
A SUA HISTÓRIA
A inauguração da primeira escola para
crianças afastadas da escola por motivos
de tratamento de saúde em Paris no ano
de 1935 é tida como o marco da pedagogia
hospitalar mundial.
Seguindo os passos de Henri Sellierr,
fundador da primeira Escola para crianças
afastadas do meio escolar por motivos
de tratamento de saúde, países como a
Alemanha, a própria França e os Estados
Unidos, também, lançam o seu olhar em
prol das crianças e dos adolescentes que
não podiam frequentar a escola regular por
problemas de saúde.
Lembrando que naquele momento
histórico, a tuberculose, por exemplo,
representava uma séria ameaça em todo o
mundo e as pessoas infectadas, inclusive
as crianças, precisavam viver afastadas das
demais e com isso acabavam proibidas de
frequentar o ambiente escolar.
Além disso, o continente europeu, também,
enfrentava o desafio de propiciar o acesso à
escola às crianças vitimadas por confronto
durante a Segunda Grande Guerra.
Assim sendo, essas condições adversas
acabaram
ajudando
a
despertar o
engajamento da classe médica a favor do
atendimento educacional das crianças em
situação hospitalar.

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

Consequentemente, no ano de 1939,
foi criado o Centro Nacional de Estudos e
de Formação para a Infância Inadaptadas
de Suresnes (C.N.E.F.E.I.). Instituição que
tinha como objetivo formar educadores
preparados para trabalhar em institutos
especiais e hospitalares e foi criado o cargo
de Professor Hospitalar com o aval do
Ministério da Educação da França.
Aqui no Brasil, a pedagogia hospitalar foi
reconhecida, como um campo de atuação
da pedagogia, a partir de 1995 por meio
do estatuto da Criança e do Adolescente
Hospitalizado por meio da Resolução nº. 41
de outubro e 1995, entretanto, apenas em
2002, o Ministério da Educação, por meio
de sua Secretaria de Educação Especial,
compões um documento com orientações e
técnicas de trabalho para ajudar e, também,
para nortear o trabalho dos profissionais
durante os atendimentos nas classes
hospitalares e assim garantir de modo
concreto o direito dos alunos afastados da
escola regular à educação ainda que em uma
situação atípica.
Apesar disso, não são raras as ocasiões
em que a pedagogia hospitalar acaba sendo
ignorada ou mesmo descartada pela família
que não a vislumbra como um direito de
seu filho e, mais ainda, como uma forma
de auxiliar no tratamento médico à medida
que permite ao paciente a socialização e a
inserção social por meio da educação, ou
seja, a criança consegue continuar a ser
e a se sentir parte de um grupo de páreas
vivenciando uma rotina estabelecida de
maneira prazerosa e empoderada.
Seguindo por esse percurso, a pedagogia
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hospitalar acaba por permitir que o aluno
busque encontrar um norte de normalidade
em sua vida, ou seja, encontre o conforto e o
prazer por meio da recreação, da socialização
e da aprendizagem.
Por isso mesmo, a prática pedagógica
dentro dos hospitais necessita existir para
poder integrar esses jovens pacientes com a
nova possibilidade de vida que lhes é ofertada
por meio do acolhimento e da humanização
tão necessários para o surgimento de um
novo vínculo entre esse indivíduo e o meio
que o cerca sem deixar de lado a sociedade
macro a qual nós pertencemos.
Neste sentido, em grande parte das
vezes, quando as famílias entendem o que
significam as chamadas classes hospitalares
encontram nessa uma importante aliada e
um reconfortante auxilio na manutenção
da vida da criança. Para Claudia R. Esteves
(2008), a pedagogia hospitalar destinase às crianças e aos adolescentes, porém,
ela também necessita estabelecer uma
relação de confiança e de parceria com as
famílias dos pacientes e assim, promover
juntamente com os familiares dos
alunos o interesse desses pelo aprendizado
e pelo mundo que mesmo apartado
ele ainda pertence, ou seja, as classes
hospitalares corroboram com o sentimento
de pertencimento do indivíduo em relação
ao universo do aprendizado e a sociedade.
Desse modo, um dos deveres das classes
hospitalares é reincluir o educando na rotina
do ensino e aprendizagem o qual ele foi
obrigado a se afastar para dar andamento
em seu tratamento de saúde e, dentro
desta nova realidade, possibilitar o contato
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prazeroso com a educação, muitas vezes
personificada na figura do educador.
A classe hospitalar se dirige às crianças,
mas deve se estender às famílias, (...)
buscando recuperar a socialização da
criança por um processo de inclusão, dando
continuidade a sua aprendizagem. Esta
inclusão social será o resultado do processo
educativo e re-educativo. Embora a escola
seja um fator externo à patologia, a criança
irá mantém um vínculo com seu mundo
exterior por meio das atividades da classe
hospitalar. Se a escola deve ser promotora
da saúde, o hospital pode ser mantenedor da
escolarização. (ESTEVES, 2008, p.5).
Dentro
deste
contexto,
trazer
à criança para perto da rotina anterior
a vivência hospitalar engendrando-lhe
vínculos quase esquecidos em razão
situação em que se encontra e tentando
tornar a sua permanência naquele espaço
minimamente interessante é algo tão
grandioso quanto urgente, portanto, o
pedagogo precisa investir todos os seus
saberes para que isso ocorra por meio de
uma prática verdadeiramente inovadora e
especial.
Diante disso, os pedagogos que
atuam dentro do âmbito hospitalar
precisam entender a importância de
se buscar parcerias não apenas com os
familiares de seus assistidos, mas com
todos os agentes que de alguma forma
compõem aquele espaço e atuam em prol,
ou próximo à criança ou ao adolescente
por ele assistido, ou seja, outros pacientes,
todos os familiares que ali se apresentam
e os demais profissionais do hospital, pois
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todos ali de alguma forma podem e devem
contribuir com os avanços do aluno e para
isso a afetividade será o grande divisor de
águas do processo.

PEDAGOGIA DO AFETO
Dentro dos estudos relacionados a
pedagogia em nosso país, Paulo Freire
é o grande exemplo de dedicação,
desprendimento, militância e afetividade.
Para o importante pensador brasileiro,
“ensinar exige querer bem os educandos”
(FREIRE, 1996, p. 141). Em outras palavras,
para Freire o respeito e o afeto pelo outro,
no sentido mais humano das palavras, era
tão ou mais fundamental de que qualquer
outra prática mais formal.
Neste sentido, dentro da pedagogia
freiriana, a relação educador x educando
deve ser inteiramente pautada na
afetividade que nos faz tratar nossos alunos
como queremos ser tratados, enxergalo como nosso párea e nos esforçarmos
verdadeiramente para o seu sucesso de
modo comprometido e sincero.
Assim, dentro da realidade hospitalar,
se faz necessário acreditar no potencial
do educando e, também, perceber as suas
limitações. Pois, esse equilíbrio será um
dos grandes precursores do sucesso do
empreendimento levado a cabo no processo
de ensino e aprendizagem.
Para tanto, como profissionais que
necessitam de formação constante, nós
educadores não podemos nos furtar de
continuar a aprender seja em cursos de
atualização, pesquisas acadêmicas ou não,
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em experimentações diárias em nosso
espaço de trabalho ou com nossos alunos. O
importante é manter viva a chama do querer
saber mais para assim, também, despertar
essa sede do saber em nossos educandos.
Por isso é que, a formação docente dos
professores, o momento fundamental é o
da reflexão crítica sobre prática. É pensando
criticamente a prática de hoje ou de ontem
que se pode melhorar a próxima prática.
O próprio discurso teórico, necessário a
reflexão crítica, tem de ser de tal modo
concreto que quase se confunda com a
prática. (FREIRE, 1996, p. 39)
Consequentemente, dentro de uma
educação constituída a partir da afetividade
a atenção do educador em relação ao seu
próprio desenvolvimento como profissional
e como ser humano deve ser uma constante,
do mesmo modo que não pode se culpar
o educando por este não dispensar o
interesse considerado necessário para o seu
aprendizado, ou os avanços esperados por
seus professores, ou seja, a classe hospitalar
deve se configurar como um espaço de
tolerância e de celebração tanto de pequenos
como de grandes progressos.
Por isso, que o trabalho desenvolvido
pelo pedagogo hospitalar precisa priorizar
a humanização tanto dos profissionais
em questão quanto do espaço em que as
atividades são desenvolvidas, pois, essa
humanização irá corroborar com o seu
trabalho, uma vez que em um ambiente
ordinário de aprendizagem o aluno deverá
retornar à sua residência ao final da
aula, o que não ocorre com o educando
das classes hospitalares.
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Neste contexto, a flexibilização da prática
docente e uma maior e mais reflexiva
abertura da visão do educador são elementos
corroborativos ao sucesso de seu trabalho e,
portanto, ao sucesso de seu assistido.
O desenvolvimento desse trabalho
poderá atenuar e muito os traumas casados
na criança ou no adolescente motivados por
uma internação, ou pela vivência hospitalar,
assim as relações de afeto ajudarão a
diminuir muitos os danos causados por essas
experiências.
Por conseguinte, a afetividade contribui
não apenas com a prática docente do
pedagogo, mas, sobretudo, permite o contato
entre os dois lados do processo e muitas vezes
até certa assistência emocional ao assistido,
ou seja, essa “pedagogia do afeto” caminha
juntamente com o desenvolvimento da
técnica pedagógica realizada pelo educador,
de modo natural e transformador.
(...) Esta abertura ao querer bem não
significa, na verdade, que, porque professor
me obrigo a querer bem a todos os alunos
de maneira igual. Significa, de fato, que a
afetividade não me assusta, que não tenho
medo de expressá-la. Significa esta abertura
ao querer bem a maneira que tenho de
autenticamente selar o meu compromisso
com os educandos, numa pratica específica
do ser humano. Na verdade preciso descartar
como falsa a separação radical entre
seriedade docente e afetividade. (FREIRE,
1996, 141)
Portanto, para Freire o “querer bem” ao
aluno deveria ser algo inerente ao professor
à medida que o educador precisa entender
e respeitar de modo solidário e empático ao
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seu educando, pois deve se reconhecer nele
e nele encontrar-se em um tempo passado
quando construía a sua rede de saberes e se
configurava como ser humano.
Desse modo, esse trajeto precisa
estabelecer um elo forte e real entre esses
dois agentes tentando assim dar significação
as suas histórias e permitindo que um
faça a diferença na trajetória do outro.
Para isso, a afetividade, que se apresenta
por meio do respeito e da empatia,
tenderá ser a base transformadora dos seres
sociais ali envolvidos e da própria sociedade
que os cercam.

A NOVA PRÁTICA
A pedagogia hospitalar é uma prática
considerada recente, como já dissemos
anteriormente, porém, mais do que uma
prática pedagógica nova ela precisa ser
percebida e realizada como uma nova
prática pedagógica no sentido de que é
necessário sempre ser reinventada para ter
um significado efetivamente positivo para o
aluno e cumprir concretamente sua proposta.
A sua realização propõe atividades como
contações de história, dramatizações,
desenhos, pinturas, jogos e brincadeiras, ou
seja, a ludicidade é uma parte importante deste
trabalho. E em todas as atividades propostas o
educador pode e deve apresentar diversos e
diversificados conteúdos para as crianças e
os adolescentes e, também, propor desafios
e criar estratégias que contribuam para a sua
socialização dos educandos.
Portanto, a prática pedagógica hospitalar
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é um direito do assistido e um dever do
Ministério da Educação, todavia, não pode
nunca ser visto de uma maneira tão simplista,
ou seja, muito embora essa prática precise
ocorrer de modo que os pacientes sejam
atendidos como lhes é de direito ela precisa
ser pautada por um olhar amplamente
humanizado e afetuoso do professor para
com os alunos e a realização de seu trabalho,
já que por conta das condições estabelecidas
o assistido provavelmente precisará de mais
apoio e empatia por parte do pedagogo
de que um educando do ensino regular
normalmente precisaria. Neste sentido, a
pedagogia hospitalar transcende a ideia de
um simples direito legal estabelecido por
si só, uma vez que a sua realização requer
muito mais do que o cumprimento da lei que
a rege e o seu alcance está muito além da
relação formal educador x educando.
À vista disso, a pedagogia hospitalar
necessita estar alicerçada na busca da
melhor realização possível do trabalho
docente norteado pelos traços humanos
em seu sentido mais profundo e verdadeiro
e isso precisa ser uma crença não apenas
do professor, mas também de todos os
envolvidos na situação de internação.
Portanto, o sucesso desse empreendimento
é de responsabilidade não somente de um,
mas de vários agentes que precisam trabalhar
conjuntamente a favor do aprendizado, da
recreação e da socialização das crianças e dos
adolescentes em situação de internação, ou
que recebem cuidados médicos domiciliares.
Outro ponto salutar é entender que aplicar
um tratamento diferenciado é o oposto de se
fazer qualquer tipo de distinção em relação
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ao aluno, ou seja, os educandos que estão
inseridos numa classe hospitalar vivenciam
uma situação excepcional em relação da
que comumente é esperada e, portanto,
necessitam serem vistos como indivíduos
em um processo ímpar. Por isso mesmo é
necessário ter muito cuidado para que essa
percepção não tome de maneira alguma uma
forma depreciativa em relação a condição do
assistido.
Consequentemente, mais uma vez,
reiteramos a necessidade de um olhar mais
humanizado e afetuoso em relação a prática
pedagógica e, principalmente, ao educando
que será assistido na classe hospitalar. Desse
modo, acreditamos que o educador em
questão não poderá realizar um bom trabalho
pedagógico embasado somente nas teorias
estudadas em sua formação acadêmica
dispensando assim a empatia para com os
seus alunos, pois a situação que cercará o
seu trabalho se sobrepõe a qualquer teoria
educacional.
Dentro dessa perspectiva, a pedagogia
hospitalar exige mais empenho e dedicação
do pedagogo do que o ensino regular
constituindo-se em uma prática mais
laboriosa, entretanto, a importância de seu
trabalho não apenas para o aluno, como
para a sociedade como um todo, acaba não
apenas legitimando o seu trabalho, mas
também resinificar a sua prática pedagógica.
Haja vista, esse desprendimento precisa vir
adjetivado de outros predicados igualmente
importantes para atuação do educador: o
tempo e o interesse para o estudo e para
a pesquisa, a organização metódica para
o trabalho, a vontade de efetivamente de
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fazer a diferença no crescimento do aluno,
a sensibilidade e a empatia em relação ao
assistido e, sobretudo, a afetuosidade.
Todavia, não estamos querendo colocar
mais responsabilidades do que são devidas
à função de professor e muito menos
tornar a sua escolha profissional mais
pesarosa do que outras e sim, apenas
constatando que uma área de atuação tão
singular como a educação hospitalar
precede de certos cuidados inegavelmente
amalgamados a profissão.
Seguindo por esse viés, essa área da
pedagogia pode parecer mais onerosa para
alguns educadores, no entanto, seu impacto
na vida do educando pode ser tão positivo
a ponto de atenuar quaisquer esforços a
mais por parte do professor, uma vez que a
transformação educacional é uma constante
do ideário de transformação social e o
engajamento do educador nesse processo é
minimamente esperado.
Ainda neste viés, o cumprimento
da
lei
que
rege
as
classes
hospitalares está nas mãos do estado,
porém, seu efetivo exercício depende do
pedagogo que realizará a sua prática naquele
ambiente. Muito mais do que uma lei a ser
cumprida, ou uma meta a ser alcançada,
a pedagogia hospitalar precisa ser um
caminho a ser trilhado de maneira inovadora,
comprometida, engajada e, sobretudo, com a
afetividade dos que ainda acreditam.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao iniciarmos essa pesquisa encontramos um caminho
tortuoso, como todo caminho relativamente novo,
entretanto, ao seguirmos “as migalhas” que encontramos
pelo caminho pudemos perceber o quão frutífera poderia
ser essa caminhada de descobertas felizes e indagações
motivadoras.
Neste sentido, pudemos perceber que a pedagogia
hospitalar reitera o direito salutar do indivíduo à educação
pública, gratuita e de qualidade e que o pedagogo em questão
é o canal para a concretização desse direito.
Ainda neste sentido, também, percebemos o quanto a
maneira que o educador enxerga o educando e o quanto
ele é capaz de se doar neste processo interfere muito no
resultado final desta equação.
Portanto, a afetividade e a empatia são partes inalienáveis
deste quadrante e precisam ser constantes na prática diária
do pedagogo que se envereda pelas classes hospitalares,
uma vez que é esse educador que aproximará o aluno do
aprendizado e mesmo o manterá próximo do ambiente
educativo mesmo sendo um ambiente diferenciado do
espaço constituído como educativo.
Dentro dessa perspectiva, não podemos esquecer o quanto
o contato do aluno com a educação precisa ser motivador e
imbuído de significação para ser realmente valido o processo.
Portanto, a afetividade precisa se configurar como base da
relação estabelecida entre os professores e os alunos e desses
educandos em relação à proposta pedagógica que lhes é
ofertada para que ainda que com todas as variantes da classe
hospitalar ela cumpra sua função educativa e socializadora.
Por fim, o respeito, a empatia, o afeto e a vontade de realizar
o trabalho pedagógico da
melhor e
mais humana
maneira
possível
é
a
ação transformadora
que espera-se do educador das classes hospitalares e que
provavelmente resultará em uma experiência revolucionário
tanto para o educando quanto para o educador.
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INDICADORES DE ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO
EM ESTUDANTES COM DIFICULDADES APRENDIZAGEM:
UMA INVESTIGAÇÃO POR MEIO DA TEORIA DAS
INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS
RESUMO: Após estudos das referências oferecidas pela especialização em Altas Habilidades
ou Superdotação, e conclusão do estágio, pude observar, entre estudantes que apresentam
defasagem de aprendizagem, alguns desses estudantes poderiam apresentar indicadores de
Altas Habilidades, principalmente do tipo Criativo. Foram utilizadas as inteligências Múltiplas
de Gardner, como parâmetro para construção de um questionário, que foi aplicado em
professores que possuem estudantes que participam do Programa de Recuperação Paralela,
oferecido pela Prefeitura Municipal de São Paulo. Após aplicação do instrumento de triagem,
os professores envolvidos no processo, terão subsídios para iniciar um enriquecimento
curricular ou atingir objetivos de leitura e escrita por intermédio de estratégias que chamem
atenção do aluno assim atingindo níveis satisfatórios em suas práxis pedagógicas. Ressaltando
que o nível de indisciplina em estudantes que não conseguem atingir o objetivo da série
proposta, e participam de Programa de Recuperação paralela é alto, e pode estar ligada
diretamente a falta de interesse do aluno em aprender algo que não lhe chama a atenção.
Palavras-Chave:
Altas
Inteligências Múltiplas.

Habilidades/Superdotação;Dificuldade
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de

Aprendizagem;
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INTRODUÇÃO
Os estudantes com dificuldades no
processo de aprendizagem, muitas vezes
passam despercebidos pelo olhar dos
professores, este pode ser um estudante
em potencial para conter indicadores de
Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD),
desinteressado pelo método de ensino que
está sendo aplicado dentro da sala de aula.
O trabalho deverá contribuir para analise e
triagem desse estudante. Pretendo investigar
estudantes com dificuldade de aprendizagem
que possam conter indicadores de AH/
SD nas áreas das Inteligências Múltiplas de
Gardner.
Este trabalho tem como objetivo
Investigar se estudantes com dificuldades
de
aprendizagem
apresentam
indicadores de AH/SD, com base nas
Inteligências Múltiplas de Gardner.

OBJETIVO GERAL
Investigar se estudantes com dificuldades
de aprendizagem apresentam indicadores
de Altas Habilidades ou Superdotação, com
base nas Inteligências Múltiplas de Gardner.

ALTAS HABILIDADES OU
SUPERDOTAÇÃO
Os estudantes com AH/SD são idealizados
sendo sempre os primeiros da sala ou aqueles
que aprendem a ler sozinhos e, por isso,
aparentam ter um pensamento mais crítico
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ou maduro em relação aos outros alunos de
sua idade (ALENCAR; FLEITH, 2001).
Alguns autores fazem distinção entre
o indivíduo superdotado e o talentoso,
utilizando o primeiro termo para fazer
referência apenas aos indivíduos com
uma habilidade excepcional na área
intelectual ou acadêmica e o segundo
termo para aqueles indivíduos com
habilidades excepcionais nas artes, música
ou teatro. [...] há ainda outros que não
fazem qualquer distinção [...] considerando
a superdotação como uma categoria geral
(ALENCAR; FLEITH, 2001, p. 57).
A Resolução Nº 4 (BRASIL, Art. 4º,
III, 2009) considera “Alunos com altas
habilidades/superdotação: aqueles que
apresentam um potencial elevado e grande
envolvimento com as áreas do conhecimento
humano,
isoladas
ou
combinadas:
intelectual, liderança, psicomotora, artes
e criatividade.”. Tal definição amplia o
conceito
de
gênio,
apresentada
anteriormente, para os outros campos do
saber, não se restringindo apenas ao intelecto
e a inteligência geral, como o conceito de
gênio é essencialmente apresentado.
Por
intermédio
das
referências
disponibilizadas ao longo do curso de
especialização, a concepção de AH/SD
que foi adotada é a proposta por Joseph
Renzulli que está sintonizada com a
concepção de inteligência de Gardner e
é uma das mais citadas no mundo todo.
Joseph S. Renzulli é professor de Psicologia
Escolar na Universidade de Connecticut,
na qual ele também é diretor do National
Research Center on the Gifted and Talented
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(Centro Nacional de Pesquisas sobre
Superdotados e Talentosos). Suas pesquisas
têm se concentrado na identificação e
desenvolvimento da criatividade e da
superdotação em jovens e em modelos
organizacionais e estratégias curriculares
para a melhoria de toda a escola. Um dos
focos de seu trabalho tem sido a aplicação de
estratégias de educação para superdotados
para melhorar a aprendizagem de todos os
alunos.
A concepção de superdotação dos três
anéis (RENZULLI, 1979, p. 6) define a
superdotação como a “interação entre três
grupamentos básicos de traços humanos –
sendo esses grupamentos as capacidades
gerais acima da média, os elevados níveis
de comprometimento com a tarefa e os
elevados níveis de criatividade” e serve
como base para a definição utilizada pelo
Ministério da Educação (BRASIL, 1995)
que a adotou nas Diretrizes gerais para o
atendimento educacional aos estudantes
com AH/SD.
Os
três
grupamentos
básicos
são: a habilidade acima da média, o
comprometimento com a tarefa e a
criatividade. No contexto escolar, a
habilidade geral é mais valorizada. Ela
é representada pelo raciocínio verbal e
numérico, pelas relações espaciais, pela
memória e pela fluência do vocabulário.
As habilidades específicas constituem a
“capacidade de adquirir conhecimento,
destreza e habilidade para o desempenho
em uma ou mais atividades especializadas”
(RENZULLI, 1986, p. 12).
Comprometimento com a tarefa é definido
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por Renzulli (1986) como uma forma refinada
de motivação, sistematicamente encontrada
nas pessoas criativas e produtivas: é a energia
que uma pessoa coloca para realizar uma
ação em relação a uma determinada tarefa
ou área específica, comumente associada
à perseverança, à paciência, ao grande
esforço, à dedicação, à autoconfiança e à
crença na própria capacidade para executar
um trabalho importante.
O terceiro grupamento de traços da
concepção – a criatividade – refere-se à
originalidade de pensamento; à fluência; à
flexibilidade; à capacidade de deixar de lado
convenções e procedimentos estabelecidos,
à abertura a experiências, ao novo e ao
diferente, dentre outros aspectos.
Para Renzulli (1986), os três grupamentos
de traços têm a mesma importância e
merecem a mesma atenção, ou seja, nenhum
deles é mais importante que o outro, e
privilegiar o desempenho acadêmico, como
costuma ser feito nas escolas, faz com que
deixem de ser atendidos os alunos que,
mesmo não tendo escores superiores nos
testes padronizados, os compensem com
altos níveis de comprometimento com a
tarefa e criatividade.
Segundo Renzulli (1986, p. 17), o anel
da capacidade acima da média encerra
“os mesmos tipos de processos de
pensamento exigidos para as situações de
aprendizagem mais tradicionais e, desta
forma [...] é a influência predominante na
superdotação acadêmica”; porém, para o
desempenho produtivo-criativo de alto
nível é necessário que haja uma interação
entre os três grupamentos. As pesquisas
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INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS
DE GARDNER

indicam claramente que os anéis que se
apresentam mais intensamente compensam
o tamanho menor de um ou dos outros dois,
mas que “todos os três grupamentos devem
estar presentes e interagir em algum grau
para que possam surgir níveis elevados de
produtividade”.

Gardner formulou sua teoria das
inteligências múltiplas no livro Estruturas
da Mente (1994). Nele, apresentou sete
inteligências e, posteriormente, no livro
Inteligência: um conceito reformulado
(2000), ele acrescentou mais uma.
Gardner (1994) explica que, para
formular sua teoria, estudou uma série de
grupos que lhe permitiram comprovar a
validade de cada uma das inteligências:
prodígios, pessoas com AH/SD, pacientes
com danos cerebrais, pessoas chamadas
savants, crianças e adultos normais,
especialistas de diferentes linhas de pesquisa
e pessoas de diferentes culturas.
Gardner (2000, p. 47) define a inteligência
como “um potencial biopsicológico para
processar informações que pode ser ativado
em um cenário cultural para solucionar
problemas ou criar produtos que sejam
valorizados em uma cultura”.
Ele partiu do pressuposto de que cada
inteligência deveria cumprir alguns prérequisitos para poder ser considerada como
tal: que fosse encontrada relativamente
isolada em populações especiais (ou
não
encontrada
isoladamente
em
populações normais), que pudesse ser
muito
desenvolvida
em
indivíduos
ou em culturas específicas e que os
psicometristas,
os
pesquisadores
experimentais e/ou os especialistas de uma
determinada disciplina pudessem postular
habilidades centrais que definissem cada
inteligência.

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM E INDISCIPLINA
Conseguir que os estudantes se sintam
motivados para aprender é o primeiro
passo para a prevenção da indisciplina, e
um grande desafio para o professor e a
escola. Os professores desejam estudantes
que saibam respeitar os seus colegas e
que consigam se engajar em atividades
que exijam concentração e esforço para
aprender. Porém, isso não é sinônimo de
aluno passivo e silencioso o tempo todo.
O silêncio, tão desejado em sala de aula,
nem sempre é garantia de aprendizagem,
pois o estudante aprende quando participa
ativamente de uma atividade, executando
alguma tarefa, ouvindo as diferentes formas
de percepção dos demais frente a um assunto
e tendo a oportunidade de argumentar as
suas ideias por intermédio de grupos de
discussão ou debates. Essa participação
ativa do estudante nas atividades escolares
é expressão de energia e entusiasmo, fruto
de uma aprendizagem significativa (NERI,
1992).
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As inteligências múltiplas podem ser
divididas em: Lógica – voltada para conclusões
baseadas em dados numéricos e na razão.
As pessoas com esta inteligência possuem
facilidade em explicar as coisas utilizandose de fórmulas e números. Costumam
fazer contas de cabeça rapidamente;
Linguística – capacidade elevada de utilizar
a língua para comunicação e expressão.
Os indivíduos com esta inteligência
desenvolvida são ótimos oradores e
comunicadores, além de possuírem grande
capacidade de aprendizado de idiomas;
Corporal – grande capacidade de utilizar o
corpo para se expressar ou em atividades
artísticas e esportivas. Um campeão
de ginástica olímpica ou um dançarino
famoso, com certeza, possuem esta
inteligência bem desenvolvida; Naturalista
– voltada para a análise e compreensão
dos fenômenos da natureza (físicos, climáticos,
astronômicos, químicos); Intrapessoal –
pessoas com esta inteligência possuem a
capacidade de se autoconhecerem, tomando
atitudes capazes de melhorar a vida com
base nestes conhecimentos; Interpessoal –
facilidade em estabelecer relacionamentos
com outras pessoas. Indivíduos com esta
inteligência conseguem facilmente identificar
a personalidade das outras pessoas.
Costumam ser ótimos líderes e atuam
com facilidade em trabalhos em equipe;
Espacial – habilidade na interpretação e
reconhecimento de fenômenos que envolvem
movimentos e posicionamento de objetos.
Um jogador de futebol habilidoso possui
esta inteligência, pois consegue facilmente
observar, analisar e atuar com relação ao
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movimento da bola; Musical – inteligência
voltada para a interpretação e produção
de sons com a utilização de instrumentos
musicais (Gardner, 1994).

PERCURSO INVESTIGATIVO
A escola participante está localizada na
cidade de São Paulo em uma comunidade
chamada Paraisópolis. Esta comunidade
surgiu como canteiro de obras do São Paulo
Futebol Clube na década dos anos 50. Sendo
os trabalhadores da construção em sua
grande maioria da região nordeste do Brasil,
com o tempo os que aqui se encontravam
assentados chamavam parentes e conhecidos
para migrarem para cidade de São Paulo.
Esta migração continua até hoje. A região
conta com mais de 80.000 habitantes, varias
escolas públicas e Organizações Sociais Civis
(O.S.C.).
A escola participante pertence à região
de precariedade socioeconômica, é parte
significativa nesta ação de transformação
social e melhoria de qualidade de vida da
comunidade. É necessário ter um olhar
de respeito, de apropriação, construção e
divulgação de conhecimentos, como também
de transformação das condições de vida das
crianças, jovens e adultos que a frequentam.
A Escola possui horário de funcionamento
em três turnos: 1º 7:00 às 12:00 h, 2º 13:30
às 18:30 h, 3º 19:00 às 23:00 h, no turno
da manhã funciona o Ensino Fundamental de
09 anos composto por; 5º ano A, 6º ano A, 6º
ano B, 6º ano C, 7º ano A, 7º ano B, 7º ano
C, 7º ano D, 8º ano A, 9º ano A, 9º ano B,
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no turno da tarde o fundamental I composto
por; 1º ano A, 1º ano B, 2º ano A, 2º ano B,
3º ano A, 3º ano B, 3º ano C, 3º ano D, 4º
ano A, no terceiro turno o fundamental II,
composto por 3ª etapa B – Complementar II,
4ª etapa A – Final I - 4ª etapa B – Final II - 4ª
Etapa C – Final II.
É importante apontar que esta pesquisa
está vinculada ao Projeto Integrado
de Pesquisa “Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva: política
educacional, ações escolares e formação
docente”, aprovada pelo Comitê de Ética
em Pesquisa, da Faculdade de Filosofia e
Ciências (FFC), UNESP, campus de Marília
e cadastrada na Plataforma Brasil sob o nº
64353216.6.0000.5406, cujo parecer é de
nº 1.939.831.

PARTICIPANTES
Após conversa com a professora
responsável pelo PRP, na unidade que
realizei as triagens, ela sugeriu aplicarmos
os questionários em estudantes do quarto
e quinto ano do ensino fundamental 1 e
sexto e sétimo ano do fundamental 2, visto
que esses alunos na visão da professora
apresentaram mais características na qual
eu estava interessada em analisar. Os
questionários respondidos eram informações
de 40 estudantes da EMEF Prof. Paulo Freire,
matriculados no Programa de Recuperação
Paralela, com idade de 10 a 13 anos. Os
professores que responderam o questionário
eram regentes de sala de aula dos estudantes,
e a professora responsável pela Recuperação
paralela na Escola.
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INSTRUMENTOS
O Instrumento foi elaborado com a intenção
de constatar características das Inteligências
Múltiplas de Gardner nos estudantes que
são matriculadas no Projeto de Recuperação
Paralela, oferecido pela Secretaria Municipal
de Educação da Prefeitura Municipal
de São Paulo. O instrumento possui 15
questões referentes a Inteligências Múltiplas
de Gardner e 05 questões referente à
Dificuldade de Aprendizagem.

PROCEDIMENTOS PARA
A COLETA E SELEÇÃO DE
DADOS
Os questionários foram preenchidos por
professores responsáveis pelos estudantes
matriculados no projeto de Recuperação
Paralela, professores regentes de sala de aula
(polivalentes) e a professora responsável pelo
PRP na escola. Os dados foram coletadas
na unidade escolar, em horário de Jornada
Especial Integrada de Formação (19:00 as
22:00) e no horário de Recuperação Paralela
(12:00 as 13:30).

PROCEDIMENTOS PARA A
ANÁLISE DE DADOS
Os dados obtidos por meio dos
questionários foram tabulados, organizados
em gráficos e discutido a luz da literatura.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados obtidos indicam que na
sala de recuperação paralela, existe uma
significativa porcentagem de alunos que
apresentam indicadores de Inteligências
Múltiplas.
De acordo com a Teoria das Inteligências
Múltiplas, não existem habilidades gerais e
não parece possível medir a inteligência por
intermédio de testes de papel e lápis; em
sua teoria, Gardner dá grande importância a
diferentes atuações valorizadas em culturas
variadas e define inteligência como a
habilidade para resolver problemas ou criar
produtos que sejam significativos em um ou
mais ambientes culturais (SODRÉ, 2006).
Segundo Gardner, uma criança pode ter
um desempenho precoce em uma área e
estar na média para sua idade, ou mesmo
abaixo da média, em outra.
Por isso é interessante o levantamento
desses dados e por intermédio deles,
realizar um enriquecimento intracurricular,
respeitando as diferenças e habilidades
dos estudantes, Gardner (2000) sugere que
alguns talentos só se desenvolvem porque
são valorizados pelo ambiente.
[...] cada pessoa - criança, jovem ou adulto,
deve estar em condições de aproveitar
as oportunidades educativas voltadas
para satisfazer suas necessidades básicas
de aprendizagem. Essas necessidades
compreendem tanto os instrumentos
essenciais para a aprendizagem (como
a leitura e a escrita, a expressão oral, o
cálculo e a solução de problemas), quanto
os conteúdos básicos de aprendizagem

(como conhecimentos, habilidades, valores
e atitudes) necessários para que os seres
humanos possam sobreviver desenvolver
plenamente suas potencialidades, viver
e trabalhar com dignidade, participar
plenamente do desenvolvimento, melhorar
a qualidade de vida, tomar decisões
fundamentais e continuar aprendendo.
A amplitude das necessidades básicas de
aprendizagem e a maneira de satisfazê-las
variam segundo cada país e cada cultura e,
inevitavelmente, mudam com o decorrer do
tempo (DECLARAÇÃO MUNDIAL SOBRE
EDUCAÇÃO PARA TODOS, 1990, p. 2).
É comum encontrar estudantes no
programa de Recuperação Paralela, com
autoestima baixa, problemas emocionais e
de socialização, devido à falta de interesse
e desmotivação levado a anos de defasagem
e fracasso no percurso escolar, um professor
de recuperação deve priorizar o atendimento
diferenciado, tem a preocupação de trabalhar
o lado emocional e social do estudante,
conforme Cupertino sugere a seguir;
O desenvolvimento infantil não é
homogêneo, e não há justificativa razoável
para a opção de atender apenas parte das
diferenças existentes. Privilegiar os aspectos
intelectuais e cognitivos, considerando-os
mais relevantes que os emocionais e sociais,
pode promover o isolamento da criança de
seus pares, sugerindo para ela a possibilidade
de que ser bem sucedida implica afastar-se do
que sente e do fértil terreno do intercâmbio
social. Cupertino (1999, p. 61)
Conforme citação de Chagas, 2007
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segue exemplo de proposta educacional, a
ser utilizada, respeitando as Inteligências
Múltiplas e habilidades diferenciadas;
desenvolver o talento potencial dos
alunos de forma sistemática; b) oferecer um
currículo diferenciado, no qual os interesses,
estilos de aprendizagens e habilidades sejam
posteriormente considerados; c) estimular
um desempenho acadêmico de excelência
por meio de atividades enriquecedoras e
significativas; d) promover o crescimento
auto-orientado, contínuo e reflexivo por meio
de atividades quer estimulem a liderança e o
pensamento criativo; e) criar um ambiente de
aprendizagem propício ao ensino de valores

éticos, que promovam respeito à diversidade
cultural, étnica ou de gênero, o respeito mútuo
e os princípios democráticos; f) implementar
uma cultura colaborativa na escola, de
maneira que direção, corpo docente e
discente, outros membros da equipe escolar,
família e comunidade possam contribuir para
a promoção de oportunidades e tomada
de decisão sobre atividades escolares,
formando, assim, uma ampla rede de apoio
social no desenvolvimento dos talentos;
g) criar oportunidades de serviços que não
são comumente desenvolvidos a partir do
currículo regular da escola (CHAGAS et. all.,
2007, p. 57)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação pública Paulistana demonstra preocupação
com a habilidade linguística que os estudantes demonstram,
aqueles que por algum motivo não dominam a leitura e escrita
ao término do terceiro ciclo de alfabetização, não possuem
oportunidades de vivenciar um currículo diferenciado,
priorizando suas Inteligências Múltiplas. A Prefeitura de São
Paulo oferece um Programa de Recuperação Paralela, onde
estudantes com dificuldades de aprendizagem, realizam, na
tentativa de diminuir a defasagem, um reforço escolar.
Esse trabalho acadêmico demonstrou por intermédio
do instrumento aplicado resultados satisfatórios, onde
os estudantes envolvidos, apresentam indicadores de
Inteligências Múltiplas de Gardner, Conforme citados nos
gráficos e discutido a luz da literatura oferecida, é necessário
desenvolver um currículo adequado e de interesse da
criança , visto que alguns talentos só se desenvolvem
porque são valorizados pelo ambiente, nota-se que na sala
de recuperação existem diversos estudantes que estão
sendo “condicionados” em um processo fracassado , assim
como estudantes com indicadores de Altas Habilidades
que não apresentam interesse em certas áreas , um aluno
com dificuldade de aprendizagem , pode sim ter múltiplas
inteligências e não estar dentro de um processo de
desenvolvimento por falta de interesse, esse estudante
em potencial deve estar em condições de aproveitar as
oportunidades educativas voltadas para satisfazer suas
necessidades básicas de aprendizagem, como ser atendidos
em suas especificidades.
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NEUROCIÊNCIAS E EDUCAÇÃO: O
DESENVOLVIMENTO SOCIOCULTURAL POR
MEIO DOS PROCESSOS NEUROLÓGICOS
RESUMO: A relação entre neurociências e educação se articula entre detratores e
defensores, com um movimento intermediário que clama por diálogo e colaboração
na busca de benefício mútuo. As prerrogativas neurocientíficas tornam-se uma
possibilidade de contribuir para a melhoria dos processos educacionais e para a solução
de problemas relacionados à cognição na construção da aprendizagem. O objetivo
do presente artigo versa em revisar as contribuições no tocante à educação e o
trabalho mental, em particular, aos fatores do ambiente sociocultural que influenciam o
desenvolvimento de elementos que sejam positivos na aprendizagem. A revisão é feita em
torno da busca de bases de dados bibliográficos e sistemas que denotem as relações entre
neurociências, educação e integração social.
Palavras-Chave: Neurociência; Desenvolvimento; Sociocultural; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO
Aprendizagem, o ensino, a avaliação e a
transposição do conhecimento, bem como
a memória, são aspectos cuja prática ainda
é sustentada por teorias educacionais
sobre a maneira como gestar, desenvolver
e potencializar a estrutura integral do ser
humano e seus problemas específicos
relacionados com a aprendizagem, tais como
dislexia, disgrafia disortografia e discalculia,
para citar alguns, o desafio da educação que,
apesar de abarcar elementos específicos o
para diagnóstico, apresentam soluções para
além de tratamentos em psicologia, porque
informação insuficiente em relação à sua
gênese e desenvolvimento é constante.
A consciência de alguns responsáveis pela
educação sobre a influência de fatores como
meio ambiente, saúde, emoções e genética
na aprendizagem, conhecimento e memória,
ainda não é suficiente para se chegar a
decisões que favoreçam políticas públicas
que garantam esses e outros aspectos além
de pesquisas de curto prazo, como cobertura,
financiamento, tecnificação, aspectos que
não são menos necessários nos processos
educacionais. Apesar dos resultados, a
teoria e a prática educacional ainda não
estão disponíveis como campos de aplicação
férteis a serem fortalecidos com os avanços
neurocientíficos.
Neurociências em conjunto com as
disciplinas tradicionais e novos campos
interdisciplinares, com metas que visam
encontrar respostas sobre a estrutura e
funcionamento do cérebro com o objetivo
final de compreensão em profundidade
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os processos e comportamento dos seres
humanos. Os métodos para estudar o
potencial cerebral apresentam algumas
chaves de estudos e as bases para a visão
neurocientífica da educação que dão sentido
as práticas educacionais. As técnicas e
estudos são utilizados na investigação, como
a modificação do ambiente em períodos
críticos com relação a idade cerebral. Vários
relatórios de pesquisa podem ser responsáveis
por entregar resultados na aplicação das
técnicas e instrumentos para as relações
entre as bases cerebrais, o comportamento
dos seres humanos, o desenvolvimento da
aprendizagem e interação.
A relação entre neurociência e educação
ainda não chegou-se a um consenso que
permita integrar o trabalho em benefício
de seus objetivos particulares. Depois
de algumas décadas de pesquisas,
propõe uma relação que se move entre
partidários e detratores nas contribuições,
orientação e apoio que os resultados
neurocientíficos poderiam oferecer aos
processos educacionais e que discutem
a aplicabilidade destes resultados aos
processos de aprendizagem, devido à sua
proximidade da experiência em sala de aula.
Os aspectos relevantes levantados por esses
detratores estão relacionados a aspectos
como super generalização, simplificação
excessiva e extrapolação injustificada de
enunciados e resultados científicos aplicados
a processos educacionais, ou seja, quando
as explicações em neurociências não se
deixam perceber o caráter científico, pois as
contribuições podem existir, mas estas se
fazem de modo homogêneo.
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Os
educadores
também
se
posicionam contra a possibilidade de
introduzir descobertas em contextos
educacionais. Os críticos apontam para os
neurocientistas extrapolando resultados
não amistosos que apresentam certa
falta de laços sociais para com os sujeitos.
Instrumentos de laboratório para contextos
de sala de aula com critérios de generalização
da
complexidade
dos
processos
educacionais devem ser evidenciados
no sentido de ampliar as possibilidades
de tratamento. O manuseio e aplicação
de resultados para processos de ensino
e aprendizagem que criariam algumas
incompatibilidades entre os instrumentos

de investigação de configurações em
neurociência, a ação educativa acontece
muitas vezes incompatível com o uso
de contextos de aspecto social, que são
justamente os contextos em que ocorrem os
processos educativos.
A complexidade e a abordagem holística
necessária
as
premissas
educativas
estão na base de algumas críticas sobre
as reivindicações dos resultados das
neurociências para instruir educação,
alertando sobre o perigo das generalizações
de descobertas sobre o comportamento
cognitivo em sala de aula, com base em
aspectos específicos de algumas funções
neuronais.

AMBIENTE SOCIOCULTURAL
E EDUCACIONAL:
CONTRIBUIÇÕES DAS
NEUROCIÊNCIAS
A influência do ambiente na aprendizagem
não é uma teoria vazia, nem tampouco
um assunto novo no campo educacional a
teoria sociocultural de Vygotsky e a teoria
da aprendizagem social ou social cognitiva
não só influenciou as teorias em educação,
mas agora que suas ideias se tornam mais
relevantes para algumas das descobertas
da neurociência sobre a relação entre a
aprendizagem social, ambiental e emocional
para Vygotsky as funções mentais são
desenvolvidas e transformadas em contextos
sociais – contextos históricos – nos quais
o ambiente influencia se torna um valor
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causal, enquanto mediador necessário nesta
transformação, estes modelos de análises
de comportamento social é chamado por
Vygotsky por Zona de Desenvolvimento
Potencial (ZDP).
O comportamento do homem moderno,
cultural, não é só produto da evolução
biológica, ou resultado do desenvolvimento
infantil,
mas
também
produto
do
desenvolvimento histórico. No processo do
desenvolvimento histórico da humanidade,
ocorreram mudança e desenvolvimento não
só nas relações externas entre pessoas e no
relacionamento do homem com a natureza;
o próprio homem, sua natureza mesma,
mudou e se desenvolveu. (VYGOTSKY;
LURIA, 1996, p.95)
Na educação a base teórica sobre o
desenvolvimento humano e educacional
a
partir
de
bases
construtivistas,
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mediação instrumental, ligação cultural de
aprendizagem é recolhida nesta mesma
dimensão fundamental para os processos de
ensino e na configuração do desenvolvimento
do sujeito e é determinado, de acordo com
o objetivo da sua atividade e artefatos
que medeiam. Educadores e filósofos têm
considerado a influência do ambiente social
não apenas nos processos de aprendizagem,
mas também para moldar o comportamento
dos seres humanos: Mas a inserção de cada
homem em uma comunidade, diz respeito
ao fato de que sua vida está enquadrado
em uma coletividade, tem consequências
que
determinam
antecipadamente
a
conduta ética em avançar prestar-se às
exigências categóricas de perfis mais formais
perceptíveis. As teorias socioculturais
aumentam a interação entre o ambiente
individual e social como fundamental para
o desenvolvimento da aprendizagem e,
enquanto isso, a teoria da aprendizagem
social considera influências externas,
ambiental, física, são aspectos fundamentais
da aprendizagem. Teorias educacionais
relacionados ao meio ambiente sociocultural
são reconhecidas pela neurociência, além dos
resultados da pesquisa na investigação na
área dedicada a explorar as redes cognitivas
do córtex cerebral e a influência metabólica
sobre eles de fatores ambientais e sociais.
Além do reconhecimento, algumas
pesquisas mostram as reações do cérebro
a fatores ambientais, interações sociais
e condições ambientais. Além disso, eles
verificam o encéfalo e a possibilidade
de mudar os incentivos desses fatores
que conduzem a um novo aprendizado,
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manifestado em novas conexões neurais, o
cérebro é afetado por todas as mudanças no
ambiente cultural porque, vivendo nesses
ambientes, tomar parte neles, consiste na
ativação de padrões de atividade cerebral, por
meio dos quais direcionar intencionalmente
o comportamento.
“O cérebro humano é, desta forma,
um órgão altamente especializado para a
adaptabilidade e a resiliência que se molda
e se constrói para capacitar a pessoa a fazer
frente às vicissitudes e, de igual modo,
investir nos desafios que vai tendo ao longo
da vida. Assim, a partir da interação e da
interdependência que a pessoa tem com o
seu semelhante, o que é uma constante da
realidade da existência humana, o cérebro vai
construir as suas estruturas para se adaptar
aos contextos com que se vai deparando,
e para ganhar habilidade para se adaptar
a esses contextos. De facto, os avanços
científicos da psicologia, psicopatologia e
neurociências sobre as capacitações e a
resiliência humanas mostram que, quando
emergem desafios inesperados, o cérebro
tem uma enorme capacidade para se adaptar
e sobreviver, encontrando soluções eficazes.”
(VASCONCELOS, 2017. p, 37)
Ao explorar fatores culturais influentes em
processos de ensino não pode ser ignorada a
relação entre genética e ambiente, genótipo
e ao fenótipo, incluindo fatores ambientais
no desenvolvimento e o comportamento
do ser humano. Estudos antropológicos,
psicológicos e sociais debruçam na
relação entre estes dois aspectos para
o desenvolvimento do ser. Em décadas
recentes, eles foram retomados com novas
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abordagens e perspectivas. Atualmente
o papel crucial é que se reconheça que
o ambiente extracelular e social exerce
influências na modulação da atividade do
gene. A hereditariedade e ambiente, como um
dos estudos clássicos no desenvolvimento
de problemas de comportamento e os
processos mentais não são mais estudados
sob configurações voltadas para aspectos
ou entidades opostas, mas cada vez mais
entendidas entidades complementares e
mutuamente influentes.
No entanto, as perguntas não param
quando as influências ambientais ou o
ambiente social e os vários efeitos produzidos
na dotação genética dos indivíduos são
levantados. Além disso, quando ocorre nos
efeitos alcançados em pessoas com genótipos
próximos, submetidos a várias influências
experienciais ou socioambientais, a genética
comportamental fez duas contribuições
fundamentais em relação à influência do
meio ambiente. A primeira é que o meio
aumenta as diferenças entre pessoas com
um genoma parcialmente compartilhado,
por exemplo, entre irmãos. A segunda é que
muitas influências ambientais, por sua vez,
são influenciadas pela genética. Isso ocorre
porque existem correlações e interações
entre a dotação genética e o meio ambiente.
No campo neurocientista na ligação entre
natureza e criação, genótipo e fenótipo
está cada vez mais estreita em relação
à dependência mútua entre o ambiente
e encéfalo, genética e desenvolvimento
influências ambientais. A presença de fatores
socioculturais influencia o aprendizado
considerando os componentes neuronais
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e psicobiológicos – os fatores ambientais
que melhoram o funcionamento do cérebro:
a qualidade do ambiente social e das
interações, nutrição, exercício físico e sono,
os quais podem parecer muito óbvios e
facilmente negligenciados em seus impactos
na educação. Ao condicionar nossas mentes
e corpos corretamente, é possível aproveitar
o potencial cerebral para facilitar o processo
de aprendizagem.
A relação entre cognição e cultura não é
apenas determinada por serem domínios
puramente humanos, mas, mantêm as
proporções da dimensão holística, na qual
a cultura é armazenada nas mentes das
pessoas e o próprio cérebro se torna o
órgão por excelência da diversidade cultural.
Cérebros são biologicamente preparados
para adquirir cultura, além de cultura eles
são considerados como duas formas de
compreender as pessoas em sua evolução
histórico-cultural.

TECNOLOGIA E
NEUROCIÊNCIA EM FAVOR
DAS AÇÕES COGNITIVAS
Além da aprendizagem, a influência
tecnológica é determinada como um desafio
sugestivo para a educação e a bioética que
atingem tanto o desenvolvimento quanto a
configuração das subjetividades. Em outro
sentido, contribui para a consolidação de
teorias que sustentam fatores que exercem
efeitos positivos sobre a aprendizagem. Uma
das grandes descobertas da neurociência
que permitem fortalecer as teorias
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sobre a influência do ambiente, tanto o
desenvolvimento do cérebro e sua modificação
estrutural e funcional é a possibilidade de
ação do intelecto, o que permite a adaptação
a condições ambientais tanto intra e extracerebrais. Esta propriedade cerebral de
criar, fortalecer, enfraquecer e eliminar as
conexões é fundamental para sustentar a
influência sociocultural na aprendizagem.
A ação é perceptível em diversos relatos e
artigos científicos, com diferentes nuances e
aplicações em múltiplos campos.
Diferentes nuances nas definições de
plasticidade permitem considerar tópicos
dessa função do cérebro em relação aos
processos educacionais. A competência
das redes neurais para estender, guarnição,
reorganizar, editar ou reforçar elos com base
na aquisição de novas informações, obter
feedback corretivo, e reconhecimento de
parcerias entre o conhecimento do novo
em face ao tradicional. Esta propriedade
em se adaptar a um ambiente em mudança
é a base do desenvolvimento do cérebro
em maturação, e, portanto, fornece os
mecanismos subjacentes a adaptação e
aprendizagem.
“Com a crescente propagação do uso
de dispositivos móveis, ligados a internet
ou não, por parte da sociedade atual
globalizada e conectada, observamos
emergir uma disseminação de diversos
softwares ou aplicativos de games ligados
a fins educativos. Por meio de muitas
pesquisas por parte dos campos educacional
e neurociência, foi possível constatar que o
uso de jogos é uma boa prática pedagógica e
que promovem motivação e diversão. Logo,
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essa prática proporciona um potencializam
do desenvolvimento de estratégias, do
raciocínio e de resolução de problemas.”
(SOUZA, 2017. p, 2)
A plasticidade é uma propriedade
que é reconhecida e acionada como
resultado
de
fatores
sensoriais,
motores, sociais, emocionais e, também,
da presença de lesões cerebrais. Por sua
vez, os fatores ambientais que provocam
alterações na expressão do gene no núcleo
do neurónio, que expressa ARN (ácido
ribonucleico) codificando o necessário
para a formação de novas sinapses e
dendrites
proteínas,
estabelecendo,
assim,
modificações
estruturais,
a
influência cultural em relação ao pleno
desenvolvimento do encéfalo humano liga-o
à propriedade em admitir alterações em sua
estrutura ou função como consequência do
desenvolvimento, experiência ou lesão. Isso
significa que cada sujeito, quer ele saiba ou
não, está construindo, para o bem ou para
o mal, seu próprio desenvolvimento em sua
interação com o mundo. Em alguns estudos,
a importância da aptidão é considerada a
ponto de ser descrita como a adaptabilidade
do cérebro que possibilita aprendizagem e
ensino.
“A liberação do polo da emissão
está presente nas novas formas de
relacionamento social, de disponibilização
da informação e na opinião e movimentação
social da rede. Assim chats, weblogs, sites,
listas, novas modalidades midiáticas, e-mails,
comunidades virtuais, entre outras formas
sociais podem ser compreendidas por essa
lei” (LEMOS 2008. p, 20).
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Resultados que envolvem aprendizado
sempre acompanhado por mudanças
no tecido nervoso e a eficiência do
processamento de informações no sistema
nervoso.
Consequentemente,
crianças,
jovens e também adultos se adaptam a
um ambiente em constante mudança, isso
significa que os pares, pais, professores
e outros – contexto psicossocial – têm
um papel maior na formação, assim como
a eficiência do cérebro e a adaptação.
Os fundamentos das neurociências e da
potencialidade da cognição considera
a capacidade do tecido nervoso para
alterar na estrutura e na função, em
resposta a alguns fatores que podem ser
descritos
como
ambientais.
Estes
fatores agem sobre o nível do neurónio
ou suas das subestruturas, tais como
os dendritos e espinhas dendríticas,
mas também um agregado de neurónios
(rede neural) de nível. Consequentemente,
a
reorganização
plástica
do
tecido nervoso que ocorre em relação aos
neurotransmissores, neuro-hormônios e
outras entidades químicas, como os fatores
tóxicos evidentes.
Em
relação
à
aprendizagem
e
mudança
cerebral,
aprendizado
e
processos
psicológicos,
assim
como
experiências emocionais podem mudar
a estrutura e a função do cérebro, em
razãoo fato de que a plasticidade é uma
propriedade inerente do tecido nervoso.
Essa mudança está no nível estrutural, o
que significa que a forma e a estrutura do
neurônio e dos conjuntos neuronais e,
portanto, as alterações cerebrais.

76

A NEUROPLASTICIDADE E O
AMBIENTE SOCIOCULTURAL
A
relação
entre
potencial
e
ambiente
sociocultural,
da
mesma
forma como, os fatores ambientais de
desenvolvimento do cérebro, experiência
e neuroplasticidade, é baseada em
vários estudos. Dentre os quais alguns
propõem dois processos diferentes no
campo de influência do ambiente e no do
desenvolvimento do cérebro, expectante
e dependente da experiência. A primeira
corresponde aos chamados períodos críticos
ou sensíveis e ocorre nas primeiras idades
do desenvolvimento do sistema sensorial.
A disposição mediada por processos
dependentes de experiência esculpe
literalmente o cérebro por meio de novas
conexões em resposta a eventos. Eles
fornecem informações, únicas para cada
indivíduo, que devem ser codificadas em seu
sistema nervoso.
“Diante das imensas possibilidades de
realização do ser humano, essa plasticidade
é essencial: o encéfalo pode servir a novas
funções criadas pela cultura na história do
ser humano, sem que sejam necessárias
transformações na estrutura do órgão
físico. O funcionamento cerebral é moldado
tanto ao longo da história da espécie como
no desenvolvimento individual, isto é, a
estrutura e o funcionamento do cérebro não
são inatos, fixos e imutáveis, mas passam por
mudanças no decorrer do desenvolvimento
do indivíduo devido à interação do ser
humano com o meio físico e social.” (JOENK
2002, p. 03)
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A classificação do condicionamento
sináptico em relação à experiência,
referida a um tipo de influência ambiental,
independente da experiência, expectante da
experiência e dependente da experiência.
A experiência como interação ativa entre a
pessoa e seu ambiente físico e social, e inclui
aspectos tão diversos como a informação
dos sentidos, manipulando objetos, corpo e
contato visual com os outros, as recompensas
e punições recebidas, a observação do
comportamento de outras pessoas, etc. Em
relação aos processos de aprendizagem e
memória, o tipo de resultado dependente
da experiência refere-se à mudanças
ambientais que ocorrem como produto de
experiências ao longo dos ciclos de vida.
Embora esse tipo de conhecimento tenha
seu avanço máximo durante a infância e a
adolescência, ele também é mantido durante
toda a vida, exceto em certos distúrbios
graves do desenvolvimento e em doenças
neurodegenerativas. Esse tipo de estudo é o
que possibilita a aprendizagem e a memória.
Em relação ao desenvolvimento
humano e as funções cerebrais, três
mecanismos pelos quais a experiência induz
mudanças no cérebro podem ser percebidos,
as alterações anatômicas, neuroquímicas
e metabólicas. Uma mudança anatômica
pode representar a capacidade das sinapses
existentes (isto é, as conexões entre as células
nervosas) modificando sua atividade, gerando
novos axônios ou expandindo a superfície
dendrítica. Uma mudança neuroquímica
pode ser refletida na potencialidade de uma
sinapse existente modificar sua atividade,
aumentando a síntese e a liberação de
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substâncias químicas que transmitem
impulsos nervosos (neurotransmissores).
Finalmente, um exemplo de uma mudança
metabólica podem ser flutuações na atividade
metabólica (utilização de glicose ou oxigênio)
no cérebro em resposta ao estímulo.

NEUROCIÊNCIAS
APRENDIZAGEM E
CURRÍCULO
Neurociências,
aprendizagem
e
currículo, relacionam-se com a proposta
da integração entre experiência e
neuroplasticidade
cerebral
como
elo de especial interesse para o
trabalho
educacional.
À
medida
que a característica das redes neurais para
estender a guarnição e reorganizar de
forma reforçada com base na aquisição
de novas informações, obtendo dessa
maneira o feedback corretivo, e desse
modo o reconhecimento de parcerias entre
o conhecimento adquirido e o que já havia
aprendido considera transformações que só
se aferirá como avanço posteriormente na
forma de percepções de mundo e interações
com os ambientes.
“Aprendizagem é definida como toda
mudança relativamente permanente no
potencial de comportamento humano,
que resulta da experiência, mas não é
causada por cansaço, maturação, drogas,
lesões ou doenças. No sentido estrito,
claro, a aprendizagem não é definida
pelas mudanças reais ou potenciais
no comportamento. Em vez disso, a
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aprendizagem é o que acontece no
organismo como resultado da experiência.
As
mudanças
são
simplesmente
evidencias de que a aprendizagem ocorreu.”
(LEFRANÇOIS 2008, p.6)
Essa adaptabilidade do cérebro é o que
possibilita o ensino e a aprendizagem, a
compreensão cognitiva desta condição
adaptativa tem implicações para as questões
pedagógicas relacionadas à aprendizagem,
incluindo a necessidade de reforço e o

problema da aprendizagem errônea, bem
como questões de amplitude e profundidade
do currículo.
Fatores socioculturais não estão apenas
intimamente ligados as questões neurais,
mas também as investigações de outra
relação ligada às potencialidades do cérebro,
como os aspectos psicossociais e maturidade
cerebral. Meio ambiente e maturidade
cerebral estão vinculados de forma sugestiva
aos processos de desenvolvimento humano.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O movimento entre as aplicações no campo do ceticismo
pendentes de resultados das investigações sobre o
protagonismo da sala de aula e o triunfalismo que simplifica,
generaliza os resultados finais das neurociências sobre
processos educativos requer um ponto de análise que
trabalhe sobre a necessidade de integração e colaboração
mútua, a complexidade dos processos educacionais e a
necessidade de resolver problemas, especialmente àqueles
relacionados à aprendizagem.
Um dos aspectos questionadores dos processos
educativos é a centralidade do fator cognitivo sem levar
em conta, na prática, outros fenômenos que influenciam
a aprendizagem. O ambiente, bem-estar, a criatividade e a
saúde, são aspectos que sugerem a necessidade de pesquisa
em sala de aula para melhorar a influência profissional nos
processos educativos relacionados a aprendizagem por
intermédio de um lócus holístico, integrando dimensões
físicas e mentais, ambientais e cognitivas, além de pesquisas
que empregam técnicas neurocientíficas em ambientes reais
– salas de aula e recintos pedagógicos.
Na relação entre sociedade cultural e processos educativos,
particularmente, a aprendizagem permite a neurociência
comprovar as teorias da aprendizagem social, essa influência
apresenta processos de aquisição de conhecimentos que
podem ser de curto, médio ou longo prazo. Da mesma
forma, esses resultados podem oferecer elementos para
que os atores nos processos educacionais considerem e
adquiram relevância da prática pedagógica. Atores, cenários
e processos de formação não devem apenas estar cientes
da ligação entre educação e aprendizagem com relação
às bases neuronais e biológicas, mas também conhecer e
considerar estratégias para fortalecer aspectos culturais que
influenciam o desenvolvimento.
Ter uma ideia clara das possibilidades do nosso cérebro,
sabendo que a educação está mudando, porque o aprendizado
envolve atividade e produção de transformações neuronais,
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promove um modelo educacional otimista, que aumenta a
relevância da tarefa de ensino. A cultura muda o cérebro que,
por sua vez, mudará a cultura. Assim como a educação e a
aprendizagem mudam e desenvolvem a base biológica, e outros
fatores que atuam na aprendizagem, no desenvolvimento
cerebral e a própria formação do ser humano não podem ser
negligenciados. O ambiente escolar, em qualquer dos seus
níveis, bem como o cotidiano em que se desenvolvem a maioria
dos atores sociais do processo educativo, alunos, professores,
diretores, família ou comunidade não representam espaços
isolados, mas ambos devem contribuir para desenvolvimento
integral de busca à educação.
Os ambientes socioculturais que acontecem em digitais
podem não apenas ser determinados como instrumentos
para melhorar os processos educacionais e de aprendizagem,
mas esses mesmos espaços foram consolidados como
cenários ainda não descobertos e investigados sobre seus
efeitos no desenvolvimento, maturidade e afeto dos aspectos
neurobiológicos, psicológicos e educativos do ser humano.
As TIC’s não podem ser consideradas apenas como sistema
tecnológico humano com maior poder de alterar o ambiente, mas
também como uma fonte de mudanças na atividade cerebral.
A Neurociência não pode fornecer todas as abordagens
eficazes em sua totalidade, é necessário para o conhecimento
a prática científica no tocante educacional não tem apenas a
função de inserir técnicas baseadas no cérebro em sala de aula.
Antes disso, uma relação recíproca deve ser estabelecida entre
a prática educacional e a abordagem sobre a aprendizagem,
que é análogo à relação entre educador e aluno. Essa
relação recíproca sustentará o fluxo bidirecional contínuo de
informações necessárias para apoiar e enriquecer uma boa
prática educacional.
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UMA ESCOLA INCLUSIVA
RESUMO: Esse artigo tem como tema principal a integração dos educandos com necessidades
especiais sejam elas quais forem levando em conta sempre o problema que as escolas
enfrentam e as relutâncias dos familiares ao deixarem seus filhos com necessidades dentro
de uma escola com um número enorme de crianças com alguma outra necessidade e o
que a integração faz dentro do ambiente escolar, tanto para as crianças com necessidades
como para as outras crianças. A educação pode fazer que essa integração seja a diferença
mais importante para a adaptação dessas pessoas dentro da sociedade, pois o respeito
às diferenças só pode ser trabalhado quando acontece quando submetemos alguém com
alguma dificuldade para dentro de um ambiente comum, é bem mais fácil trabalhar a
inclusão e o respeito quando temos um exemplo dentro do nosso convívio, pois apenas falar
que devemos respeitar o próximo nem sempre alcança o mesmo que quando mostramos o
respeito que precisamos ter com o próximo.
Palavras-Chave: Educação; Integração; Necessidades Especiais; Respeito.
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INTRODUÇÃO
A inclusão viveu várias mudanças no
decorrer do século XX, com o apoio dos
movimentos sociais que buscavam igualdade
entre todos os indivíduos e a superação
de qualquer discriminação, incorporando
aos poucos as crianças dentro das escolas
regulares e formas que facilitassem
a integração de todos os alunos com
necessidades especiais.
Dentro das escolas houve uma profunda
reflexão no campo educacional, de como
atender esses alunos, fazendo com que os
problemas desses alunos fossem encarados
a partir de aulas mais interativas, no
qual a escola como um todo assumisse a
responsabilidade desses educandos e dos
problemas de aprendizagem dos mesmos.
Todas as escolas, até mesmo as integradoras
não ficaram isentas de problemas.
As unidades escolares precisaram de
inúmeras mudanças, que assegurassem uma
integração educativa positiva, não podendo
proceder exclusividade da reforma da
educação especial.
O conceito de uma escola integradora
e inclusiva era aquela que entendia a
resposta educativa à diversidade dos
alunos baseando-se na defesa do direito à
integração e na necessidade de promover
uma grande reforma educacional, que faça
possível uma educação de qualidade para
todos, sem nenhum tipo de discriminação e
exclusão.
Esse trabalho tem como foco descrever
as principais transformações que aconteceu
dentro da prática inclusiva, analisando
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o conceito de necessidades educativas
especiais e sua influência no campo da
educação especial, e descrever o significado
da integração educativa.
No segundo capítulo será trabalhado o
tema principal do nosso trabalho, tratando
sobre o que é uma escola inclusiva, o
que se faz necessário e os efeitos da
integração desses alunos com necessidades
dentro da escola.
Esse artigo tratará dos dilemas que o
assunto traz, as mudanças necessárias que
devem estar no currículo como um todo e
como transformá-lo a fim de atender as
necessidade de todos.
No último capítulo tratará de descrever as
condições da inclusão e do contexto social,
político e escolar e todas as mudanças que
se fazem necessárias dentro da escola e da
formação dos educadores à fim de atender
as necessidades de seus alunos.
Os objetivos desse artigo é descrever o
início da prática de inclusão e os avanços
que houve em relação à isso, o que se faz
necessário para uma integração completa e
de qualidade.
O objetivo específico é mostrar
os
principais
dilemas
que
estão
presentes nas práticas das escolas
inclusivas e o que devemos levar em conta,
analisando as mudanças e as condições que
devem ser consideradas para avançar na
integração educativa.
Faz-se necessário estudos para que os
educadores consigam aprender a lidar com as
diversidades, pois cada necessidade deve ser
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trabalhada de uma maneira, e é sempre bom
que tenhamos uma base de conhecimentos
para lidar de uma forma mais fácil com cada
necessidade especial.
Em muitas vezes é na escola que a criança
é analisada, pois às vezes a família acha
que tudo o que ela faz é normal, e com o
olhar atento dos educadores é que podem
acontecer uma descoberta que nem sempre
é aceita pela família.
Um grande problema encontrado nas
unidades escolares, é que não há material
educacional adequado para se trabalhar
com crianças com alguma necessidade
especial, cabendo ao educador se virar para
inventar algo que ajude na formação desse
aluno com necessidade.

UMA ESCOLA INCLUSIVA
Uma das grandes razões para ocorre
a
integração
dos
educandos
com
necessidades educativas especiais, foi
promover uma transformação na forma de
organizar a educação especial, atendendo
os alunos que antes eram atendidos
nas escolas especiais.
Essa proposta fez crescer a integração a
partir da reforma da educação especial.
Mas não é suficiente só matricular os
alunos com necessidades especiais nas
escolas regulares, não sendo levado em conta
que eles necessitam de um atendimento
individualizado.
Foram necessárias algumas formulações
e propostas mais firmes que se articulam
em torno do movimento por uma escola
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inclusiva, esse movimento ficou marcado
pela exigência de educar todos dentro de
uma mesma escola e a necessidade de
reformar o sistema educacional.
O objetivo de termos escolas inclusivas
supõe
uma
profunda
transformação
do sistema educacional, que vai além
de uma reforma da educação especial.
Procuramos encontrar um sistema mais
apropriado para incorporar os serviços e os
programas da educação especial às escolas
regulares.
O principal objetivo é que se tenha
escolas inclusivas com qualidade, que sejam
atrativas e valorizadas por toda a comunidade
educacional, mas exige muito mais que boa
vontade, e não esteja apenas no papel. É
necessário que se tome consciência de tudo
que isso implica.
A prática da educação inclusiva faz com
que as escolas precisem de mudanças
profundas. É necessário ter consciência dos
problemas que existem, é necessário avaliar
os resultados e analisar a transição dos alunos
com necessidades educativas especiais da
escola para a vida adulta.
Sabemos o quanto é difícil ensinar
alunos com necessidades especiais, muitos
educadores possuem duas aulas, uma para
os alunos ditos “normais” e outra para os de
integração, sendo de grande esforço essa
preparação e a organização da aula, pois não
há material de apoio para todas as situações
que podem existir.
Há vários debates em relação às vantagens
e os inconvenientes que trazem a inclusão,
isso fez com que diversos estudos fossem à
fundo nesse assunto.
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CRITÉRIOS PARA O EXITO
Não é fácil tirar conclusões sobre o que
é melhor para os alunos com necessidades
especiais.
Para se avaliar sobre a integração é
necessário definir os objetivos se pretendem
ao incorporar alunos com necessidades
educativas especiais na escola regular.
Sendo necessário ter o conhecimento geral
da legislação, da política educacional que
se aplica e é preciso conhecer os objetivos
específicos da escola de integração, para
depois avaliar a escola como um todo.
Só podemos definir os critérios depois
que os educadores definirem as metas e
estabelecerem um programa par alcança-las.
Os dois graus necessários para se
avaliar um programa de integração se
referem às mudanças no desenvolvimento
das crianças e as que foram produzidas
nas próprias escolas. Mas o que mais importa
é a aprendizagem e o desenvolvimento
dos alunos integrados. Analisando o
desenvolvimento cognitivo, o rendimento
escolar, a integração social, a autoestima,
comparando os resultados com ele mesmo,
desde o inicio desse processo e com outros
alunos que possuem as mesmas dificuldades
de aprendizagem.
A escola precisa de mudanças que
produzam transformações na sua organização,
no seu funcionamento, na formação dos
educadores, no desenvolvimento do
currículo integrador e na construção de um
planejamento de aulas integradoras.
São necessárias mudanças significativas
que produzam nas dimensões relativas aos
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processos da escola e das salas de aula, no
qual consigam um resultado positivo.
Um critério é a integração das pessoas
com alguma deficiência dentro da sociedade:
como vive, qual sua independência, as
relações sociais que estabelece, quais suas
reações à adversidade da vida e do meio em
que esta vivendo.
O mais importante é como a escola pode
ajudar na integração das pessoas com
algum tipo de necessidade especial dentro
da comunidade em que vive, não apenas
preparando-as, mas seus colegas também,
para que aceitem a todos, sem preconceitos,
vendo que há a necessidade de integrar
todas as pessoas, sendo elas portadoras
de necessidades, ou apenas com alguma
dificuldade de aprendizagem, mas que elas
podem se tornarem um membro importante
dentro da sociedade, mesmo que ela não
consiga fazer tudo, mas algo ela pode
aprender a fazer.
Podemos perceber que há algumas
variáveis ambientais e familiares que influem
na competência social e na adaptação de tais
pessoas, sendo necessário que se reconheça
as enormes dificuldades que supõe esse tipo
de enfoque impeçam o avanço da integração
de pessoas com necessidades especiais.

AS CONDIÇÕES PARA A
INTEGRAÇÃO
São necessários diversos estudos para
saber se a integração é a melhor maneira de
atendimento às pessoas com algum tipo de
necessidade, há crianças que não admitem o
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barulho que toda a escola faz, mas como toda
pessoa tem o direito de viver e ter acesso à
educação pública, dentro do contexto o mais
integrador possível. A escola precisa atender
da melhor maneira possível essas crianças,
adequando tudo, para que a experiência
integradora contribua para uma educação de
maior qualidade.
A escola que acolhe as crianças com
necessidades
especiais
precisam
de
adaptações, mas isso gera um crescimento
enorme, tanto para as pessoas que tratam
com essas crianças, quanto para elas, que
acabam aumentando seus horizontes,
não ficando limitadas dentro de casa e de
hospitais, pois geralmente crianças com
necessidades especiais, vão de casa para o
hospital ou clínicas e voltam, mas a escola
acaba sendo um lugar no qual “brincam”,
conhecem pessoas da mesma idade, e
participam da melhor forma possível das
atividades propostas.
É necessário que a escola crie um projeto
educacional e um currículo integrador,
não apenas mudando seu funcionamento,
organização e planejamento de aula, é
necessário que a família participe das
atividades escolares, para poder ajudar a
formular um melhor atendimento, dando
opiniões, tentando junto com a escola fazer
com seu filho cresça como pessoa e aprenda
o que for possível para a sua vida fora da
escola.
Não há uma fórmula pronta, cada
necessidade é uma, cada dificuldade de
aprendizagem é diferente da outra, mesmo
quando o diagnóstico é o mesmo ou similar,
da para perceber que mesmo crianças com a
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mesma síndrome possuem diferentes graus
de comprometimento, há casos que a família
percebeu, antes mesmo de nascer que a
criança teria alguma necessidade especial
e estudou, para poder atender da melhor
maneira essa criança, a família e o modo com
que encara a dificuldade de seu filho em se
integrar, é um dos pontos mais importantes
para o sucesso da integração dessa criança
dentro da escola e da sociedade em que vive,
outro fator importante é o educador que
atende essa criança, pois quando o educador
sabe a importância da integração, e é
convicto que a criança tem o direito de estar
dentro da escola regular com outras dezenas
de crianças, faz com que essa integração seja
plena, sem tantos problemas.

OS FATORES QUE
FAVORECEM A INTEGRAÇÃO
Os fatores principais que favorecem a
integração dentro das escolas são: projetos
compartilhados, currículo adaptado, uma
organização flexível e atitudes positivas da
comunidade educacional como um todo.
O projeto educativo das escolas de
integração precisa ter uma variável, que
prevê todos os processos na integração,
sendo elaborado em conjunto pela equipe de
professores, no qual a educação dos alunos
com necessidades educativas especiais é
o seu maior objetivo, sendo um poderoso
instrumento de mudança.
Uma boa qualidade no projeto educacional
precisa ter uma equipe docente coordenada
e com atitudes positivas, especialmente dos
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educadores, facilitando a cooperação entre
todos os funcionários, trabalhando todos
em um projeto comum, a integração de
pessoas com necessidades especiais. Nem
sempre acontece isso dentro das escolas,
é necessária também uma direção eficaz,
reunindo esforços ajudando a resolver os
problemas que aparecem.
Um currículo adaptado é uma das
características mais importantes, pois o
objetivo da integração não é apenas a ficar
com esses alunos dentro da escola com
os demais, mas que consigam participar
de um currículo comum, esse é o principal
problema que a escola apresenta, pois é
complicado tentar montar um currículo
que atenda todas as crianças, pois há um
número enorme de dificuldades, entre elas
os cadeirantes que não possuem problemas
no cognitivo, alunos com algumas síndromes
que atacam o sistema nervoso, alunos com
espectro autista, surdez, cegueira, entre
outros problemas.
Normalmente é preciso uma adaptação
dos conteúdos de aprendizagem, dos
métodos pedagógicos e da atenção aos
alunos. Esse problema está na combinação
da diferenciação curricular com o objetivo
de que todos os alunos participem de um
currículo comum.
As escolas integradoras precisam buscar
práticas que favoreça, a educação dos alunos
com dificuldades de aprendizagem: instrução
baseada nas suas necessidades; materiais
e procedimentos que permitem que os
estudantes avancem no seu próprio ritmo;
tempo adicional para os estudantes que
necessitarem; aumento da responsabilidade
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dos estudantes por sua própria aprendizagem
e cooperação entre os estudantes para
alcançar seus objetivos de aprendizagem.
Uma organização que seja flexível para
atender os alunos com necessidade são um
dos fatores que facilitam a integração, a
escola precisa mudar a cultura que o aluno
é de tal professor, e ele precisa ficar isolado
dentro da sua sala de aula, com esse aluno e
mais tantos outros, trabalhando sozinho, às
vezes sem saber o que fazer e a quem procurar
ajuda. Criando assim barreiras que dificultam
a tarefa conjunta da integração. O aluno é da
escola e todos precisam estar cientes disso,
fazendo com que essa criança seja integrada,
facilitando assim o acolhimento das mesmas.
Há professores que ainda mostram
resistência ao receberem alunos com
algum grau de necessidade, pois se sentem
despreparados e a ausência de professores
de apoio suficientes dentro das unidades
regulares de ensino públicas, quando há
um apoio efetivo na escola, as atitudes
se modificam em direção positiva, pois
os educadores não podem cuidar de tudo
sozinhos.
A segurança do professor depende da sua
competência e quando há uma estabilidade
profissional.
Essa
insegurança
esta
relacionada com as dificuldades que imagina
que podem criar na sala de aula os alunos com
necessidades educativas especiais e com a
ajuda que receberá de outros educadores,
coordenadores e demais funcionários da
escola.
É normal que o ponto de vista inicial dos
educadores sobre a integração seja uma
variável, especialmente em função das

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

dificuldades dos alunos, pois a dificuldade de
um apoio que existem dentro das escolas é
uma questão que o educador leva em conta,
as formações e a existência de programas
específicos de atualização, são questões que
os educadores levam muito em conta, pois é
necessário que existam diversos cursos, para
que o professor tenha um conhecimento
sobre o problema do seu aluno, e ao conhecer,
tentar junto com os demais aprender a lidar
com isso da melhor maneira possível, fazendo
com que a integração seja plena e eficaz.
Um fator importante também são as
disposições legais em favor da integração,
que geralmente não é discutida entre todos
os funcionários das escolas.
As atitudes dos pais que colocam
seus filhos em escolas integradoras, é de
fundamental importância para o processo
educativo como um todo, tanto das crianças
que possuem alguma deficiência quanto das
demais. Os pais de crianças com algum tipo
de deficiência precisam confiar na unidade
escolar e nos seus funcionários, e precisam
ter atitudes positivas, cooperando com a
escola quando solicitado, trazendo laudos
médicos e acompanhando o andamento de
seu aprendizado é de extrema importância.
Dentro das escolas quando a criança
apresenta pouca dificuldade dentro da
sua condição, seus pais, geralmente
acham positivo a integração dela dentro
de uma escola regular integradora, mas
quando a necessidade é mais séria e o
comprometimento é maior, quando a
dificuldade de aprendizagem é maior, os
pais demonstram uma certa resistência à
integração e mostram um medo em deixar
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seus filhos dentro de escolas “normais”,
achando que haverá alguma forma de
isolamento, um tratamento agressivo das
demais crianças, menos possibilidades
educativas, pois o número de crianças é
superior que uma sala de crianças especiais
como havia antigamente, fora que acham os
recursos das escolas regulares inferiores.
Aqui no Brasil com a legislação que temos,
na qual a criança tem o direito de frequentar
as escolas regulares, fez com que as famílias
de coragem começassem a tirar seus filhos
de casa para que frequentassem as escolas,
mas isso era um pouco escolha da família,
agora com a obrigação de se matricular
todas as crianças dentro da escola, todas as
famílias se viram obrigadas a fazerem isso,
mas na maioria dos casos as famílias fazem
valer seus direitos de transporte gratuito,
solicitam o que podem, para que dentro da
escola tenham todos os atendimentos.
As atitudes das demais crianças frente
ao aluno com alguma necessidade é um dos
fatores decisivos para a boa integração social
deles, é necessário que o professor trabalhe
isso, desde o inicio do ano, tanto com os
pais, como com seus alunos, para que não
haja nenhuma forma de discriminação frente
a esse aluno que tem os mesmos direitos de
todos de estarem na sala de aula.

OS EFEITOS DA INTEGRAÇÃO
NOS ALUNOS
Quando há alguns casos em que as crianças
apenas apresentam pequenos problemas de
aprendizagem, nos quais podemos ver que a
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integração é um dos fatores mais importantes
para que aprendam mais, pois colocando
essas crianças junto de outras com problemas
semelhantes, se acomodem, não sabendo
em quem se espelhar, mas quando colocadas
numa sala regular, verá crianças da mesma
idade, podendo se espelhar no semelhante,
buscando aprender e geralmente as
crianças que não demonstram problemas de
aprendizagem depois de terminarem as suas
tarefas buscam alguém que precise isso faz
com que se sintam importantes, e aprendam
com o seu semelhante. A integração com
colegas mais competentes, isso acaba
acontecendo nas salas regulares, e isso
favorece no processo nas aprendizagens.
Não é apenas a pessoa com necessidade
especial que se desenvolve nesse processo
de integração, os outros indivíduos também
crescem com essa forma de ensino, pois
aprendem a esperar, a respeitar as diferenças,
o amor ao próximo, o companheirismo e
muitas vezes a amizade é levada para o resto
da vida.
Dentro da escola é um ambiente neutro,
no qual todos precisam cooperar para o
andamento das aulas, e as habilidades
sociais nas quais há integração é tem
mais consistência, em que o aspecto mais
importante é que os alunos com problemas
de aprendizagem não apresentem um
autoconceito mais baixo que os demais
colegas, independente da escola em que se
escolarizam.
A escola integradora é aquela que avalia
seus alunos de acordo com suas possibilidades
e não em comparação com seus colegas e
que trabalham particularmente em grupos
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cooperativos heterogêneos, com mais
possibilidades de melhoria e competência
social e a autoestima dos alunos.
A integração é uma opção educativa
favorável para qualquer necessidade especial,
mesmo que a criança não aprenda muita
coisa dentro da escola, ela sabe que será há
mais pessoas no mundo querendo ajuda-la, e
para as demais, o ensinamento de atender ao
próximo, respeitando suas diferenças é algo
que levará para o futuro, pois a vida pode
mudar de uma hora para outra, e podemos
acabar precisando de atendimento especial
algum momento da vida.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não há dúvida que um conjunto de professores bons que
torna possível o ensino integrador em uma escola integradora.
O educador precisa demonstrar compromisso e vontade
de ajudar todos os seus alunos, precisa se comunicar
demonstrando entusiasmo e carinho com seus alunos, precisa
dominar o conhecimento da didática da matéria, facilitando
a aprendizagem, ao dominar múltiplos modelos de ensino:
a flexibilidade e sua habilidade para resolver imprevistos,
refletir sobre sua prática faz com que seu trabalho seja
aprimorado, trabalhar em equipe, ensinando e aprendendo
com as experiências de seus colegas.
Um educador que gosta do que faz e é bom, manifestamse com mais facilidade nas escolas que possuem condições
adequadas para apoiar seus esforços, no qual criam um
ambiente de extrema colaboração.
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INFLUÊNCIA DA ESTRUTURA ESCOLAR NO
PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
RESUMO: O presente artigo discorre sobre a influência da estrutura escolar no processo de ensino-aprendizagem como um ambiente estimulador para o desenvolvimento de
práticas pedagógicas que favoreçam a construção do conhecimento dos educandos. Primeiramente, expõe sobre a estrutura escolar, pontuando a necessidade de se repensar sobre o ambiente físico das escolas que se mantém atrelado a uma estrutura arcaica
que não atende mais as necessidades dos educandos da contemporaneidade. Em continuidade, explana sobre a qualidade de uma estrutura escolar como fonte geradora de
motivação dos educandos, facilitando a aquisição de aprendizagens significativas. Por
fim, correlaciona a estrutura com a influência positiva e negativa no processo de ensino-aprendizagem, analisando o papel da escola nas interferências necessárias. Conclui,
evidenciando que existe a necessidade de um olhar mais carinhoso para a estrutura escolar,
sendo de fundamental importância replanejar este ambiente para atender de maneira efetiva
os educandos. Por objetivo traz subsídios para a promoção de reflexões sobre a importância
da estruturação de um ambiente educacional que favoreça o processo de ensino-aprendizagem. Como metodologia traz uma revisão de literatura.
Palavras-chave: Educação; Estrutura Física; Ambiente Educacional.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo disserta sobre a
importância de um ambiente educacional
que seja estruturado fisicamente para
atender as necessidades dos educandos,
se configurando como um facilitador
no processo de ensino-aprendizagem,
mediante o favorecimento de práticas
pedagógicas adequadas que proporcionem
a construção do conhecimento.
Diversos estudos apontam que o
indivíduo se desenvolve nas relações que
estabelecem com o meio em que está
inserido e, este meio, envolve pessoas,
culturas, objetos e estrutura física. Isto
posto, se torna visível que o ambiente
estrutural interfere significativamente no
desenvolvimento do indivíduo.
Ao refletir e analisar a estrutura física
escolar, existe a certeza de que grande parte
das escolas não dão a devida valorização a
importância deste meio para o processo
de ensino-aprendizagem, pois comumente,
se encontram arquitetadas em um formato
arcaico que teve serventias em épocas
remotas, mas que não atendem às novas
demandas sociais e necessidades dos
educandos destes novos tempos.
Em virtude disso, se torna fundamental
repensar a estrutura física escolar,
adequando-a
as
necessidades
dos
educandos, para que estes consigam
aprender em decorrência das suas
experiências e vivências com este meio,
mediante a integração do ambiente
com
as
práticas
pedagógicas
que
lhes são oferecidas.
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Como objetivo o artigo fornece subsídios
argumentativos que favorecem uma reflexão
sobre a estrutura física escolar como
instrumento que impacta no processo de
ensino-aprendizado, devendo ser repensado
para facilitar a aquisição das aprendizagens e
construção do conhecimento dos educandos.
Para composição do teor deste trabalho,
foi utilizada uma metodologia de revisão de
literatura com análise crítica-reflexiva de
artigos científicos que dissertam parcial ou
integralmente sobre a temática, trazendo
uma abordagem qualitativa.

ESTRUTURA E
APRENDIZAGEM
Segundo Gomes e Régis (2012),
recentemente, os estudos avançaram em
relação a pesquisas que refletem sobre a
influência dos elementos que constituem a
educação, destacando a relação existente
entre a infraestrutura e aprendizagem dos
educandos. Neste contexto, ele aponta que
é impossível negar que existe relevância
entre os recursos escolares e aprendizagem
dos educandos, uma vez que no Brasil, existe
uma grande variação dos recursos escolares
que estão disponíveis nas instituições
escolares, o que não ocorre nos países mais
desenvolvidos.
De acordo com Monteiro e Silva (2015),
ao retratar o ensino é possível observar
uma multidimensionalidade no processo de
ensino-aprendizagem, no qual o estudo da
didática traz por objetivo a prática pedagógica
implícita que é explícita de concepções de
ensino. Nesse processo multidimensional
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existe a articulação das dimensões humanas,
técnicas, políticas e sociais. Nessas
dimensões, os educadores devem se adequar
às diversidades de estruturas em que estão
inseridos e procurar uma forma de atuar
de maneira articulada da estrutura com o
processo ensino-aprendizagem.
Dessa forma, Monteiro e Silva (2015)
colocam que a escola necessita de instalações
e materiais qualificados que favoreçam
o processo de ensino-aprendizagem,
requerendo que essa estrutura possibilite
a relação entre a teoria e a prática, sendo
necessário que se adote políticas públicas
que promovam subsídios para que as escolas
mantenham-se em um formato estrutural
de sala ideal com a composição, não
somente, de educandos disciplinados, mas
com um ambiente que dê um sentido real
a educação, com educadores capacitados e
valorizados e estruturas e materiais didáticos
em quantidade e em disposição a serem
utilizados na rotina escolar.
Ao refletir sobre a relação professoraluno, Monteiro e Silva (2015) evidenciam
que é perceptível que a desorganização
do espaço influencia na metodologia e
estratégia de ensino do educador que não
possui recursos suficientes para lecionar com
qualidade pela falta de materiais de apoio. É
observado que os educadores sentem falta
de um material no qual os educandos possam
manipular concretamente e articular a teoria
evidenciada pelo educador com uma prática
real, nos quais encontrem significação de sua
utilização em seu meio social.
A estrutura da sala de acordo com Monteiro
e Silva (2015), traz deficiências se tornando
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um fator limitante ao desenvolvimento de
uma estratégia metodológica qualificada
por parte do educador. Como exemplo, os
autores citam o espaço reduzido que não
favorece o educador locomover-se em sala
de aula estando mais próximo de todos os
seus educandos, fazendo com que fique
parado a frente da sala perto do quadro negro
de maneira que os educandos se encontram
dispostos em grandes proximidades uns dos
outros, influenciando na disciplina escolar,
interferindo na dinâmica de aula.
Ainda na ótica de Monteiro Silva (2015), é
compreensível que a sala de aula é o principal
espaço escolar que deve ser reestruturado
para o desenvolvimento de atividades que
favoreçam a aprendizagem dos educandos,
uma vez que, neles acontecem as principais
relações entre educador e educando e
educador e conteúdo, não existindo uma boa
sala de aula que possibilite mínimas condições
de acomodação tanto para o educador
quanto para os educandos, concebendo um
processo de ensino-aprendizagem defasado.
Conforme Bueno e Rodrigues (2012),
para melhor compreender a organização
dos
espaços
internos
que
trazem
correspondências nas salas de aula é preciso
compreender que não são apenas um espaço
e, sim, parte do trabalho pedagógico a
disposição do aprendizado. A isso está atrelada
a dependência do número de educandos da
faixa etária, as características sociais e a
concepção de que o educador aborda dentro
da sala de aula e deve ser reorganizada de
forma conjunta com todos os envolvidos
no processo ensino-aprendizagem. Sendo
assim, uma organização que seja adequada
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ao espaço e os materiais dispostos na sala de
aula é favorável a construção da autonomia
intelectual e social dos educandos.
Para Bueno e Rodrigues (2012), os espaços
externos também devem possibilitar o
acolhimento às necessidades dos educandos,
consentindo que o educando expresse de
maneira natural, mediante a exploração
do seu corpo e do espaço, o que leva à
possibilidade de um conhecimento sensorial
com diversificação de emoções e emprego
dos mais diferentes materiais que trazem
elementos móveis, podendo ser manuseados
e alterados tanto pelo educador quanto pelo
educando.
Assim, Bueno e Rodrigues (2012)
evidenciam que, mediante a utilização dos
espaços externos, pode-se promover uma
identidade dos educandos, favorecendo
que estes se verifiquem com os indivíduos
inseridos em determinado período histórico,
social e com o papel de ocupação destes
lugares, desenvolvendo as competências
que provoque situações desafiadoras para
o educando, favorecendo a construção de
diversos conhecimentos e aquisição de
aprendizagens significativas que podem
ocorrer mediante a utilização de materiais
como jogos e livros, entre outros, em que o
educando interaja coletivamente avançando
na sua intelectualidade por meio da atuação
direta do educador como um facilitador do
processo de ensino-aprendizagem.
Dessa forma, os espaços tanto internos
como externos possibilitam o fortalecimento
da autonomia dos educandos, mediante
a verificação da possibilidade de interagir
diretamente com o meio em que estão
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inseridos, favorecendo a aquisição de
aprendizagens significativas, de acordo com
a correlação existente entre a teoria dos
conteúdos e sua prática social.

ESTRUTURA ESCOLAR
Conforme Galera e Rosai (2018), a
infraestrutura da escola encontra-se de uma
forma em que muitos passam e poucos delas
se apropriam. Isso é reflexo de uma doutrina
de submissão e disciplina, na qual primase pela docilização dos corpos no espaço e
no tempo, fazendo com que a disciplina e o
controle sejam uma imposição que delimita
e proíbe, produzindo um determinado tipo
de sociedade que não é o que a educação
prima, pois, nesse ambiente, no qual não
existe articulação entre o meio e o indivíduo,
consistem em uma abordagem de interesses
e poder.
Ainda na ótica de Galera e Rosai (2018),
o espaço escolar deve educar, favorecendo
uma relação entre os educandos e a
estrutura física, de maneira formal, trazendo
a representação da dimensão simbólica
e pedagógica, por meio da arquitetura,
possibilitando a leitura e interpretação da
história da educação relacionada a história
dos poderes evidenciados na sociedade.
O que é perceptível, segundo Galera e Rosai
(2018), é que a escola deve ser reconhecida
como espaço educativo com credibilidade
na relação do conhecimento com articulação
social das práticas do indivíduo, buscando
a valorização da cultura escolar. Com isso,
é visível que este ambiente deve favorecer
a conscientização sobre as transformações
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necessárias dentro do espaço escolar
que serão refletidos nas transformações
sociais de atuação do indivíduo, tornandose um local mais prazeroso e interessante
para o educando, favorecendo as suas
aprendizagens.
Para Galera e Rosai (2018), ao refletir
sobre a escola como espaço sociocultural
e a organização dos espaços que nela
contém, é possível verificar uma reflexão
sobre uma escola que seja transformadora e
edifique significados múltiplos, favorecendo
a investigação do educando sobre uma
cultura escolar e colocando um estudo de
forma a surpreender os educandos que
se sentem parte dessa estrutura escolar,
ensinando aos mesmos como atuar sobre o
meio. Dessa forma, os autores colocam que
é imprescindível que haja o reconhecimento
sobre a estrutura física para que os
educandos não se acostumem com o meio
em que eles não se sentem parte, perceptível
pela reflexão sobre atuação do indivíduo
sobre o meio social, no qual sejam expostos
movimentos de lutas e transformações em
que o educando se sinta preparado para
atuar socialmente.
Como crítica a esse espaço arcaico, Galera
e Rosai (2018) colocam que a proposta de
democratização utilizada dentro da gestão
escolar e do ambiente escolar favorece
uma reflexão sobre a infraestrutura das
instituições, não podendo ser pensadas
com formatos que se atraem única e
exclusivamente sobre reformas educacionais
que são impostas, sem que sejam levados
em considerações as necessidades dos
educandos de determinada instituição, pois
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uma equalização de todas as escolas não
levam em consideração as demandas sociais
dos educandos que nela estão inseridos,
favorecendo atos de segregação da sociedade
e uma educação que seja orientada em bases
doutrinadoras.
Segundo Albuquerque (2014), o espaço
escolar é considerado um ambiente
de formação de personalidades e de
representações individuais dos educandos.
Com isso, a estruturação física deve ser
motivadora para os educandos e atrativa, de
forma que faz com que se sintam à vontade
para desenvolver atividades socioeducativas
e um pensamento crítico-reflexivo. Dessa
forma, pode-se considerar a estrutura
escolar como um instrumento que favorece
o desenvolvimento de atividades cognitivas
e motoras, tornando-se um espaço de
múltiplos interesses.
Para Albuquerque (2014), a estruturação
escolar não pode ser visualizada como um
recipiente que abriga educandos, livros,
educadores, devendo ser visualizada como
local em que se realizam atividades de
aprendizagens significativas, pois o próprio
conteúdo é educativo. Portanto, uma escola
deve ser visualizada como mais do que
quatro paredes, sendo possível verificar a
inter-relação entre os indivíduos e o meio,
favorecendo a construção de conhecimentos
e relações sociais que propiciem uma formação
adequada dos educandos. Este espaço deve
favorecer a geração de ideias, sentimentos
e movimentos, no sentido de uma busca
pela construção do conhecimento, em que
se desperte o interesse na aprendizagem,
além de se configurar como um local alegre,
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aprazível e confortável, com articulação com
meios pedagógicos. Dessa forma, o educando
consegue adquirir aprendizagens sobre as
relações entre corpo e mente, movimento
e pensamento, silêncio e barulho, por meio
das relações que estabelecem com este meio
que está inserido.
Na ótica de Albuquerque (2014), a
estruturação física escolar é fundamental
para que os educandos se sintam acolhidos
no ambiente em que passará grande parte da
sua vida, conseguindo verificar que não estão
ali apenas para serem educados, mas também
para adquirir aprendizagens de socialização
com outros indivíduos e com o meio em que
estão inseridos. Sendo assim, o ambiente
escolar é responsável pelo convívio social e
o lazer, trazendo aprendizagens que reflitam
a postura do indivíduo perante o outro, se
tornando um instrumento de influência no
desenvolvimento da capacidade moral dos
educandos, que buscam, cada vez mais, a
integração com outros indivíduos que se
encontram à sua volta. Neste contexto, existe
a necessidade de repensar o ambiente em
que o educando esteja inserido para fornecer
subsídios que favoreçam a integração
entre pares, devendo ser estudado em
um ambiente agradável que reconheça a
variedade de circunstâncias e necessidades
dos educandos, contribuindo positivamente
para o processo de ensino-aprendizagem,
mediante a estimulação motivacional dos
mesmos.
Na atualidade, Borges e Carvalho (2010)
colocam que a escola se encontra estruturada
como um aglomerado de salas, quadros,
espaços e indivíduos, sendo necessário
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repensar essa estrutura escolar o mais rápido
possível. Essa reestruturação deve partir do
diálogo entre os envolvidos no processo de
ensino-aprendizagem, levantando as reais
necessidades dos educandos, reestruturando
o ambiente em que eles possam sentirse confortáveis na inter-relação entre
indivíduos, favorecendo sua formação social.
De acordo com Bueno e Rodrigues (2012),
tanto o espaço interno quanto externo
escolar, devem primar por uma qualidade de
ensino envolvendo práticas pedagógicas que
possibilitem o melhor desenvolvimento e
aprendizagem dos educandos. A organização
desses espaços interfere na qualidade das
inter-relações pessoais e no desenvolvimento
de uma atuação do educando com o meio,
nos quais ele se sinta parte deste ambiente e
consiga refletir sobre o seu papel nele.
Para Bueno e Rodrigues (2012), ao entrar
em uma instituição é possível observar
que os educadores procuram formas de
adaptar o espaço em que se encontram para
atender aos seus objetivos pedagógicos,
sendo possível verificar a existência de um
esforço do educador para adequar o espaço
a sua prática pedagógica, remodelando em
acordo aos materiais disponíveis em sala de
aula, fazendo com que a aula possa ocorrer
diante da falta de material adequado, não
favorecendo a construção da autonomia
intelectual e social dos educandos.
De acordo com Bueno e Rodrigue-s
(2012), os espaços que são dedicados
aos educandos devem ser reorganizados
de forma a atender às suas necessidades,
respeitando a faixa etária, assim como, o
ritmo individual dos mesmos. Para isso, deve-
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se utilizar os diversos espaços disponíveis
como sala de aula, o pátio da escola, entre
outros de forma que garanta uma estrutura
que promova o desenvolvimento integral
dos educandos sua autonomia, liberdade,
socialização, segurança, confiança, contato,
social e privacidade.
Dessa forma, Galera e Rosai (2018) colocam
que o conceito de cultura escolar aparece
impregnado a estrutura física que a instituição
se encontra, devendo, neste espaço, ocorrer
a transmissão de conhecimentos e valores de
um determinado tempo que reflita a cultura
e a produção histórica atual no ambiente
pedagógico. Se essa visualização e a prática
de uma reestruturação escolar for possível,
isso já pode ser considerado um avanço
para as instituições de ensino, porém mais
do que apenas a estruturação, as práticas
pedagógicas correlacionadas a elas devem
levar a uma reflexão sobre o papel social do
indivíduo e a exploração do meio como parte
integrante da sua formação social.
Portanto, uma sociedade que está
acostumada a verificar prédios escolares
com um formato específico e pré-moldado,
nos quais não é visível um local acolhedor
e agradável para seus educandos, deve
se surpreender com uma reestruturação
escolar que favorece uma aprendizagem
mais ampla e articuladas sobre a teoria
e a prática dos conteúdos, evidenciadas
nas práticas pedagógicas dos educadores,
favorecendo uma aprendizagem significativa
e construção de conhecimento que atenda
às necessidades dos educandos.
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QUALIDADE DA ESTRUTURA
De acordo Gomes e Régis (2012), existem
duas razões para a necessidade de estudar
a infraestrutura escolar. A primeira reflete
sobre as condições físicas do trabalho
dos profissionais que estão inseridos nas
opções de ensino, devendo ser um ambiente
adequado e confortável que possibilite menos
desgaste e mais prazer, tendo consequências
na produção da qualidade do ensino
ofertado. A segunda razão está atrelada a
uma educação que articule a qualidade de
ensino ao processo de ensino-aprendizagem
na relação entre o desenvolvimento de
práticas pedagógicas que infiram em uma
conscientização sobre a relação teoria e
prática social, favorecendo uma construção
do conhecimento por parte dos educandos
na sua visualização de pertença ao meio
estrutural.
Conforme Sá e Werle (2017), a
infraestrutura exerce uma influência
na qualidade da educação ofertada aos
educandos, em que os prédios e instalações
adequadas favorecem positivamente para o
desempenho dos educandos. Ainda na ótica
do autor, existe uma associação positiva
entre infraestrutura e desenvolvimento
integral dos educandos, nas quais o mesmo
alega que este pode ser um fator de
relevância em países como o Brasil, no qual
existe a variedade de recursos de redes de
ensino e de localizações geográficas com
necessidades sociais diferenciadas, não
podendo ser um mesmo ambiente para
atender essas demandas.
Para Albuquerque (2014), a infraestrutura
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escolar se torna um componente fundamental
que infere na qualificação da educação. De
acordo com o autor, quando as problemáticas
da infraestrutura são ignoradas, acarretam
certo desconforto nos educadores em
relação à prática pedagógica dos mesmos
quando os mantém de mãos atadas para o
desenvolvimento de uma estratégia de ensino
adequada às necessidades dos educandos.
A
infraestrutura
e
os
recursos
pedagógicos, de acordo com Gomes e Régis
(2012), estão correlacionados aos materiais
físicos e didáticos que se encontram em
disposição nas instituições de ensino.
Neste contexto, incluem-se os prédios, as
salas, os equipamentos, os livros didáticos,
entre outros. Tais aspectos se tornam
componentes de fundamental importância
para a estruturação do ambiente escolar,
uma vez que, o funcionamento da escola
e o bom desenvolvimento dos educandos
estão relacionados a esses recursos e
suas disposições. Dessa forma, espera-se
que a estrutura física em relação as suas
construções imobiliárias em materiais
didáticos estejam em adequação suficiente
para a garantia do desenvolvimento de
uma prática pedagógica que favoreça a
aprendizagem dos educandos.
A estrutura e funcionamento de uma
escola, segundo Albuquerque (2014), está
correlacionada ao sistema escolar que como,
citado acima, trazem os prédios e instalações
físicas, bibliotecas, laboratórios, salas de
aulas, quadras, banheiros, entre outros e
mais os materiais didáticos que se encontram
em disposição nos ambientes escolares.
De acordo com Albuquerque (2014), o
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funcionamento da escola traz dependência
com sua estrutura, uma vez que, a escola
tem dentro do seu ambiente, funcionários,
educadores e educandos, entre outros
recursos pessoais que interagem com este
meio o tempo todo. Neste ambiente é possível
observar que ocorrem as aprendizagens dos
educandos. Se o ambiente não é adequado
e agradável haverá déficit nesse processo
de ensino-aprendizagem e construção do
conhecimento.
Para Galera e Rosai (2018), concomitante
a busca por um ensino de qualidade, existe
uma visão negativa a respeito da escola,
pois a escola não parece um ambiente
interessante para convivência e frequência,
tornando-se um ambiente enfadonho aos
educandos que se encontram no estado de
alegria ao entrar no espaço escolar, só que,
ao mesmo tempo, reclamam de frequentar
e permanecer dentro deste espaço durante
quatro horas. Dessa forma, é necessária a
reflexão e o repensar sobre a função social
da escola e sua capacitação no atingimento
de interesses coletivos e transmissão de
conhecimento, além da transformação dos
comportamentos que estão intimamente
correlacionados ao desejo de superação.
Porém, Monteiro e Silva (2015) colocam
as dificuldades de se trabalhar numa escola
sem que as estruturas sejam adequadas.
Sendo assim, os autores colocam que os
insumos escolares como número médio de
educandos por turma, número de horas aulas,
docentes com formação superior, construção
e melhoria das dependências da escola,
existência de biblioteca, sala de leitura, sala
de artes e outros elementos que inferem
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positivamente no processo de ensinoaprendizagem em relação à infraestrutura
de uma escola, são imprescindíveis para
o processo de ensino-aprendizagem dos
educandos.
Em complemento os autores colocam
que os insumos escolares são de relevância
na aferição dos resultados educacionais
e não devem ser vistos como inutilidade.
Muitos são os elementos que limitam a
possibilitação de aquisição de insumos que
sejam mais adequados, como por exemplo, a
necessidade de verbas para que sejam feitas
as devidas alterações. Vale ressaltar que os
insumos aparecem nas escolas de forma
reduzidas, mas estas condições em que
eles se apresentam não são adequadas para
melhorias na qualidade da educação, o que
levam ao fracasso no processo de ensinoaprendizagem dos educandos.
De acordo com o Gomes e Régis
(2012), quanto melhor a infraestrutura
escolar, melhor será a prática pedagógica
do educador e, consequentemente, a
aquisição de aprendizagens e construção
do conhecimento dos educandos ocorrerá
de forma facilitada. Dessa forma, o autor
coloca que a infraestrutura escolar exerce
influência com significação na qualidade da
educação ofertada aos educandos, sendo
imprescindível o conhecimento de melhores
condições de estruturação das escolas para
os educandos no país. Gomes e Régis (2012)
ressaltam, ainda, que há pouca atenção a
este fator dada pelas políticas públicas.
Para Albuquerque (2014) é possível
encontrar escolas com boa estruturação
e mau funcionamento, porém, o inverso

também pode ser encontrado, em que a busca
de uma estrutura e funcionamento pleno é
um desafio que apresenta a permanência
para os que trabalham dentro deste ambiente
escolar, refletindo sobre a dinâmica e atuação
humana nessa reflexão. Albuquerque (2014)
evidencia que a estrutura e o funcionamento
podem apresentar interferência um no outro,
ou seja, quando há uma reforma educacional
existem modificações na organização do
ensino, o que promove novas formas de
acesso, frequência, financiamento, entre
outros. Estas modificações implicam
mudanças no funcionamento do ensino. Se
houver uma reestruturação do ambiente
físico é possível que os educadores trabalhem
com mais motivação e os educandos estejam
com iniciativas, favorecendo o processo
ensino-aprendizagem.
O contrário é perceptível quando se
analisa como Albuquerque (2014) escolas
com estruturas precárias, tornando-se visível
péssimas condições estruturais que levam a
destilação ou até mesmo a contribuição do
afastamento do educando da escola. Um
ambiente com recursos estruturais escassos
mostra um ambiente sem vida e sem a menor
chance de promoção de qualquer atividade
instrutiva. A educação é um processo que
auxilia a formação cidadã dos educandos e
deve dar a devida atenção a infraestrutura do
espaço físico encontrado dentro das escolas,
pois a escola é o espaço no qual o educando
passará muitos anos de sua vida.
Dessa forma, Albuquerque (2014)
evidencia que para haver uma educação
qualificada é necessário uma série de
elementos como uma boa estrutura
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escolar e um funcionamento adequado dos
educadores e profissionais envolvidos com
capacitação e remunerações adequadas,
assim como a permissão da participação
destes nas decisões que envolvam o ensino
e o material didático, entre outros elementos
que farão parte dos insumos diários e a serem
utilizados na rotina escolar, favorecendo uma
integração de todos diante dos compromissos
com a educação.
Por mais que se verifique a importância e
necessidade de uma reestruturação física que

garanta o processo de ensino-aprendizagem
adequado e atenda às necessidades dos
educandos nas demandas sociais atuais, é
perceptível que o espaço físico ainda encontrase como um desafio para as instituições que
procuram realizar um trabalho qualificado
de ensino, mas a estruturação adequada
do ambiente é fundamental para que a
qualificação do ensino mesmo que ocorra
pequenas mudanças podem ser realizadas
a fim de trazer mais acolhimento para os
educandos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante das fontes argumentativas evidenciadas no teor deste artigo,
foi possível observar que existe uma ligação direta entre a estrutura
escolar e o processo de ensino-aprendizagem, visto que o indivíduo
aprende diante das relações que estabelece com o meio em que está
inserido.
Sendo assim, torna-se fundamental repensar a estrutura da escola
em todas as suas vertentes, apresentando um olhar especial para os
espaços físicos que a escola possui, pois, estes lugares, se dispostos
com elemento que motivem a integração do educando com o meio,
maximiza-se as aprendizagens significativas que serão adquiridas e a
construção de um conhecimento que é incorporado de forma a ser
utilizado na vida em sociedade.
Os locais em que os educandos vivenciam experiências na escola,
fornecem um aparato de correlação com as situações-problemas que
encontrará fora do ambiente escolar, tornando-se fundamental para
que se aplique variadas possibilidades de ações que lhes permitam
avaliar os reflexos destas atuações sem julgamentos do outro.
Pensar na estrutura escolar é refletir sobre a qualidade de ensino
que se almeja oferecer aos educandos que, pensando nos objetivos
educacionais primados pelas concepções atuais de educação, favoreça
a formação cidadã dos mesmos. Dessa forma, um ambiente acolhedor,
motivador, estimulador, respeitoso e prazeroso, possibilitará um
processo de ensino-aprendizagem que seja rico em relação as
aprendizagens que serão adquiridas por estes educandos.
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FÁBULA NA LITERATURA
RESUMO: As fábulas são contadas nas mais diferentes partes do mundo, misturando
realidade e fantasia, e nelas é possível perceber questões universais relacionadas à natureza
humana, tais como o medo, o amor, o sofrimento, as perdas e as buscas, a solidão, as carências
afetivas e a submissão, questão norteadora desse trabalho. Do ponto de vista da classificação
literária, as fábulas são consideradas contos, devido às características que apresentam e ao
utilitarismo de que está imbuída atualmente. Esse estudo teve por objetivo discorrer sobre a
influência exercida pelas fábulas em crianças e adultos no percurso da história. Teve, ainda, o
propósito de encontrar as marcas de ludicidade na fábula, corroborando o entendimento de
que as mensagens subliminares presentes nessa modalidade de textos evoca o imaginário
fantástico nas crianças, promovendo a formação utilitarista da ética e da moral.
Palavras-chave: Literatura; Fábula; Formação de valores.
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INTRODUÇÃO
A apresentação tácita de aspectos éticomorais é uma das características mais
evidentes da fábula, que de outra forma não
ofereceria uma lição de vida a seus leitores.
Sabemos que a fábula É especialmente
importante no universo infantil pelo fato de
transmitir princípios e valores de forma tácita,
perpetuando-os como lições de grande valor
e ético moral.
Esse trabalho tem por objetivo desmistificar
os estereótipos-chave no mundo imaginário
das fábulas, destacando, entre outros
aspectos,
lugares
comuns,
chavões,
personagens e acontecimentos que aludem
à própria imagem do real entendimento que
se tem de fábula, quais sejam, as lições de
moral decorrentes do diálogo e da interação
entre seres animados ou inanimados.
A fábula é quase uma modalidade à parte,
imbuída de valor utilitarista, que transmitem,
por um processo tácito de decifração,
valores sem que se apercebam os leitores, já
que diverte e instrui ao mesmo tempo. Com
base nesses pressupostos, questiona-se:
Do ponto de vista da classificação literária,
devem ser tratadas como se fossem contos,
devido às características que apresentam?
Deve ser considerada sob o ponto de vista do
utilitarismo de que está imbuída atualmente?

CLASSIFICAÇÃO LITERÁRIA
DA FÁBULA
A literatura não é uma arte de estética,
é a transformação do real em imaginário.

O ser humano recria o mundo por meio da
imaginação, e a palavra é uma das formas
encontradas para tecer esse imaginário e
ver seus sonhos realizados, confundindo
realidade e imaginação, ou mundo real e
mundo imaginário. Nesse sentido é que
pretendemos analisar o poder de verdade e
de idealização que invadem esse universo
fabuloso (ZANCHET, 1996).
As fábulas têm se perpetuado há séculos
por meio da tradição oral. São contadas nas
mais diferentes partes do mundo, misturando
realidade e fantasia, e nelas é possível
perceber questões universais relacionadas à
natureza humana, tais como o medo, o amor,
o sofrimento, as perdas e as buscas, a solidão,
as carências afetivas e a submissão, questão
norteadora desse trabalho (CUNHA, 1998).
Os estereótipos humanos, personificados
por animais ou objetos, animados pela
narrativa, passam a constituir-se como um
retrato da realidade. Estereotipar, segundo
o dicionário, é também tornar algo fixo
imutável. No entanto, convém ressaltar
que nas fábulas essa definição é invalida e
adquire outra conotação, de certa forma
dual, haja vista que a imutabilidade e a rigidez
desse termo atribui à fábula, certa rigidez,
afinal, a literatura por si só, viabiliza como
que em uma espécie de dimensão paralela,
(imaginária) novas descobertas e surpresas
(ZANCHET, 1996).
A adesão passiva às normas de um herói
estereotipado não é a única forma de sentir
a consistência de seu eu. Com base nessa
valoração flexível e dual “a literatura, que
dá asas à fantasia, ao sonho, a imaginação,
ao mistério, ainda está viva e presente na
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mentalidade do ser humano” (COELHO,
1997; ROING, 1999, p. 26).
Esse entendimento corrobora a tese de
que as mensagens subliminares presentes
nas fábulas evocam com muita intensidade
esse imaginário fantástico, em que animais
podem emitir juízo de valor, em que objetos
argumentam enfaticamente com relação a um
assunto. Essa tendência beira à ludicidade,
da qual as fábulas estão indiscutivelmente
imbuídas. A animação dialógica de objetos
e animais, não constituem estereótipos,
trazendo em suas inferências uma
dinamicidade e um realismo tão consistente
quanto for sua verossimilhança (ZANCHET,
1996).
É preciso considerar que as fábulas
apresentam uma visão real, mas ao mesmo
tempo fantástica, camuflando lições sobre a
vida real, que retratam.

A ORIGEM DA FÁBULA
A fábula tem origem improvável. Também
não se pode afirmar com certeza quem foi
seu primeiro propagador. De acordo com
Francisco Adrados (1987, p. 3), esse gênero
literário antecede aos registros escritos,
remetendo ao século XVIII antes de Cristo,
na Suméria (CUNHA, 1998).
Embora houvesse registros de fábulas entre
os egípcios e hindus, foi entre os gregos que
o gênero narrativo se popularizou, estando
entre as mais conhecidas as propagadas
por Esopo (séc. V a.c.). Posteriormente,
um discípulo de Aristóteles conhecido
por Demétrio de Falero (sec.1 a.C.) teria
compilado e aperfeiçoado estilisticamente as

narrativas primárias. A Esopo foi dada maior
credibilidade após a biografia escrita por
Heródoto dedicada ao fabulista (LAJOLO,
2006).
No século X, popularizaram-se as fábulas
de Fedro. Não obstante, atribui-se ao escritor
francês Jean La Fontaine (1621-1692) a
incumbência de conferir forma definida à
fábula, que passou a integrar definitivamente
a literatura ocidental (CUNHA, 1998).
La Fontaine foi o autor de narrativas como:
“o lobo e o cordeiro”, “a raposa e o esquilos”,
“ a corte do leão”, “o leão e o rato”, “o pastor
e o rei”, “o leão, o lobo e raposa”, “a cigarra
e a formiga”, “o leão doente e a raposa”, “os
funerais da leoa”, “a leiteira e o pote de leite”.
A carreira de La Fontaine parece atestar
uma distribuição bem ordenada entre
suas inspirações enquanto fabulista e
contador de histórias. Até 1658, ele formava
poesias conscientes: extensas, heroicas e
espontâneas (CUNHA, 1998).
A
harmonia
e
delicadeza
que
caracterizavam suas obras faziam com que
seu estilo fosse descrito como “galante” por
sua elegância, ingenuidade e pelo tom de
brincadeira característico.
As obras do autor em questão parecem
ter sido compostas para servir de exemplo
e suporte para a análise de assuntos
relacionados à moral. Suas fábulas restauram
propositadamente
formas
esquecidas
da Idade Média e do Renascimento,
caracterizadas pela modulação ambígua de
gêneros e tons mistos, burlescos, temperados
com dissoluções e alusões inferentes
(COELHO, 1997).
La Fontaine usava ornamentos de poesia
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para encantar os adultos que brincavam
de ser crianças. A estética deste tempo
foi, portanto, caracterizada por um estilo
gentilmente irreverente, marcado pela
ingenuidade e delicadeza das Fábulas
esopianas, até 1661, ou um pouco além
(COELHO, 1997).

CONTO E FÁBULA
Devemos tratar as fábulas como se
fossem contos, devido às características
que apresentam, enriquecidas ao longo do
tempo. Nesse processo de transformação
destacam-se dois grandes momentos: O
primeiro, coincidindo aproximadamente
com a primeira modernidade (início da era
moderna); o segundo com a modernidade
propriamente dita (ROING, 1999).
Com base no uso e na familiaridade com as
literaturas contemporâneas, a ideia de reunir
fábulas e notícias apresenta controvérsias,
porque contraria a impressão de oposição.
A fábula é quase uma modalidade à parte.
As obras de La Fontaine são parcialmente
retransmitidas, sofrendo transformações
da mídia que altera seu significado ínsito
(ROING, 1999).
Na atualidade, as fábulas são apresentadas
como histórias curtas, com contornos
particularmente acentuados de uma moral
transparente, assim se opondo ao gênero
antigo, que o grande clássico resume, agora
associada à infância, gentilmente didática.
O conto em relação à fábula está entre
esses dois polos quase antagônicos, em
virtude de sua fronteira com o novo, do
controle sobre elementos funcionais do

texto e da clareza estrutural que permite
fixá-lo na memória (ROING, 1999).
A história é, principalmente, identificável,
gerenciável, memorável, a ponto de se
adequar a todas as migrações, apropriações
e variações, que não excluem o sentido
moral próprio da fábula, mas quando o conto
o recebe, dá-lhe um lugar secundário e
opcional.

UTILITARISMO DA FÁBULA
No século XIX certos países começaram
a investir na educação por meio de livros
direcionados às classes populares, muitos
dos quais utilizando a fábula como recurso
educacional (MAGNANI, 2001).
Nessa época surgiu uma forte indústria
editorial que visava à venda e, sobretudo, ao
lucro, independente da qualidade dos livros
ofertados. Mas é inegável que as fábulas
atingiram os mais variados públicos e isso se
deve historicamente, a uma consolidação na
formação de leitores ao longo de décadas,
fazendo com que os textos clássicos
sobrevivessem ao preço caro que se pagava
pela cultura.
No final do século XIX, os amantes da
literatura já podiam comprar bons livros no
Rio de Janeiro, mas não necessariamente
em português. Como algumas empresas
francesas em expansão estabeleciam suas
filiais entre as lojas elegantes da Rua do
Ouvidor, havia livros em francês para todos
os gostos e idades.
Nessa época, o público passa a esperar que
as obras literárias transmitam qualquer tipo
de estranhamento e sensações fortes como
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no caso do insólito, diferente e inovador. A
conjuntura econômica notadamente marcada
por revoluções e mudanças industriais
contribuiu muito para isso (MAGNANI,
2001).
No Brasil, a literatura clássica ganha
dimensão quase no início do século XX,
com o comércio de clássicos da literatura no
mercado-escola (denominação do segmento
do mercado editorial que vive da venda
por adoção), e tinha até 1997 duas frentes:
os clássicos nacionais e os estrangeiros –
sempre explorando, nos dois casos, as obras
de domínio público. Além disso, há certa
tradição brasileira de publicar adaptações, o
que sempre foi considerado uma espécie de
estratégia para seduzir e conquistar novos
leitores para antigos heróis, o que merece
atenção por se tratar de heróis e não de
textos ou estímulo à leitura (MAGNANI,
2001).
Em pleno século XXI, a situação do
mercado editorial não mudou muito. A
indústria editorial sobrevive atualmente de
adaptações de clássicos literários e consumo
de bibliografias estrangeiras clássicas
(estudantes de idiomas, como os alunos da
Cultura Inglesa, Aliança Francesa ou Casa
de Espanha). As adaptações têm longo
alcance, de modo que as obras clássicas com
conteúdos de fábulas sejam comercializadas
em livrarias sem gerar polêmica ou resistência
(ZILBERMAN, 2003).
O público do século XXI parece apreciar a
leitura de best-sellers. Diferente dos leitores
de outras épocas. No entanto, nem todas as
classes apreciam esse tipo de leitura o que
nos qualifica como uma sociedade muito

heterogênea, razão pela qual, antes de
publicar um livro, o autor deve fazer estudos
em antropologia cultural e sociologia da
leitura para que possa identificar os anseios
do público.
O sucesso dos best-sellers se deve ao fato
de serem obras dirigidas pela publicidade e
com vistas ao retorno financeiro, mas talvez
não ofereçam o teor literário que alguns
leitores precisam (ZILBERMAN, 2003).
A fábula resistiu à dinamicidade histórica,
de tal forma que imergir em seu mundo
(des)conhecido é refletir sobre os valores
instituídos e propagados nas mais distintas
épocas históricas (ZILBERMAN, 2003).

FUNÇÃO LÚDICOPEDAGÓGICA DA FÁBULA
De acordo com Marcuschi (1999, p. 96) no
processo de leitura “mesmo os textos mais
simples podem oferecer as compreensões
mais inesperadas”. As múltiplas interpretações
devem estar em consonância com as leituras
autorizadas pelo texto, e dependem do
contexto, do conhecimento de mundo do
leitor.
Orlandi (apud INDURSKY, 1997), se
pronuncia sobre o assunto, nos seguintes
termos:
A relação dito/não dito pode ser
contextualizada sócio-historicamente, em
particular no que tange ao que chamamos
o “poder-dizer”. Remetendo esta relação ao
silêncio fundador, podemos empreender a
história discursiva da construção do poderdizer, atestado pelo discurso. Com efeito,
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a política do silêncio se define pelo fato de
que ao dizer algo, apaga-se necessariamente
outros sentidos possíveis, mas indesejáveis,
em uma situação discursiva dada (ORLANDI
apud INDURSKY, 1997, p.15).
De forma análoga, a fábula pode viabilizar
múltiplas interpretações, resultantes da
articulação entre os processos de leitura, o
contexto de ocorrência e as experiências do
leitor. Geralmente, resulta imperiosamente
na evocação de atributos éticos e morais
(ZILBERMAN, 2003).
A moral é apresentada de modo fabuloso
por meio da narrativa, sendo constituída pelo
epitímio, que é o texto que explica a moral
da fábula, e que desempenha, portanto, o
papel de núcleo da transmissão de valores
ideológico-sociais. Umberto Eco (1986, p.
63) afirma que:
A fábula distingue-se das outras narrativas
devido à construção simbólica do enredo,
em que os animais não somente agem como
também sentem e pensam e principalmente
porque a história é sintetizada numa linha
moral. A linha moral, colocada no final da
fábula, geralmente reproduz um provérbio
um ditado popular, uma criação anônima,
uma fala sem sujeito, sem autor nem tempo,
já que não é criação de um indivíduo, mas da
linguagem de uma comunidade (UMBERTO
ECO, 1986, p. 63).
Em decorrência de suas principais
características, supramencionadas, a fábula
é conceituada como breve relato que,
concomitantemente, diverte e instrui, de
tal sorte que sua proposta primordial é de
caráter lúdico-pedagógico. Em razão disso,
foi ao longo dos tempos utilizada, de forma

utilitarista, para instruir crianças, e transmitir
de forma sutil, princípios e valores.
Narrativas fabulosas, ao mesmo tempo
em que distraem o leitor apresentam a
virtude e os defeitos humanos por meio
de alegorias animalescas, pois que a moral,
para ser assimilada de uma forma mais leve,
precisava da alegria e capacidade de distrair
(LAJOLO, 2006).
Dessa
maneira,
a
aparência
de
entretenimento camufla a proposta didática
presente, de uma forma aceitável que afronta
os desgastes do tempo, trazendo a lume as
misérias, os defeitos de caráter, as injustiças e
os desequilíbrios que caracterizam a natureza
humana, por meio de uma simbologia que
exoneram o precedente conhecimento
de suas consequências, sendo, portanto,
atemporais (COELHO, 1997).
La Fontaine deixa claro, em duas
dedicatórias de seu livro, a finalidade
educativa a que se prestavam as fábulas
de Esopo, ressaltando sua capacidade
de espalhar “na alma, sem que se sinta, a
semente da virtude, ensinando-nos a nos
conhecer sem que disso nos apercebamos”
(LA FONTAINE, 1989).
Para validar o entendimento de que os
textos de Esopo eram apropriados a crianças,
La Fontaine recorre a Platão (428-347 a.C.)
que em sua obra “República” recomenda
que as fábulas, por conterem sabedoria e
virtudes, sejam contadas às crianças desde
a mais tenra idade, junto mesmo com leite
materno (LA FONTAINE,1979).
A educação passa a ser moralizante, e a
literatura, utilitária. Muitos personagens
apresentam
características
frágeis,
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impotentes e vulneráveis, ou que são pobres
e indefesas vítimas.
La Fontaine (apud LAJOLO, 2006),
defende enfaticamente a utilização de
fábulas para a formação do senso moral em
crianças para as quais oferece elementos
essenciais à constituição dos valores. Além
disso, cativam o ouvinte/leitor, transmitindo
ensinamentos, lições de vida, verdades
consensuais, denominadas por La Fontaine a
“alma” da fábula, em torno da qual o fabulista
estrutura o “corpo”.
Alguns tipos de leitura exercem influência
concreta e outros apenas se prestam a recriar
e divertir. A leitura, portanto, no que concerne
aos desafios e à performance textual, não é
uma atividade neutra (ZANCHET, 1996).
As fábulas podem transmitir valores
dominantes de uma sociedade e legitimar
novos valores. A leitura por si só, tem papel
pedagógico. Ela é capaz de modelar uma
situação e propor ao leitor experiências
imaginárias de situações que ele poderia
viver na realidade.
Os textos utilitaristas permitem que, ao
vivenciar uma situação social que exija ética,
os valores aprendidos em obras com fundo
moral façam sentido para o leitor, conferindo
a verdadeira aprendizagem (ZANCHET,
1996).
Desta forma, a criança passa precocemente
por experiências que não teve que sentir
concretamente. A isso se denomina
subversão na conformidade, que consiste
na modelização da realidade por uma
experiência fictícia. Neste processo o sujeito
sai transformado.
O processo pelo qual o leitor, ao ler ou

ouvir a leitura de uma fábula, agrega sua
própria versão à leitura do conteúdo moral
nele contido não é, em absoluto, uma
atitude passiva. Nesse processo o leitor vai
extrair do texto, não apenas um sentido,
mas uma significação, que são dois níveis
de compreensão diferentes (ZILBERMAN,
2003).
O sentido está relacionado ao deciframento
que se opera durante a leitura, ao passo que
a significação vai sofrer alterações em razão
essa leitura (RICOEUR apud ZANCHET,
1996).
O impacto da leitura na existência do
sujeito é mais real do que se imagina.
Sua influência no sentimento do leitor é
inevitável. É de fato a significação da obra
que faz da leitura uma experiência concreta
(ZILBERMAN, 2003).
As fábulas afetam, em maior ou menor grau,
indivíduos de todas as idades, desencadeando
preocupações com problemas de caráter
moral que afetaram o ser humano de forma
geral no curso da história (COELHO, 1997).
A inclusão do leitor em determinada
categoria depende não apenas de sua faixa
etária, mas principalmente da inter-relação
existente entre sua idade cronológica, nível
de amadurecimento biopsíquico-afetivointelectual e grau ou nível de conhecimento/
domínio do mecanismo de leitura (COELHO,
1997 p. 28).
A fábula passou a ter como única meta
cumprir a missão de converter-se em
instrumento de divulgação da moral. São
projetadas nas fábulas, ao mesmo tempo,
aspirações e repulsas. Elas são reflexos da
sociedade e das referências do que delas
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se espera. Também propagam a imagem da
infância, protegendo-a das agressões do
mundo exterior (ZILBERMANN, 2003).
A sociedade parece necessitar deste
recurso que, em suas inferências, manipula
positivamente o imaginário. Conforme Sodré
(2002), na Itália, assim como na França a fábula
foi uma forma bem sucedida de influenciar o
imaginário popular, muitas vezes atingindo
pessoas ilustres da sociedade da época. É
esta, possivelmente, a razão porque a fábula
está normalmente associada ao conceito de
ética (COELHO, 1997).
O caráter crítico da fábula consiste na
reflexão que causa sobre a mensagem recebida

com vistas a promover um posicionamento,
dando margem a um discernimento
esclarecido. Desta sorte, não propicia apenas
uma particular percepção sensorial do
fenômeno, mas principalmente, a busca pelo
que a mensagem tenta trazer a lume. Tratase de um recurso estético para desmascarar
arbitrariedades e pensamentos implícitos,
pela exposição ao ridículo ou tragicômico das
poderosas e pretensiosas identidades sociais.
As variáveis mais utilizadas para causar tal
efeito de recepção são as alegorias, gerando
efeitos de inquietação no público (CUNHA,
1998).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Do ponto de vista da classificação literária, as fábulas
são consideradas contos, devido às características
que apresentam e ao utilitarismo de que está imbuída
atualmente.
Esse trabalho partiu do pressuposto de que a fábula,
todavia, é quase uma modalidade à parte, imbuída de valor
utilitarista, cuja finalidade é transmitir, por um processo
tácito de decifração, valores sem que se apercebam os
leitores, já que diverte e instrui ao mesmo tempo.
O objetivo desse estudo foi desmistificar certos valores
por séculos propagados como os ideais, e, ao mesmo
tempo, descobrir novos ideais a partir dessa modalidade
literária, que tanta influência exerceu em crianças e adultos
no percurso da história.
Teve, ainda, o propósito de encontrar as marcas de
ludicidade na fábula, corroborando o entendimento de que
as mensagens subliminares presentes nas fábulas evocam
com muita intensidade o imaginário fantástico nas crianças,
evocando a formação utilitarista da ética e da moral.
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A REFLEXÃO COMO ASPECTO
FUNDAMENTAL NA FORMAÇÃO
DOCENTE
RESUMO: O presente trabalho tem como ponto principal a análise do valor da
reflexão para a formação docente. A princípio estuda a formação dos professores para
entender a reflexão na prática educativa. Para elucidar estas questões, buscou-se
embasamento teórico em Freire, Tardiff, Durant, Therrien e Loiola. Este estudo apoia-se
na realização da prática pedagógica, desenvolvida em uma turma de terceiro ano, com
alunos entre oito e nove anos, de uma escola da rede municipal de São Paulo e, por
conseguinte nos registros das atividades e reflexões diárias no diário de classe e portfólio de
aprendizagem. Concluindo-se que o papel fundamental que a reflexão exerce na formação
dos professores e as implicações da mesma sobre a prática pedagógica.
Palavras-Chave: Reflexão; Professores; Formação.
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INTRODUÇÃO
A
abordagem
apresentada
neste
artigo está fundamentada teoricamente
na leitura do livro: Pedagogia da
Autonomia: Saberes Necessários à Prática
Educativa de Paulo Freire.
Além destes, a utilização do material
empírico disposto nos registros reflexivos
e comentários diários do Diário de
Classe, e também nas reflexões dos
Portfólios de Aprendizagem.
A
escolha
do
livro
de
Paulo
Freire se fez pela reflexão demasiadamente
otimista e crítica que ele faz sobre a
questão da formação dos professores
ao lado de uma reflexão crítica sobre
a prática educativa, progressista e
democrática em favor da autonomia dos

REFLEXÕES NA FORMAÇÃO
DOCENTE
Freire (1996) em seu Pedagogia da
Autonomia: Saberes Necessários à Prática
Educativa nos sugere logo no principio da
leitura, que sejamos todos leitores críticos
e que se eventualmente considerarmos que
as concepções dele são demasiadamente
sonhadores e longe de ser realizadas, que
tenhamos a sensatez de que enquanto
leitores e observadores temos o direito de
errar, mas jamais de ver as coisas ao nosso
redor com o nosso olhar e tê-lo como
verdadeiro.
Durante a leitura realizada, Paulo Freire
(1996) determina vinte e sete saberes como

educandos. Da mesma maneira, os registros
possibilitaram uma visão total dos
acontecimentos, complementando assim as
teorias abordadas com a prática.
Primeiramente, convido-os a fazer a
leitura e refletir sobre o fundamental papel
que assumimos como educadores, sobre as
exigências da formação do professor e o que
precisamos levar em consideração quando
estamos na posição de educadores liberais,
pensando na função ideológica e social
que a educação assume. Em seguida, faço
uma analogia destes saberes juntamente
com a relação que eles exercem na reflexão
da prática pedagógica, apontando aí as
consequências desta reflexão sobre a
elaboração de novas práticas pedagógicas.
exigências para a pratica educativa.
Advindo de uma visão progressista na
educação, quer seja real ou não, é a que se
deseja que enquanto educadores e educadoras
exerçamos, iniciemos não necessariamente
por um saber intitulado entre um desses vinte e
sete, mas ao meu ponto de vista tão
importante quanto eles e que representa com
clareza esta visão da prática pedagógica, o de
que: “Ensinar não é transferir conhecimento.”
(FREIRE, 1996, p. 21)
Somos seres vivos, nós sabemos que
somos seres em construção e em constante
aprendizado. Esta aprendizagem ocorre nas
relações sociais, e a educação, por se tratar de
uma incessante relação interpessoal, no qual
não há diferença em nada disso. Enquanto
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educadores, nós não somos capazes
somente de transferir algo a alguém, pode
até acontecer, mas definindo a educação
como democrática não é o que se pretende.
Nessa relação existe a troca de experiências
e de aprendizagens. Diferentemente da
indústria que lidamos com objetos e materiais
precisos, na educação, o objeto em questão é
o aluno, um objeto ativo e capaz de produzir
e de resistir à relação. Resistência aqui que
se trata da bagagem que o educando traz
que o torna ou deveria torná-lo resistente à
transmissão deste conhecimento.
Ainda pensando sobre Freire (1996),
tanto o aluno como a educação, não são
e nem devem assim se apresentar na
neutralidade das relações. O respeito aos
conhecimentos dos educandos é um prérequisito na relação de ensino- aprendizagem
da prática pedagógica progressista, assim
como a não transferência de conhecimentos
e da mesma forma o reconhecimento da
realidade do aluno.
A realidade que se mostra aos nossos
educandos é tão diversificada quanto à nossa,
enquanto educadores. O assentimento
pessoal que devemos ter deve ser tão
grande ou maior do que devemos admitir
aos nossos alunos, pois ambos apresentam
experiências históricas, culturais, políticas
e sociais diferentes, e talvez únicas, cada
um na individualidade. Este enfrentamento
de experiências tem de ser reconhecido
e valorizado e repensado quantas vezes
necessário na elaboração de estratégias que
possibilitem a aprendizagem.
Esta análise aborda a condição real em
que nossos educandos se apresentam e

que deve ser considerado pelo educador.
Quando o aprendizado parte de algo que já
fez ou ainda faz parte de nossa realidade, a
compreensão dos fatos e a própria função
das estratégias na elaboração cognitiva
individual e na transformação e construção
de novos conhecimentos resulta em um
aprendizado mais objetivo e significativo.
Se competência, humildade e generosidade
são expressões que aumentam a autoridade
docente, elas também são essenciais assim
como a ética profissional que devemos ter
diante de nós mesmos e de nossos alunos.
Declara-se eticamente é desempenhar
nosso papel com garra, luta e consciência
de que muitas vezes, singularmente, nos
defrontamos com situações em que temos
que decidir por enfrentar os reveses que as
mudanças nos causarão, ou simplesmente
permanecer na mesmice na qual já estamos
tão acostumados.
Nesse sentido vale ressaltar, que para
Freire (1996), se fizermos uso da coerência
entre nossas palavras e nossas atitudes,
se por vezes nos propomos a pensar
corretamente, mesmo que esse pensamento
não fosse tão correto assim, se tivermos a
humildade em assumir um erro diante dos
educandos e nos permitir encontrar a solução
para o mesmo, se conseguirmos evidenciar
o quão difícil é a tarefa de decidir, de optar
por uma decisão a que muitos são contrários
e assumir em consequência disto, o seu
erro, não há com que se preocupar sobre o
assentimento de compromissos e deveres
que falamos por aqui.
O engajamento do educador com os
educandos exige, na postura do professor,
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atitudes verdadeiras e reveladoras de si
mesmo. Não há como estar na educação
ausente do momento que ali se faz. Como
Freire (1996) nos coloca “a educação é um
momento único a ser vivido e experienciado
pelo educador e educandos, não temos como
negá-lo e deixar de vivê-lo naquele instante,
a curiosidade despertada em nossos alunos
ocorre quando bem quiser, sem hora nem
data marcada”.
Sobre as ideias do autor, podemos
entender que é necessário contar com o
bom senso e o bem querer aos educandos.
A explosão de falas, gestos e atitudes
desencadeadas por um momento rico da ação
pedagógica, despertam tanto no educador
como nos educandos, a afetividade e a
cumplicidade necessárias para a verdadeira
demonstração da educação democrática de
que tanto se fala.
Esse momento único e diferente de todos
os outros nos põe a prova e a mostra dos
educandos. Nesse espaço também temos
que aproveitar para saber expor e lidar com
a ideologia dominante presente que se
insinua em busca de uma educação cada vez
mais neutra. Na relação entre educandos e
educadores também devemos ser críticos a
ponto de utilizar essas ideias como subsídio
para a mudança.
Freire (1996) nos faz pensar que estar
em sintonia com os educandos e vice versa
não quer dizer ser tolerante e aceitar tudo,
mas saber tolerar quando necessário. O
bem querer ao educando e o bom senso
do educador assumidos com os educandos
nos orientam quando algumas situações nas
quais regras são sobrepostas à realidade de

nossos alunos precisam ser consideradas.
Isso também não quer dizer que tenhamos
de gostar de todos os educandos da mesma
forma, pois aí estaríamos sendo falsos e nos
contradizendo com o discurso de coerência
entre nossas atitudes e nossas palavras.
Mas como posso saber se devo ou não
tomar essa atitude a favor ou contra o meu
educando?
A explicação, e até mesmo, a resposta
para esse questionamento podem vir por
meio de uma pequena palavra, mas com
uma intensidade muito grande: o diálogo,
pois se estivermos sendo coerentes com a
ideia progressista de uma educação que se
faz na participação, na troca, na doação, no
entendimento e na compreensão, estamos
dando a demonstração de que sabemos
ouvir e falar na hora e momento exatos.
Ainda refletindo sobre as ideias de
Freire (1996), saber escutar o educando
demanda tanta sabedoria quanto falar a
ele. Quando vamos falar sobre alguma
coisa, geralmente estamos com nosso
pensamento organizado de forma que
enquanto falamos estejamos sendo claros
aos nossos ouvintes, nessa situação estamos
trabalhando nossos conhecimentos e
elaborando-os por meio da fala para que
possamos ser compreendidos pelos que
estão a nossa volta. Já quando ouvimos
e especialmente quando questionamos
precisamos,
além
de
reestruturar
nosso
pensamento,
buscar
nosso
entendimento e transformá-lo em fala.
Isso demonstra o quão difícil é para muitos
educadores dar espaço à curiosidade do
educando e despertá-lo para a autonomia.
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Da mesma forma quando estamos abrindo
espaço para que o educando se reconheça,
se desperte para a vida, para a realidade,
para a função social que desempenha
dentro da sociedade, pois a educação, muito
mais até do que o próprio grupo familiar
abrange uma grande e importante parcela
de responsabilidade na formação social.
Estamos abrindo espaço para um campo tão
importante como o próprio aspecto de que
estamos falando: a visão política e ideológica
a que estamos submetidos.
Uma exigência aos educadores, que em
sua proposta pedagógica tem por objetivo
a libertação de ideias e não a neutralidade
das mesmas será a de utilizar as ideologias
dominantes como ponto de partida para
as mudanças necessárias que valorizem as
classes menos favorecidas diante desses
ideais e utopias. Segundo Freire (1996)
a educação não é apenas um meio pelo
qual os educandos e educadores estudam
e aprendem apenas sobre conteúdos, a
educação permite que o educador por meio
de sua coerência entre palavras e ações
mostre aos educandos do que se trata à
ética, do que ela é capaz e como ela se faz
presente em nossas ações.
Aos leitores mais atentos deve ter ficado
a pergunta sobre um dos saberes não
mencionado até aqui, ou melhor, até citado,
mas não explorado, o que diz respeito
integralmente ao corpo deste trabalho. Este
saber trata especificamente da exigência da
reflexão sobre a prática pedagógica.
O que quero mencionar é que tudo que
vimos e falamos até o momento sobre
as exigências necessárias para a prática

educativa na relação entre docentes e
discentes, pois não há como falarmos de
educação, de práticas pedagógicas sem
considerar que a mesma existe unicamente
da relação entre eles, que compõe o objeto a
que cabe a reflexão.
Como vimos anteriormente à educação
segundo Freire (1996), mais precisamente
o educador em sua formação deve atender
a diversas exigências necessárias para a
concretização de uma prática pedagógica
democrática e autônoma. Quando falamos
em democracia na educação muito mais
do que estarmos abertos à participação
dos educandos, devemos estar abertos à
compreensão da realidade dos mesmos
para, a partir daí, darmos sentido ao que a
democratização do ensino exige: a aquisição
de autonomia por parte dos educandos.
A abertura do educador, segundo Therrien
e Loiola (2001), à realidade, ou seja, a
compreensão do mesmo sobre o ensino
como uma “situação situada” na qual há a
necessidade da criação de estratégias de
sua parte que promovam e adaptem-se a
“situação”, à realidade em que o educando
está inserido, é uma exigência necessária e
propícia à construção de conhecimentos e
aprendizagens.
Se analisarmos, ou melhor, se a prática
ocorrer seguindo essa linha de pensamento e
ação, ainda assim estará incompleta. Além da
abertura, para a apreensão da realidade do
educando, considerando que esta envolve
grandes variáveis no âmbito institucional,
social, físico e político, também se faz
necessário a reflexão sobre esse momento,
sobre a prática em si.
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Freire (1996) nos propõe que o pensar certo
é o impulso em que a reflexão crítica se funda.
Visto que se pensou que, no fundo, temos
a implicância em estarmos sempre voltando
atrás no pensar analisando-o criticamente e
assumindo novas posições sobre este pensar.
A mesma exigência dialética que a formação
docente exige do professor com o educando,
exige do educador sobre si mesmo e sobre
sua prática.
O educador que se prepara, que
se preocupa em estar apto e capaz
de auxiliar os educandos sempre que
sua atenção e conhecimentos forem
exigidos, que se conhece tanto como
conhece a seus alunos, que se deixa conhecer
por eles e interessa-se em conhecer cada
vez mais, consegue manter a dinâmica
que a reflexão exige, a de investigar o
contexto em sua totalidade.
A reflexão diante da prática pedagógica
deve se fazer presente tanto quanto os
demais saberes necessários à prática
educativa, além de ser um destes, possui
o diferencial de englobar todos os saberes
anteriormente citados.
Segundo as ideias de Therrien e
Loiola
(2001),
a
reflexão
envolve
consciência crítica do professor sobre
o
próprio
trabalho
desenvolvido,
apontando falhas e acertos no decorrer da
caminhada, envolve também aceitação de si
mesmo perante os educandos, pois de acordo
com Freire (1996), o educador que não se
assume, não se conhece suficientemente
bem, não possui condições de fazê-las sobre
os seus educandos, na verdade ele corre o
risco de ao invés de analisar a situação, o

processo, acabar fazendo um julgamento
precipitado e errado sobre o educando.
A reflexão envolve também a exigência
sobre a flexibilidade a mudanças, além de
analisar, de perceber que as atividades A ou B
não deram certo, que os educandos precisam
mais do que uma atividade estimuladora,
que precisam agir sobre a atividade, ou que
a atividade que faz concentrar, que acalma
é a que melhor se adapta, é preciso que
o educador seja flexível e aberto a essas
mudanças. Não adianta que o educador
assuma uma posição analítica, reflexiva sobre
a prática pedagógica em questão se ele não
estiver aberto a essas questões.
Para que o educador esteja aberto a
mudanças é preciso primeiro que ele se
assuma como objeto da própria análise, ou
seja, como citado no início desse capítulo
refletindo o pensamento de Freire (1996)
a prática pedagógica não trata apenas
das práticas realizadas, mas também dos
envolvidos nessa prática, educador e
educandos. A assunção do educador como
papel importante deste processo o torna apto
ao crescimento, a aceitação da mudança, e
quanto mais se torna consciente disto, mais
próximo da mudança ele está.
Da mesma forma como Freire (1996) nos
coloca, não adianta que um educador esteja
preparado, esteja sempre em constante
aprendizado, possua um grande potencial,
mas não ofereça oportunidades e liberdade
para que os educandos desfrutem com
liberdade desse conhecimento, na reflexão o
processo é o mesmo. Uma prática pedagógica
liberal que de espaço para que os educandos
tenham liberdade e aprendam com base
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nela, não vai possuir significado se estes não
estiverem partindo do pensar sobre o fazer,
pois este pensar vai ser o diferencial que dá
sentido à prática.
Fundamentado nas palavras de Freire
(1996) tracemos como exemplo para que
numa educação com ideais progressistas,
que durante a formação além de contemplar
os vinte e seis saberes mencionados no
capítulo anterior, que este último, consiga
englobar e tornar significativos os demais,
implicando por meio do pensar sobre o fazer
a dimensão que a reflexão possui sobre a
prática educativa.
A escola na qual foi desenvolvida a prática
educativa foi escolhida pelo fato de no ano
anterior ter sido ambiente de trabalho, e
pelo fato de alunos e proposta educativa já
serem de conhecimento pessoal, além de
encontrar-se localizada num bairro próximo
e da maioria dos alunos pertencerem a
comunidades vizinhas a minha.
A escola iniciou o ano letivo com 439
alunos matriculados nos turnos da manhã e
tarde, oferecendo Ensino Fundamental I de
1º a 5º ano e Ensino Fundamental II de 6º a
9º ano.
O trabalho foi desenvolvido com
uma turma de terceiro ano, no turno da
manhã, tendo como titular uma professora
regente que esteve presente nas aulas
durante todo o período. A turma era
composta por 28 alunos, que tinham idade
entre oito e nove anos.
O planejamento didático foi realizado em
conjunto com uma colega professora do
mesmo nível de ensino e da mesma escola, e
após um destes encontros, logo na primeira

semana de prática, embora desenvolvesse
o diálogo sobre a realização das atividades
desenvolvidas apontando os acertos e falhas
cometidos, percebi que necessitava de um
tempo só, para analisar o processo ocorrido
durante as aulas desenvolvidas.
Este período de tempo, inicialmente era
reservado para uma análise das atividades,
das atitudes dos alunos perante a elas e
ao educador, falhas cometidas, sobre o
relacionamento entre alunos, aprendizagens,
participação e entrosamento. Aos poucos
foi tornando-se algo mais significativo
e voltando-se para a análise do fazer
pedagógico.
Entretanto, a necessidade da reflexão
sobre o processo pedagógico ocorrido após
cada aula foi tornando-se indispensável, a
elaboração das aulas não acontecia sem que a
anterior fosse analisada, ela servia como uma
pré- formação, um requisito básico para a
elaboração de novas estratégias, alcançando
uma dimensão inseparável da prática, e sem
que percebesse, estava elaborando as novas
práticas a partir da análise sobre a prática já
realizada.
Uma vez que foram estabelecidas
ligações afetivas mais intensas entre
educador e educandos, a percepção das
reais necessidades dos educandos foi sendo
ampliadas e cada vez mais impulsionando
à criação de estratégias adequadas a
complementação das mesmas.
Para dar andamento a este trabalho e
contemplar o foco que o mesmo aborda,
foram utilizados como embasamento teórico
as leituras de três artigos e o livro Pedagogia
da Autonomia de Paulo Freire. Além da
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utilização do material empírico disposto
no Diário de Classe, que diariamente
era registrado, apontando reflexões e
acontecimentos ocorridos durante as aulas.
O material teórico trouxe as explicações
sobre as realizações e práticas desenvolvidas

durante o período em questão. Já a partir
dos registros foram percebidas a ligação
existente entre a teoria expressa nas leituras
e as modificações ocorridas após as reflexões
desenvolvidas, dando ênfase ao título deste
trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho pretendeu compreender a importância
da reflexão na formação de professores. Para isso foram
realizadas leituras que pudessem contemplar os saberes
necessários à formação docente e possíveis implicações dos
mesmos sobre a reflexão crítica.
O presente trabalho pretendeu compreender a importância
da reflexão na formação de professores. Para isso foram
realizadas leituras que pudessem contemplar os saberes
necessários à formação docente e possíveis implicações dos
mesmos sobre a reflexão crítica.
Contudo o que se descobriu com base em Freire (1996)
foi que além de apresentar uma visão crítica e progressista
da educação, há a exigência não menos do que de vinte e
sete saberes necessários à prática educativa e que entre eles
encontra-se a reflexão crítica sobre a prática.
Reflexão esta, que além de incidir sobre a prática já
realizada oferecendo subsídios e implicações para a próxima
prática, envolve todos os demais vinte e seis saberes como
aliados a sua existência, transformando-os inseparáveis em
busca de uma prática educativa democrática.
Diante disso entre as questões problematizadoras que
nortearam o início deste trabalho conclui-se que a reflexão
modifica a postura do professor diante do aluno, transforma
a próxima prática docente a partir do pensar sobre o fazer, faz
parte da prática docente de professores recém-formados e
também dos há mais tempo em exercício e ainda diferencia-se
da prática sem esta postura. Estas confirmações puderam ser
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percebidas e comprovadas mediante de registros realizados no
Diário de Classe, no Portfólio de Aprendizagens e nas reflexões
realizadas durante as aulas que não tiveram registro escrito,
mas que se fizeram presentes na elaboração dos planejamentos
didáticos embasados nas reflexões registradas e que por hora
ressurgiram, sendo descritas ao longo de todo este trabalho.
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DIFICULDADES DE APRENDIZAGENS
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Esta pesquisa busca investigar como as intervenções psicopedagógicas
podem auxiliar a criança com dificuldades de aprendizagem, buscando analisar o papel
do professor frente ao desafio de identificar a criança que de fato necessita de um
acompanhamento psicopedagógico. Sabe-se que as dificuldades de aprendizagem
muitas vezes passam despercebidas até certa idade, é o olhar acentuado de um
profissional especializado que consegue identificar reais necessidades e pontuar fatores
que podem auxiliar a criança a melhor desenvolver suas habilidades e competências.
Investigar como o Psicopedagogo pode intervir para auxiliar as crianças com essas
dificuldades é de grande relevância para este estudo, que se deu por meio de uma
revisão de bibliografia amparada por importantes autores que abordam em seus estudos
assuntos relacionados com as dificuldades de aprendizagem e a o papel do psicopedagogo.
Foi possível perceber que atividades individuais contribuem para uma melhoria na
concentração e consequentemente no processo de ensino de aprendizagem da criança. E
também consiste em discutir sobre a importância do psicopedagogo enquanto mediador nos
processos educativos que acontecem no contexto escolar.
Palavras-Chave: Psicopedagogia; Dificuldade; Aprendizagem; Habilidade; Ensino.
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INTRODUÇÃO
Este artigo tem como objetivo de
propor que toda criança é capaz de
aprender quando inserida a um ambiente
favorável ao ensino e a aprendizagem, é
importante acrescentar que o professor
deve está preparado para identificar as reais
necessidades de seus alunos, pontuando
as dificuldades e procedendo com os
encaminhamentos necessários. Surge neste
contexto, o papel do psicopedagogo no
ambiente escolar, que é de grande importância,
pois este pode auxiliar o professor a
identificar as dificuldades de aprendizagem
dos estudantes e a desenvolver propostas de
ensino e aprendizagem que visem auxiliar a
criança a vencer estas dificuldades.
Sendo
assim,
este
artigo
busca
investigar
como
as
intervenções
psicopedagógicos podem auxiliar a criança
com dificuldades de aprendizagem, buscando
analisar o papel do professor frente
ao desafio de identificar a criança que de
fato necessita de um acompanhamento
psicopedagógico.
Sabe-se
que
as
dificuldades
de
aprendizagem
muitas
vezes
passam
despercebidas até certa idade, é o olhar
acentuado de um profissional especializado
que consegue identificar reais necessidades e
pontuar fatores que podem auxiliar a criança
a melhor desenvolver suas habilidades e
competências.
Conforme Ciasca (2004, p. 13) comenta:
Trabalhar com distúrbios de aprendizagem
passou a ser um desafio que, a cada
passo
conquistado,
mostrava
outros

a serem desenvolvidos. Partindo da
pesquisa em escolas, reunimos pessoas
em seminários a um consenso comum de
avaliação, tratamento e prevenção, na
primeira tentativa das áreas que lidam com
o problema. Buscamos o aprimoramento,
trazendo o reforço de outros profissionais,
e, aos poucos, conseguimos expandir nossos
serviços e solucionar grandes problemas.
Na educação de acordo com seus
inúmeros sistemas se faz preciso se imbuir
do conhecimento de sua verdadeira função.
Ao estudar a psicopedagogia percebese a relação destes com as várias áreas de
conformação do ser humano, as quais sejam:
a Psicologia, a Pedagogia, a Sociologia, a
Biologia e, em grande monta, a Filosofia.
Tudo isso engloba um leque de diversidade
do ser humano e suas dificuldades.
Com isso, levar em conta o conhecimento
que existe buscando aflorar quando
necessário mostrar a importância do aprender
e com que o aluno entenda o porquê buscar
pelo seu aprendizado.
Neste
caso
contando
com
o
professor
mais
preparado,
com
o
psicopedagogo, ajudando a detectar a melhor
metodologia para se aplicar a cada caso. É
certo que o professor, sozinho, não de conta
de resolver as grandes mazelas nas quais se
encontra a educação de hoje.
Entretanto, para que haja resultados
rápidos, deve haver na instituição o
engajamento de um todo, não somente
professor-psicopedagogo, permanentes em
prol de uma educação de qualidade.
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IDENTIFICANDO AS
DIFICULDADES DE
APRENDIZAGEM
Identificar uma criança com dificuldades de
aprendizagem requer do professor um olhar
acentuado tanto para a criança quanto para
a toda sala de aula. Em muitos momentos
estas dificuldades passam despercebidas
e levam anos para uma investigação
mais aprofundada. Sobre dificuldades de
aprendizagem,
Correia (2008) destaca
que:
As
dificuldades
de
aprendizagem
específicas dizem respeito à forma como um
indivíduo processa a informação – a recebe,
a integra, a retém e a exprime –, tendo em
conta as suas capacidades e o conjunto
das suas realizações. As dificuldades de
aprendizagem específicas podem, assim,
manifestar-se nas áreas da fala, da leitura, da
escrita, da matemática e/ou da resolução de
problemas, envolvendo déficit que implicam
problemas de memória, preceptivos,
motores, de linguagem, de pensamento.
Estas dificuldades, que não resultam de
privações sensoriais, deficiência mental,
problemas motores, déficit de atenção,
perturbações emocionais ou sociais, embora
exista a possibilidade de estes ocorrerem
em concomitância com elas, podem, ainda,
alterar o modo como o indivíduo interage
com o meio envolvente. (Correia, 2008, p.
46).
De acordo com Correia, as dificuldades
de aprendizagem surgem mesmo na
ausência de outras necessidades especiais,
pois está relacionada com a forma que o

ser humano processa a informação que
recebe e se manifesta em diversas áreas
do desenvolvimento, entre as dificuldades
de aprendizagem existentes a dislexia, a
disgrafia, sendo estas consideradas as que
mais prejudicam a criança em seu processo
de ensino e aprendizagem.
O Psicopedagogo, baseado nos valores e
filosofia, que completam o indivíduo como
uma pessoa singular e única a ser encaminhada
a assumir sua própria personalidade, por
meio da realidade cultural de que é herdeiro,
do contexto social do qual participa e está
chamado a modificar, assumir o desejo de fazer
da psicopedagogia um fórum permanente de
debates e avaliações no sentido de promover
o crescimento dos setores, professores,
alunos e consequentemente de mudanças
positivas no processo pedagógico da
escola, buscando uma unidade de trabalho.
Para isso, é necessário que o trabalho
esteja baseado na atuação, participação,
cooperação, integração, interdisciplinaridade
e flexibilidade.
É preciso que os educadores estejam
abertos ao novo, com os olhos voltados
para o futuro, pois, possivelmente, o que
nos poderá parecer exercício de ficção
científica, para nossos alunos será realidade.
O psicopedagogo deve estar atento às
relações pessoais e adotar uma postura
ética no desempenho docente, assumindo
com o grupo atitudes de indagar, comparar,
responder, opinar, duvidar, questionar,
apreciar e desnudar situações de ensino.
De fato, este setor mantém uma relação de
parceria com os professores, na qual ambos,
politicamente, têm posições definidas, a
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partir das quais refletem, criticam e indagam
a respeito de seus desempenhos como
profissionais que trabalham numa instituição
chamada escola.
Somente
por
meio
da
"Ação
Interdisciplinar", as atividades surgem de
forma a promover o diálogo, a reflexão e a
comunicação entre o grupo, bem como o
respeito pelos conhecimentos advindos do
nosso senso comum e de diferentes áreas,
possibilitando a obtenção de novos saberes,
assim como a reelaboração e compreensão
de conhecimentos anteriores, ou seja,
assumir novos paradigmas necessários.
É necessário oportunizar condições que
favoreçam o crescimento global e harmônico
dos educadores e educado, por meio do
exercício consciente da cidadania, mediante
sua integração ao contexto geográficosócio-político-econômico-cultural, em que
se está inserido. Sendo assim é fundamental
o psicopedagogo observar para que, no
momento certo, saibamos interferir e desafiar
nossos educandos.

O PAPEL DO
PSICOPEDAGOGO
As mudanças educacionais que hoje são
impostas e necessárias de acordo com a
realidade que temos, requer a aprendizagem
de novas habilidades e competências, além
de exigir dos educadores, compromisso,
motivação, crença e a capacidade de
trabalhar em parceria.
Cada escola é única e tem a sua história,
os seus problemas específicos e suas

necessidades imediatas. O psicopedagogo
que tem concretamente, na prática a sua
escola, a vivência das dificuldades, dos
desdobramentos pedagógicos e sociais
da avaliação, deve fazer reformulações de
conceitos e condutas. Deve concentra-se
nos estudos, mas também, alargar sua visão,
associando os resultados ao processo tanto
de aluno como dos professores.
O Psicopedagogo tem como objetivo
prestar ajuda técnica no planejamento,
desenvolvimento e avaliação das atividades
educacionais na escola, tendo em vista o
resultado das ações pedagógicas, o melhor
desempenho e o aprimoramento permanente
do pessoal envolvido na situação ensinoaprendizagem.
O
Psicopedagogo
tem
grande
responsabilidade
na
orientação
e
acompanhamento do desenvolvimento
do ensino. As características das escolas
consideradas eficientes incluem abertura
para mudanças na busca incessante de
melhores respostas aos problemas dos
alunos, dos pais e professores.
A psicopedagogia tem papel político,
pedagógico e de liderança no espaço
escolar, sem desconsiderar o restante
da equipe, mas o psicopedagogo deve ser
inovador, ousado, criativo e sobre tudo um
profissional de educação comprometido
com seu grupo de trabalho. É quase uma
perfeição? Não, tem-se que ter humildade
também para aprender e ouvir quando o
grupo fala argumentos teóricos para garantir
a continuidade da proposta e a sabedoria de
recuar quando o grupo ainda necessita de
mais tempo.

124

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

Articular a reconstrução coletiva de
um projeto pedagógico para estes alunos,
priorizando, não só o desenvolvimento
pessoal desses colaboradores, a partir de um
plano de formação continuada elaborando
a participação efetiva dos mesmos, na
construção de um coletivo com objetivos e
trabalhos comuns e olhares voltados ao fazer
pedagógico.
O pedagogo sozinho, não faz nada, o
ideal é o trabalho conjunto dos segmentos.
Cabe a ele a busca de contato e relação
entre professores, direção, aluno, e toda
comunidade escolar.
É
de
responsabilidade
de
o
psicopedagogo reunir-se com os membros
envolvidos no processo de aprendizagem
usando dos mais diversos meios e técnicas
pedagógicas para orientação e execução do
trabalho para os alunos que necessitam de
um apoio mais significativo.
O
psicopedagogo
como
figura
importante da escola fica a encargo de
reuniões com o grupo; com os professores
envolvidos e preocupados com o crescimento
dos seus alunos. As reuniões devem ser
encaradas como o instrumento mais aplicado
pelo psicopedagogo no exercício das suas
funções.
O psicopedagogo deve estar em contato
permanente dia-a-dia com o professor
acompanhando os modos e procedimentos,
para que o professor possa alcançar o
máximo de rendimento com seus alunos.
Com este contato direto fica mais fácil
a o psicopedagogo orientar a equipe.
Possibilitando também ao professor a
solicitação do profissional.

É importante que os educadores
internalizem
a
convicção
de
que
um trabalho mantenedor de bons
resultados acontece quando sua dedicação é
total, limitado não somente em sala de aula
junto aos seus alunos, mas na procura para
inovar a sua prática.
O saber não chega sem a procura, e os
docentes precisam se conscientizar de que
o fazer pedagógico só tem eficiência quando
mudamos nossa prática educativa buscando
atender as necessidades reais e urgentes
dos nossos alunos. Para Sabala (1998, p.15),
“a melhoria de nossa atividade profissional,
como todas as demais, passa pela análise do
que fazemos de nossa prática e do contraste
com outras práticas”.
Um dos grandes desafios dos educadores
é penetrar no mundo real dos alunos, isso
acontece quando o aluno consegue acreditar
no trabalho que os mesmos realizam.
O fazer pedagógico de qualidade
protocola os alunos, eleva sua autoestima,
fazendo o próprio educando confiar em suas
potencialidades e apesar de muitos virem de
uma realidade social cruel, somente por meio
do trabalho desenvolvido pelo professor
conseguem acreditar que é possível mudar
sua qualidade de vida.
O ensinamento que na sua prática busca a
melhoria social e intelectual dos seus alunos.
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A IMPORTÂNCIA DO
PSICOPEDAGOGO
NO PROCESSO DE
APRENDIZAGEM
O Psicopedagogo é o profissional
capacitado e habilitado para comunicar e
ajudar a instituição de ensino a qual o mesmo
atua desenvolvendo sua competência,
atuando também no processo preventivo
dos alunos.
Dentro da unidade escolar o psicopedagogo
esclarece diversos pontos de dificuldade
de aprendizagem e seu papel, de grande
relevância, é analisar os fatos que ajudam a
aprendizagem na instituição escolar.
Cabe ao psicopedagogo, na ótica de uma
pedagogia científica, estudar as variáveis que
estão em jogo nas diferentes aprendizagens
escolares, na medida em que assim se pode
dar mais significação ao diagnostico medico
e psicológico. A dificuldade deste problema
pode vir a facilitar a obtenção de uma
linguagem comum e a troca de experiências,
ao contrario do que pensam aqueles para
quem o diagnostico cabe apenas ao campo
psicológico (FONSECA, 2006, p. 307).
O Psicopedagogo na instituição de ensino
tem como finalidade auxiliar toda a equipe
escolar, orientando os professores sobre
novas formas de alcançar seus alunos de
forma eficaz. É o que afirma SMITH (2012)
sobre o papel da Psicopedagogia nas
instituições:
Uma vez que as dificuldades de
aprendizagem são definidas como problemas
que interferem no domínio de habilidades

escolares básicas, elas só podem ser
formalmente identificadas quando uma
criança começa a ter problemas na escola.
Muitas escolas não consideram uma
avaliação para dificuldades de aprendizagem
ate que um aluno esteja atrasado. (SMITH,
2012, p. 54).
De acordo com SMITH, diante das
dificuldades de aprendizagem, o professor
não consegue agir sozinho, é necessário
um acompanhamento de um profissional
qualificado para identificar e pontuar reais
necessidades de intervenção.
O Psicopedagogo surge em ambiente
educativo com a função de agregar valor
ao processo de ensino e aprendizagem das
crianças que apontam para dificuldades em
sua vida escolar. Conforme afirma José (2004,
p. 17): “Os problemas de aprendizagem que
podem ocorrer tanto no inicio como durante
o período escolar surgem em situações
diferentes para cada aluno, o que requer
uma investigação no campo em que eles
se manifestam”. Sendo assim, de acordo
com o autor, é necessário que ocorra
uma investigação sobre as necessidades
pontuadas pelo desempenho da criança,
para que medidas possam ser tomadas que
visem contribuir para auxiliar o estudante
em suas dificuldades.
É a parceria professor e psicopedagogo
em ambiente escolar que contribuem
para a eficácia no processo de ensino e
aprendizagem da criança com dificuldades
de aprendizagem, pois, ambos em suas ações
pedagógicas e psicopedagógicas contribuem
para a melhoria de tais dificuldades. Filho
(2012) destaca ainda que:
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A possibilidade de aprendizagem escolar
está diretamente relacionada a estrutura de
personalidade do sujeito. Para aprender o que
a escola ensina, é necessária além de outras
coisas, uma personalidade medianamente
sadia e emocionalmente madura, que tenha
superado a etapa de predomínio do processo
primário. Assim, diante dos problemas de
aprendizagem apresentados por crianças
e adolescentes, muito tem se falado com
relação às dificuldades de aprendizagem
tais,
como:
problemas
emocionais,
comportamentais,
dislexia,
disgrafia,
disortográfica, distúrbios de leitura, autismo,
problemas cognitivos, sociais e biológicos.
Assim, o psicopedagogo deverá proporcionar
uma investigação em todos os aspectos que
possa estar contribuindo de alguma forma
para a problemática a fim de intervir da
melhor maneira possível nas dificuldades de
aprendizagem. (FILHO, 2012, p. 03).
O autor aponta para o papel do
Psicopedagogo como o profissional capaz
de investigar o que está causando as
dificuldades na vida escolar da criança,
buscando intervir com a finalidade de
melhorar possíveis dificuldades. Ainda sobre
o papel do Psicopedagogo, Filho que:
O psicopedagogo em sua formação
profissional deverá ter em mente a
compreensão de que cada ser humano deve
ser compreendido de forma interacional e
nunca de forma isolada dos demais problemas
que poderá acarretar certas dificuldades
de aprendizagem tanto em crianças como
adolescentes. Além disso, essas crianças e
adolescentes deverá ser entendida também
a partir do seu meio de convívio entre as

demais pessoas que o cercam, para que o
psicopedagogo possa também interagir com
as famílias e professores para que haja de
fato a melhoria da aprendizagem. . (FILHO,
2012, p. 03).
O posicionamento do autor destaca para a
importância de um profissional comprometido
com sua ação psicopedagógica, que age de
forma eficiente, sempre com foco na criança
de forma ampla, investigando além do
problema específico, buscando compreender
todo o contexto de vida do estudante,
tanto na escola como no convívio familiar e
social. Bossa (1992) aponta as funções do
psicopedagogo direcionadas para a prática
pedagógica, que consiste em:
Orientação de estudos, auxiliando a criança
na organização escolar, em como programar
seu estudo, anotações em agenda, leitura de
texto e escrita, estudo para avaliações;
Apropriação dos estudos escolares,
proporcionando o desenvolvimento cognitivo
em disciplinas escolares quando a criança
não demonstra um bom aproveitamento.
Desenvolvimento do raciocínio, favorecendo
o processo de construção da aprendizagem;
Os jogos são utilizados para promover
o progresso cognitivo e para observar o
diálogo que o sujeito tem entre o pensar e
a construção do conhecimento. (BOSSA,
1992, p. 49).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo teve como objetivo investigar como as intervenções
psicopedagógicos podem auxiliar a criança com dificuldades de
aprendizagem, buscando analisar o papel do professor frente ao desafio
de identificar a criança que de fato necessita de um acompanhamento
psicopedagógico.
Sabe-se que as dificuldades de aprendizagem muitas vezes passam
despercebidas até certa idade, é o olhar acentuado de um profissional
especializado que consegue identificar reais necessidades e pontuar
fatores que podem auxiliar a criança a melhor desenvolver suas
habilidades e competências.
Sendo assim, de acordo com as pesquisas apontadas durante
este estudo, pode-se concluir que as intervenções psicopedagógicas
podem auxiliar a criança com dificuldades de aprendizagem, quando o
psicopedagogo atua em parceria com o professor, que é a partir dos
encaminhamentos do docente, que está todos os dias com a criança em
sala de aula, que as intervenções ocorrem de forma eficiente.
Foi possível perceber ainda que o papel do professor frente ao desafio
de identificar a criança que de fato necessita de um acompanhamento
psicopedagógico, surge como o profissional mediador do conhecimento,
que este ao perceber certa diferença entre o tempo de aprendizado
das crianças, deve proceder com os encaminhamentos necessários para
que o estudante não fique a mercê de atividades que para ele tem maior
dificuldade do que para outras crianças da mesma faixa etária.
Percebeu-se também que a parceria entre família e escola pode
se tornar um divisor de águas na vida da criança com dificuldade de
aprendizagem, seja qual for o problema, quando família e escola atua
em sistema de parceria, todos saem ganhando, principalmente a criança
que se sente acolhida e respeitada em seus anseios e dificuldades.
Foi possível verificar ainda que o Psicopedagogo no ambiente
escolar contribui para o desenvolvimento e para a melhoria do processo
de ensino e aprendizagem das crianças, em especial daquelas que
apresentam alguma dificuldade em seu desempenho escolar, pois este
profissional está preparado para analisar profundamente o estudante e
verificar o que pode melhorar.
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IMPORTÂNCIA DA PSICOMOTRICIDADE NO
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO EDUCANDO
RESUMO: O presente artigo discorre sobre a importância da psicomotricidade no
desenvolvimento integral dos educandos, como elemento que favorece a prevenção
de dificuldades de aprendizagens, desde que aplicado corretamente. Inicia, explanando
sobre a relação existente entre motricidade e desenvolvimento humano, frisando sobre a
importância da exploração do meio por meio do corpo para a aquisição de aprendizagens.
Em continuidade, conceitua e significa a psicomotricidade como uma ciência que estuda
as relações motoras com as vertentes do desenvolvimento humano vistas nos aspectos
cognitivos, sociais e afetivos. Em sequência, articula o papel do educador no desenvolvimento
de uma educação psicomotora, expondo que este deve ser mediador e facilitador do
processo de ensino-aprendizagem, mediante a oferta de atividades que possibilitem o
desenvolvimento psicomotor dos educandos. Conclui, evidenciando a importância da
psicomotricidade no ambiente educacional como um instrumento que visualiza o educando
em sua integralidade e oferece formas de desenvolver os aspectos motores, cognitivos e
sócio-afetivo dos educandos inseridos neste contexto. Traz por objetivo uma compilação
de dados argumentativos que possibilitam uma reflexão sobre a importância da inserção
de uma educação psicomotora no contexto educacional como peça fundamental para o
desenvolvimento integral dos educandos. Trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura.
Palavras-Chave: Educação; Psicomotricidade; Desenvolvimento Integral.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo discorre sobre a
psicomotricidade como uma ciência que traz
contribuições no desenvolvimento integral
dos educandos quando inserida no contexto
educacional, em virtude das suas concepções
de integrações entre os aspectos cognitivos,
sócio-afetivos e motores incidentes nas
relações que o indivíduo estabelece com o
meio que está inserido e com seus pares.
A psicomotricidade pé uma ciência
que tem ganhado espaço nas pesquisas
contemporâneas.
Ela
apresenta
uma concepção que está atrelada
ao
desenvolvimento
do
indivíduo
integralmente, visto que este é um ser único
e que os elementos que o compõe atuam
equilibradamente, apresentando progressos
que o qualifiquem como um indivíduo atuante
socialmente., Neste contexto, é importante
ressaltar que estes aspectos encontramse correlacionados aos elementos do
desenvolvimento humano denominados de
cognição, motricidade e sócio afeição.
Mediante a utilização da psicomotricidade
é possível observar grandes progressos no
desenvolvimento do educando que passa
a refletir criticamente sobre o seu papel
no mundo, facilitando sua compreensão
de importância na sociedade como agente
transformador.
A importância deste artigo encontra-se na
análise de como a psicomotricidade infere
no desenvolvimento integral os educandos,
refletindo sobre a utilização prática de
atividades que a envolvem no que concerne
a uma prática pedagógica correta que

respeite as individualidades dos educandos e
respeite seus limites, visando seu progresso
desenvolvimentista.
Como objetivo traz o fornecimento de
subsídios que possibilitam a reflexão sobre a
importância da compreensão dos conceitos
psicomotores no desenvolvimento integral
dos educandos, primando pela utilização
de práticas pedagógicas que incorporem
atividades que tragam a magnitude desta
ciência.
Para a composição do artigo foi utilizada
uma metodologia de revisão de literatura com
análise crítica-reflexiva de artigos científicas
que dissertam parcial ou integralmente
sobre a temática, trazendo uma abordagem
qualitativa.

DESENVOLVIMENTO
HUMANO E MOTRICIDADE
O desenvolvimento, de acordo com Ferraz
e Tanaka (2018), é um processo que inicia
desde a concepção no ventre humano até
o final da vida dos indivíduos. Tal processo
pode ser dividido pelas faixas etárias, uma vez
que envolve as vertentes do comportamento
humano, tornando-se de suma importância o
estudo sobre o desenvolvimento motor em
todas as etapas da vida desde as primeiras
movimentações humanas representadas pelo
bebê, passando pela fase da adolescência e
chegando à fase adulta e idosa do indivíduo.
O desenvolvimento humano se dá, de
acordo com Ferraz e Tanaka (2018) pelas
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aprendizagens adquiridas nas relações deste
com o meio. Dessa forma os autores colocam
que:
A
aprendizagem
é
um
dos
fortes mecanismos adaptativos utilizados
pelo individuo por toda sua vida,
compreendendo-a como a mudança contínua
de comportamento causado pela experiência,
tendo em vista a aquisição de alguma
habilidade ou competência. Em termos
sensoriais, a aprendizagem pode englobar
as diferentes sensações e percepções, por
observação, identificação e discriminação.
Em termos motores, a aprendizagem pode
englobar a imitação e a prática de movimentos,
assim como a diferenciação, generalização
e a sistematização de programas motores
simples, compostos e complexos (FERRAZ;
TANAKA, 2018, p. 5)
Segundo Aquino e Rabelo (2014), o
movimento é transformado intencionalmente
com o comportamento, no qual verifica-se
uma significação da importância do mesmo
sobre o meio. Dessa forma, o movimento
possibilita ao indivíduo a exploração do
mundo exterior. Se não existe o contato com
o concreto, o indivíduo pode desenvolverse com bloqueios e isolamentos que serão
reflexos em toda sua vida. Com isso, é
possível observar que a construção do
esquema corporal e organização das
sensações relacionadas ao seu próprio
corpo é importante para o desenvolvimento
integral do indivíduo.
Conforme Marques e Souza (2018), a
criança deve vivenciar o seu corpo mediante
as ações motoras que ocorrem de forma
não condicionada com a utilização dos

grandes grupos musculares que estão
envolvidos na participação e preparação dos
pequenos músculos, os quais apresentam
responsabilidade nas tarefas mais precisas e
ajustados.
Fonseca (2004 apud Marques; Souza,
2018) evidencia que é mediante as ações
motoras que o indivíduo constrói um mundo
mental com maior complexidade, não
formalizando apenas o lado conteudista, mas
também o lado estrutural. O mundo mental
do indivíduo, criado mediante as ações
de interações com o meio natural e social,
apresenta um repertório constituído pelas
realidades mediante as sensações e imagens
do seu corpo neste espaço. Primeiramente,
é possível observar que as intervenções
de outros indivíduos que agem como
mediadores, entre este indivíduo e o meio,
são fundamentais para seu desenvolvimento.
Em sequência, é possível observar que os
sucessos e insucessos das suas ações, ou
seja, sua reflexão sobre as possibilidades
de ações sobre o meio, favorece a aquisição
de experiências que serão bases para o seu
desenvolvimento psicológico futuro.
Segundo Ferraz e Tanaka (2018), são
diversas as razões inerentes ao interesse pelo
entendimento da associação do movimento
motor com o desenvolvimento humano.
Estas vem aumentando com o passar dos
anos, demonstrando que existe uma relação
direta entre desenvolvimento cognitivo e
desenvolvimento motor. As formas básicas
de movimento como saltar, correr, rolar,
saltitar e as habilidades mais complexas
como chutar, equilibrar-se, entre outras, são
desenvolvidas na infância, de preferência no
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início da fase escolar. O desenvolvimento das
habilidades motoras apresenta relação ao
desenvolvimento da percepção corporal, do
espaço e do tempo. Dessa forma, o indivíduo
adquire controle motor, ocasionado pela
sua consciência corporal, o que contribui
para noções básicas que inferem no seu
desenvolvimento cognitivo.
Ao refletir sobre a importância de um
estímulo motor, Borges et al (2015) colocam
que:
Portanto o estímulo motor é essencial para
aprendizagem e o que podemos observar
frequentemente nas escolas é que esta
prática não é vista como importante ou muitas
vezes os profissionais se tornam tão teóricos
ao ponto de ver o momento de brincar como
algo a parte da sua prática de ensino. Por
meio de atividades e brincadeiras lúdicas,
a psicomotricidade no ensino fundamental
oferece aos educadores, conhecimentos
teóricos e práticos importantíssimos
para oferecer ao aluno, espaço e tempo
adequados nos quais podem expressar todas
as formas de movimento suas, dando-lhe a
possibilidade de explorar novos espaços e
também reconstruir a relação com o outro,
influenciando diretamente em sua vida.
(BORGES et al, 2015, p.2)
Quando o indivíduo ingressa na sua fase
escolar, no Ensino Fundamental, vê-se de
frente ao novo mundo, verificando um
universo de produções e decodificações de
letras, palavras e textos. Este processo passa
a ser a vivência cotidiana dos educandos e,
para uma boa fundação, é necessário que
o sistema motor estruturado já se encontra
correlacionado com suas vivências.

Neste cenário, Miura e Yassuda (2015)
advertem que as políticas educacionais devem
preconizar a importância das instituições
escolares nos anos iniciais da educação,
como a percursora do desenvolvimento da
psicomotricidade do indivíduo. O educando
que se encontra nessa etapa vivencia
momentos de descoberta pelo meio e a
interação dele com o mesmo. Sendo assim, a
escola de Ensino Fundamental deve atender
as necessidades dos indivíduos, utilizandose das concepções psicomotoras. Os
educadores, ao visualizarem os educandos
dentro do princípio da individualidade
e respeitando as suas características
específicas devem trabalhar de forma
efetiva com os mesmos, analisando as suas
dificuldades de aprendizagem. Sendo assim,
existe a necessidade de qualificação dos
educadores para que consigam lidar com
os diferentes tipos de educando em sala de
aula, favorecendo o conhecimento sobre
seus projetos, seus limites e a verificação
de eventuais dificuldades que extrapolem
ao desenvolvimento. A psicomotricidade,
neste contexto, vem auxiliar a prevenção das
dificuldades de aprendizagem dos educandos
e deve ser ofertada, também, nas fases
anteriores a entrada do Ensino Fundamental.
A instituição escolar propicia, mediante
uma prática pedagógica diária atividades e
ações quem englobe o corpo, movimento e
motricidade. De acordo com Marques e Souza
(2018), a instituição do futuro deve criar
oportunidades e facilitação das expressões
do indivíduo, levando em consideração
não apenas a aquisição das expressões de
vivências corporais ou relacionadas a arte
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e a ciência, mas também a reflexão sobre
os espaços, materiais e mobiliários, entre
outras estruturas escolares, favorecendo
o aumento de uma oferta de qualidade de
ensino que infira nas situações de interação
social e participação dos educandos em
grupos variados.
É perceptível que as dificuldades
escolares estão correlacionadas a questões
internas do indivíduo como o intelecto e a
capacidade individual e as questões externas
como as condições sociais e os ambientes
frequentados pelo indivíduo, atreladas a
qualidade e a quantidade dos estímulos
motivacionais que devem ser ofertados
para que se atinja os objetivos desejados.
Neste contexto, a psicomotricidade vem a
interrelacionar esses aspectos com a figura
do indivíduo que é visto como um ser com
características específicas e que necessita
de estímulos motivacionais específicos que
favoreçam a sua interrelação com o mundo.
Dessa forma, a complementar, Rubio e
Santos (2014) colocam que a capacitação do
pensamento do indivíduo está correlacionada
aos estímulos, refletindo que:
A capacidade de pensar do indivíduo
depende dos estímulos recebidos. Para que as
crianças se desenvolvam, analisem e pensem,
passando pelos erros e buscando alternativas
até encontrar o acerto. O erro deve ser visto
como processo de aprendizagem, porque por
meio dele, o aluno buscará o acerto, e com o
estímulo do professor essa busca será mais
prazerosa e produtiva. (RUBIO; SANTOS,
2014, p. 5)
Para Marques e Souza (2018), a inteligência
é a responsável pela coordenação da

motricidade de maneira a adaptá-la ao real,
favorecendo o conhecimento do meio e a
sua transformação. Este princípio deve ser
transferido para aquisição de aprendizagens
escolares, favorecendo as aprendizagens na
leitura e escrita, contação e pensamento do
indivíduo. Com isso, é possível observar a
necessidade do educando de experimentação
e realizações de ação mediante a integração
dos múltiplos sistemas proprioceptivos,
vestibulares, tátil, cinestésico, visuais e
auditivos e a sua ação e intervenção no meio
que está inserido.
Segundo Miura e Yassuda (2015), os
conhecimentos teóricos e práticos relativos
a psicomotricidade devem ajudar o educador
na compreensão de que cada indivíduo
possui um ritmo de aprendizagem próprio.
Este entendimento possibilita o educador
a percepção que a falta de sucesso dos
indivíduos pode estar associada a uma
dificuldade psicomotora. Dessa forma, nas
séries iniciais, a psicomotricidade tem um
papel fundamental, uma vez que previne
dificuldades de aprendizagens, assim
como trabalha na educação quando os
indivíduos apresentam um atraso em seu
desenvolvimento.
Portanto, a prática de uma educação
psicomotora no ambiente educacional,
consiste em discutir e refletir sobre
os elementos que são inerentes ao
desenvolvimento do educando, mediante a
observação de sua conduta nas atividades
que são ofertadas, correlacionando a
psicomotricidade e a prevenção de problemas
de aprendizagens, desde que apresentadas
ao indivíduo nas menores idades, uma vez
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que as novas capacitações de relacionamento
com um meio são adquiridas pelas primeiras
intervenções deste educando sobre o
espaço, favorecendo o desenvolvimento de
uma consciência corporal e uma autonomia.

PSICOMOTRICIDADE
De acordo com Alves (2007 apud Aquino;
Rabelo, 2014), a psicomotricidade consiste
na da motricidade com o meio, configurada
como resultado da ação do sistema nervoso
sobre a musculatura e o psiquismo, como
um conjunto de emoções, sensações e
percepções, imagens, pensamentos e afetos,
que refletem essa ação motora do indivíduo.
Dessa forma, a função psicomotora pode
ser considerada como uma unidade de
integração entre incitação, preparação,
organização corporal, memória auditiva,
tensão, entre outras.
De acordo com o Rubio e Santos (2014), a
psicomotricidade é uma ciência que estuda
o homem mediante a motricidade, ou seja,
a sua movimentação corporal, auxiliando
a compreender o desenvolvimento do
ser humano, mediante as ações motoras,
sendo levado em consideração os aspectos
intelectuais, psicomotores e afetivos para a
constituição do indivíduo.
Dessa forma Aquino e Rabelo (2014)
colocam que a psicomotricidade se distingue
das outras ciências, se tornando uma ciência
que apresenta uma diversidade de pontos de
vistas e diferentes concepções que contribuem
para o conhecimento das vertentes que
estão atreladas a psicomotricidade. Com

isso, é perceptível vertentes voltadas para
o lado biológico, psicológico, psicanalista,
sociólogo, pedagogo, entre outros. Ainda
na ótica dos autores, a psicomotricidade
serve como um instrumento para todas
as áreas de estudos que estão voltadas
à organização afetiva, moral, social e
intelectual dos seres humanos, uma vez que
crê que o homem é um ser ativo, capaz de
adaptações a diferentes situações e
ambientes, ocasionados pelo conhecimento
do seu próprio corpo e da sua ação.
Ferraz e Tanaka (2018) colocam que a
psicomotricidade é uma ciência que objetiva
o estudo do ser humano refletindo o que:
A psicomotricidade é a ciência que tem
como objeto de estudo o homem por
meio do seu corpo em movimento e em
relação ao seu mundo interno e externo.
Segundo Rochael (2009) o desenvolvimento
psicomotor evolui de uma forma progressiva
do todo para o especifico. Em grande parte
dos casos, o motivo pelo qual o aluno
apresenta dificuldades na aprendizagem
é a deficiência em algum momento
de seu desenvolvimento psicomotor.
Ao adquirir experiência psicomotora a
mesma vivencia conquistas que a marcam
emocionalmente
e
intelectualmente.
(FERRAZ; TANAKA, 2018, p. 4)
Para Maluf e Moraes (2015), mediante a
evolução psicomotora, ocorre a construção
do conhecimento do indivíduo sobre o
meio em que está inserido, o conhecimento
sobre si próprio e a interrelação entre os
dois, permitindo ter compreensões sobre a
atuação humana sobre o meio, capacitando
para o interrelações pessoais.
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Miura e Yassuda (2015) complementam
afirmando que a psicomotricidade está
intimamente ligada com as três dimensões
do indivíduo que podem ser resumidas a
motora, emocional e cognitiva. Dessa forma,
colocam a seguinte proposição:
Ainda, de acordo com Carrera (2009, p.122)
a psicomotricidade trata da construção do
corpo nas três dimensões: motora, emocional
e cognitiva. Porque o corpo entra em contato
com essas dimensões. De tal modo, é muito
importante desenvolver a consciência
corporal, para que por meio dela, o educando
esteja propenso para a aprendizagem. Assim,
estão interligados os fatores relacionados no
processo de desenvolvimento da criança a
motricidade, a afetividade e a inteligência.
(MIURA; YASSUDA, 2015, p. 3)
De acordo com Ferraz e Tanaka
(2018), a psicomotricidade apresenta um
relacionamento sobre o meio e a tomada
de consciência que interliga mente, corpo e
sociedade. Esta conscientização apresenta a
conexão com afetividade e a personalidade
do indivíduo, uma vez que o ser humano
utiliza do corpo para expressar suas
sentimentalizações.
Conforme Ferraz e Tanaka (2018), a
psicomotricidade é de grande abrangência
em relação ao estudo das diversas
habilidades que se correlacionam e
trabalham
em
conformidade.
Dessa
forma, é possível observar diferentes
terminologias e classificações usadas para
a denominação das funções psicomotoras.
Porém, todas essas terminologias apontam
para conceitos igualitários de ação corporal
do indivíduo sobre o meio, mediante

a provocação de suas emoções, que
possibilitam o desenvolvimento integral
do indivíduo, que ocorre conjuntamente
com o desenvolvimento da afetividade e
inteligência ou relacionadas às experiências
do indivíduo neste meio em que encontrase inserido, resultado este, da maturidade e
consciência do seu eu corporal.
Assim
Marques
e
Souza
(2018)
acrescentam que a psicomotricidade tem
o objetivo de enxergar o indivíduo em sua
totalidade afirmando que:
A psicomotricidade como objetivo de
se enxergar em sua total totalidade, para a
psicomotricidade, o ser humano, necessita
aprender, precisa sentir pensar e agir.
Portanto Fonseca (1993, p. s/p) destaca como
objeto de estudo que: A psicomotricidade,
como objeto de estudo, subentende as
relações entre a organização neurocerebral,
a organização cognitiva e a organização
expressiva da ação (entendida como praxia,
motricidade ou movimento intencional) como
um todo, e sendo impossível conceber a sua
execução (output) sem a sua planificação.
(MARQUES; SOUZA, 2018, p. 10)
A psicomotricidade, segundo Ferraz
e Tanaka (2018), apresenta um papel
importante na contribuição para as
aquisições de aprendizagens dos indivíduos
em idade escolar. Porém, para que exista
o alcance desse objetivo, a educação
psicomotora tem que agir na prevenção de
problemas de dificuldades escolares como
funções cognitivas, atenção, leitura e escrita
matemática, afetividade, entre outras.
Para Miura e Yassuda (2015), a
psicomotricidade ajuda a capacitar o
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educando para aquisição de aprendizagens
escolares, uma vez que possibilita que
as capacidades básicas apresentem um
desempenho satisfatório, propiciando que os
educandos consigam sanar as dificuldades,
mediante esta intervenção psicomotora.
Como forma de comprovação da assertiva,
os autores acrescentam, ainda, que a
construção do corpo nas três dimensões
(motor, emocional e cognitiva) favorecem
o desenvolvimento de uma postura de
construção de conhecimento e aquisição
de aprendizagens significativas, sendo
considerado um processo de construção
permanente.
Dessa forma Rubio e Santos (2014)
afirmam que:
As
atividades
psicomotoras
são
importantes, pois ajudam no desenvolvimento
global da criança, enriquecendo seu
intelectual e auxiliando no desenvolvimento
físico-motor da criança. Por meio da
educação psicomotora observem-se os
avanços que a criança adquire incluindo a
atenção, o equilíbrio e coordenação, além da
construção do conhecimento adquirido nos
momentos dos jogos e brincadeiras. (RUBIO;
SANTOS, 2014, p. 2)
Le Boulch (1992 apud MIURA; YASSUDA,
2015) reflete que a psicomotricidade
auxilia o indivíduo a compreender o mundo
mediante a organização intermediada pelo
próprio corpo, construindo uma consciência
corporal do indivíduo no ambiente desde
as menores idades. Se conduzidas com
perseverança, permitem a prevenção de
certas inadequações difíceis de melhorar
quando se encontram estruturadas. Dessa

forma, a psicomotricidade é utilizada como
uma forma de prevenção das dificuldades
escolares. Nos casos nos quais apresenta-se
um atraso motor, o papel da psicomotricidade
é possibilitar ao indivíduo uma experiência
corporal que favoreça o desenvolvimento
dos aspectos cognitivos e afetivos,
desenvolvendo integralmente um indivíduo.
Portanto, Marques e Souza (2018)
resumem em que a psicomotricidade deve
ser vista como uma ciência da educação que
busca educar o movimento, estabelecendo
uma relação entre pensamento e ação
com o envolvimento da emoção e funções
cognitivas, com a construção de um intelecto
mediante o exercício físico. Dessa forma, o
desenvolvimento do corpo, associado a mente
e a emoção, está intimamente atrelado aos
objetivos da psicomotricidade, favorecendo
o desenvolvimento integral do indivíduo e
contribuindo para o conhecimento do seu
próprio corpo.

EDUCADOR E EDUCAÇÃO
PSICOMOTORA
O
espaço
escolar
favorece
o
desenvolvimento integral dos educandos,
assim como permite a interação com outros
indivíduos, fazendo com que a escola se torne
um local que possibilita o desenvolvimento
da autonomia, da criatividade e autoestima,
mediante a inserção do indivíduo em um
ambiente seguro e acolhedor, no qual
este educando tenha a possibilidade de
desenvolver sua motricidade, cognição e
sócio afeição.
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Neste sentido Maluf e Moraes (2015)
enfatizam sobre a importância de um
desenvolvimento equilibrado entre as
vertentes do desenvolvimento humano
evidenciando o que:
Contribuir para o desenvolvimento
cognitivo harmônico é investir no sucesso
do processo de aprendizagem e da trajetória
escolar. Mais que isso é contribuir para a
felicidade do sujeito. Esse objetivo pode
ser alcançado, mesmo quando se trata de
indivíduos com necessidades especiais,
já que o trabalho psicopedagógico deve
promover o desenvolvimento e a reabilitação,
reconhecendo antes de tudo as possibilidades
reais do sujeito, ao contrário do que, em
geral, faz a escola. (MALUF; MORAES, 2015,
p. 90)
O educador tem um papel de suma
importância dentro do ambiente escolar,
uma vez que os seus educandos possuem
dependência deste para que consigam
envolver-se no processo de ensinoaprendizagem. Dessa forma, Rubio e Santos
(2014) evidenciam que é possível a definição
sobre o educador como um alicerce
educacional, uma vez que coordena, dirige
as práticas pedagógicas, onde os educandos
percebem a importância do seu papel no
coletivo. Por mais que alguns educandos
apresentarem maior dependência e outros
menor dependência, todos eles requisitam ao
educador para sanar as suas dúvidas diante
da atividade ofertada.
De acordo com o Rubio e Santos
(2014), um educador quando assumi uma
sala de aula, tem o dever de planejar as
estratégias metodológicas que utilizará

diante das práticas pedagógicas oferecidas,
se tornando fundamental que este tenha
conhecimento de que nem sempre o
planejamento é seguido sem interveniências
e que, por mais que se planeje anualmente
as estratégias de ensino e de apresentação
dos
conteúdos,
estes
encontram-se
inter-relacionadas com as características
específicas das salas e dos seus educandos,
podendo ser modificado a qualquer momento
para poder atender as necessidades dos
mesmos.
Para elucidar este pensamento Rubio e
Santos (2014) acrescentam que:
O professor, ao dar aula, visa o processo
de ensino-aprendizagem do aluno, com base
no planejamento anual ou bimestral. Esse
processo de ensino aprendizagem pode ser
visto de várias formas, pois, cada pessoa
tem pressupostos e o cognitivo diferentes.
Ensinar um conteúdo, utilizando apenas uma
estratégia para a sala de aula com vários
alunos pode ser complexo, porque o que
um aprende de uma forma, o outro pode
aprender de um modo diferente. (RUBIO;
SANTOS, 2014, p. 4)
O educador necessita visualizar os seus
educandos dentro de um coletivo. Porém,
é fundamental que os constitua como
indivíduos com características específicas.
Cada educando apresenta um tempo para
realização das atividades e aquisição das
mesmas de acordo com a sua forma de
aprender e seu amadurecimento cognitivo.
Sendo assim, os autores evidenciam que
é fundamental que o educador planeje
suas aulas, levando em consideração as
características específicas de cada aluno,
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favorecendo o estímulo motivacional que
propicie aquisição de aprendizagens.
Dessa forma, Ferraz e Tanaka (2018)
acrescentam que é importante que
os educadores procurem atualizar-se
com frequência a respeito da área de
psicomotricidade, pois este é um tema
que vem progredindo com o passar dos
tempos de acordo com a necessidade que

os indivíduos têm apresentado de interrelacionar-se mais intensamente com
o meio em que estão inseridos. Neste
contexto, o educador deve contribuir
para o processo de ensino e aprendizagem
do indivíduo, mediante a possibilitação
de novas formas para que o educando se
sinta incorporado ao meio, em virtude das
possibilidades de ações corporais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante das fontes argumentativas evidenciadas no
decorrer da composição do desenvolvimento deste artigo, foi
possível observar que a psicomotricidade é de fundamental
importância para o desenvolvimento integral dos indivíduos,
visto que este constrói o seu conhecimento mediante a sua
atuação corporal com o meio e com os indivíduos que nele
também encontram-se inserido, favorecendo a aquisição de
aprendizagens importantes para a sua formação cidadã.
Em virtude desta análise, foi perceptível que inserir a
psicomotricidade no contexto escolar, desde as primeiras
etapas da educação, se torna fundamental para a prevenção
das dificuldades de aprendizagens e desenvolvimento
dos educandos, uma vez que a psicomotricidade integra
elementos que favorecem o desenvolvimento motor,
cognitivo e sócioafetivos dos educandos.
Sendo assim, visualizá-la como uma prática cotidiana nas
instituições de ensino é oferecer uma educação de qualidade
que observa o educando dentro da sua integralidade,
propiciando a este conher-0se como indivíduo, possibilitando
ao mesmo compreender a sua relação com o mundo e com
o outro, aspectos importantes para sua desenvoltura no
âmbito social.
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MEDIAÇÃO DE CONFLITOS NAS
ESCOLAS
RESUMO: Segundo esse artigo, a importância da mediação de conflitos nas escolas com o
objetivo de amenizar as ocorrências de violência no ambiente escolar será abordada mediante
um breve relato histórico da construção dos Direitos Humanos, princípios da Cultura de Paz
e a conceituação de conflitos mediáveis e não mediáveis. Para tanto é necessário que se
compreenda a mediação como um processo informal ou seja extrajudicial na qual alunos
envolvidos numa situação de conflito por diferenças que considerem intransponíveis, sejam
culturais, de afeto ou outras questões possam ter nessa mediação uma resolução pacífica por
meio de um mediador que auxilie as partes envolvidas no conflito a encontrarem uma solução
para a contenda. Ressaltando as principais características de um processo de mediação:
voluntariedade, confidencialidade, flexibilidade e participação ativa dos envolvidos que tem
poder de decisão e a importância do mediador nesse processo.
Palavras-Chave: Direitos Humanos, Mediação, Conflitos E Violência Escolar.
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DIREITOS HUMANOS
A Declaração Universal dos Direitos
Humanos é um documento resultante de
muitas lutas e conquistas dos movimentos
sociais organizados. Diante das atrocidades
cometidas na Segunda Guerra mundial e dos
milhões de judeus cruelmente exterminados,
das bombas atômicas lançadas em Hiroshima
e Nagasaki, entre tantos outros mortos e
feridos, surgiu a necessidade de criação de
um código de conduta universal onde estejam
consolidados os “Direitos Fundamentais da
Pessoa Humana”. Os Direitos Humanos são
ao mesmo tempo ferramenta e objetivo da
luta por uma vida digna. Como ferramenta
porque, por meio da ideia de Direitos
Humanos, somos capazes de entender os
problemas de nossa realidade. E também são
objetivos, pois os direitos humanos também
precisam se tornar realidade, para que as
pessoas vivam com dignidade.
A Declaração Universal dos Direitos
Humanos foi elaborada tendo como norte as
razões pelas quais sua criação foi necessária,
ou seja, um documento assinado por diversos
países que visa garantir elementos básicos
que conferem a Dignidade Humana, para
que se tenha uma vida digna. Não se trata
de benesse, caridade ou filantropia, mas do
reconhecimento dos homens como sujeitos
de sua história, portanto seres autônomos,
solidários, capazes de respeitar as
diversidades e de exercerem o protagonismo
no exercício dos pilares que fundamentam os
Direitos Humanos:
Dignidade: “Um dos principais nomes da
doutrina brasileira em relação aos direitos

humanos é Ingo Sarlet, que define que a
dignidade da pessoa humana é algo intrínseco
a cada ser humano, que – por sua condição de
humanidade – se torna merecedor do respeito
e consideração do Estado e dos outros seres
humanos.” http://direitosbrasil.com/o-que-edignidade-da-pessoa-humana/ • Igualdade
"Temos o direito a ser iguais quando a nossa
diferença nos inferioriza; e temos o direito a
ser diferentes quando a nossa igualdade nos
descaracteriza. Daí a necessidade de uma
igualdade que reconheça as diferenças e de
uma diferença que não produza, alimente
ou reproduza as desigualdades." http://
unb2.unb.br/noticias/unbagencia/artigo.
php?id=89 • -Liberdade “Diversos filósofos estudaram
e publicaram suas obras sobre a liberdade,
como Marx, Sartre, Descartes, Kant, e outros”.
Para Descartes a liberdade é motivada pela
decisão do próprio indivíduo, mas muitas
vezes, essa vontade depende de outros
fatores, como dinheiro ou bens materiais.
Segundo Kant, liberdade está relacionado
com autonomia, é o direito do indivíduo dar
suas próprias regras, que devem ser seguidas
racionalmente. Essa liberdade só ocorre
realmente, por meio do conhecimento das
leis morais e não apenas pela própria vontade
da pessoa. Kant diz que a liberdade é o livre
arbítrio e não deve ser relacionado com as
leis. Para Sartre, a liberdade é a condição de
vida do ser humano, o princípio do homem
é ser livre. O homem é livre por si mesmo,
independente dos fatores do mundo, das
coisas que ocorrem, ele é livre para fazer o que
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tiver vontade. Karl Marx diz que a liberdade
humana é uma prática dos indivíduos, e ela
está diretamente ligada aos bens materiais.
“Os indivíduos manifestam sua liberdade
em grupo, e criam seu próprio mundo, com
seus próprios interesses.” https://www.
significados.com.br/liberdade/ •
Justiça “Um dos primeiros conceitos de
Justiça está ligado à Igualdade. Dar a cada
um o que é seu. Tal como dizer o que é o
justo, difícil é dizer o que é o seu. Com
Aristóteles, a igualdade é vista sob duas
principais perspectivas: a Justiça Corretiva
(sendo o justo manter o equilíbrio entre
perdas e ganhos nas relações entre as
pessoas) e a Justiça Distributiva (distribuição
das coisas que devem ser divididas entre os
cidadãos que compartilham dos benefícios
da coletividade, buscando a Justiça mediante
distribuição proporcional à necessidade e/
ou participação, conforme o caso http://
ajusticaodireitoealei.blogspot.com.
br/2011/11/uma-introducao-ao-conceitode-justica.html
Estes princípios reconhecem o valor
da pessoa humana, da necessidade social
e histórica de transformar a dignidade na
forma da consolidação do direito. Dignidade
para a vida humana é um valor inalienável,
inegociável e deve ser respeitado e afirmado
cotidianamente, por meio de ações dos
próprios cidadãos, assim como, pelo Estado
na elaboração e execução de Políticas
Públicas.
Todo o ser humano tem necessidades
básicas de sobrevivência, algumas são
garantidos pelas normas constitucionais
de cada território geográfico, e conferem

elementos primordiais para que os homens e
mulheres vivenciem sua experiência humana.
• Direito à vida;
• Direito à alimentação;
• Direito à saúde;
• Direito à moradia;
• Direito à educação;
• Direito à liberdade de expressão;
• Direito à liberdade política;
• Direito à livre orientação religiosa;
• Direito à liberdade de gênero;
Estes são apenas alguns dos direitos que
denotam necessidades sociais para a vida.
No Brasil, em razãoo seu desenvolvimento
histórico, colonizado, cultura escravagista
e política centrada nos interesses externos,
a divisão do espaço público e do espaço
privado não é respeitada. Infelizmente,
nossa [Digite aqui] sociedade é constituída
como uma sociedade de privilégios, quase
sempre do homem branco, heterossexual e
de determinada classe social. Trata-se de um
obstáculo para que os Direitos Humanos se
realizem, haja vista, que estes só se realizam
quando todo o povo goza de bem-estar,
tem suas necessidades básicas atendidas,
consegue usufruir de situações de respeito,
trabalho, liberdade, moradia digna, saúde,
educação, liberdade para formar suas
próprias opiniões e expressar suas ideias e
crenças. E, principalmente, a liberdade para
se organizar coletiva e socialmente no sentido
de transformar suas demandas na forma da
consolidação do direito, daí o sentido de
cidadania cunhado pela Profa. Elisa Reis,
“Cidadania: história, teoria e utopia”.
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DIREITOS HUMANOS E
CONFLITOS
Aconsolidação dos Direitos Humanos surgiu
da necessidade social de colocar elementos
impeditivos para que as atrocidades da
Segunda Guerra Mundial e outras voltassem
a ocorrer. Deste modo, podemos entender
que os conflitos sociais que permeiam a
vida dos homens e mulheres e a construção
de formas de enfrentar estes conflitos de
maneira não atroz perfizeram com que os
inúmeros Estados assinassem a Declaração
Universal dos Direitos Humanos. Ditaduras,
regimes totalitários, massacres em guerras
civis, ações de violência contra a população
indígena, negra, assim como, populações
assoladas pela miséria, foram e são situações
concretas de violações de direitos, portanto
de violência, que necessitam ser enfrentadas
e solucionadas. Os elementos dos Direitos
Humanos nos possibilitam a nos organizar
e enfrentar a violência, mas principalmente,
a reconhecer um conflito, identificar o que
está errado nele, e desta forma, diferenciar
quem é a vítima e quem é o violador. Uma
das tarefas mais importantes deste curso é
que possamos entender e aprender a encarar
os conflitos do nosso cotidiano. Conflito é
bom ou ruim? O que é conflito? O conflito
faz parte da sociabilidade humana, perfaz o
modo como o homem se relaciona consigo
mesmo, com os demais homens e com o
mundo. Tem relação direta com a nossa visão
de mundo, identidade, ideologia, posição
política, religiosa, etc. Deste ponto de vista,
o conflito é necessário para a evolução do
ser humano, ao mesmo tempo, em que

significa embate, choque, desavença, pode
ser também, um impulso para avançar os
obstáculos e nos retirar da zona de conforto
no sentido de construção e desconstrução
de verdades que tínhamos como eternas. O
professor José Adelino Maltez, nos ajuda a
refletir sobre o conceito de conflito: “Tratase de situação normal em qualquer sistema
social e condição fundamental para o
desenvolvimento, se o sistema dispuser de
condições para a resolução dos conflitos.
Podem existir os mais variados conflitos,
desde os conflitos de valores aos conflitos de
interesses, para não falarmos dos próprios
conflitos territoriais. Já Platão considerava a
política como uma arte de conciliar contrários,
semelhante à do tecelão, onde reinar é fazer
juntar e convergir grupos opostos de seres
humanos e até qualidades contrárias, como a
bravura e a doçura.” http://topicospolitocos.
blogspot.com.br/2004/10/conflito-o-que.
html O conflito será bom ou ruim dependendo
da forma como o encaramos, é a ação diante
dele que permitirá construir ou destruir,
desenvolver ou estagnar, buscar soluções
violentas ou não violentas fundamentadas
no diálogo e no respeito mútuo. Benefícios
dos conflitos:
• Estimulação do pensamento crítico e
criativo;
• Melhoria da capacidade de tomada de
decisões
• Mostra a existência de opções;
• Incentivar diferentes formas de lidar
com problemas e situações adversas;
• Melhorar os relacionamentos pelo
respeito às diferenças;
• Promove a autocompreensão.
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O conflito faz parte da vida dos seres
humanos porque envolve interesses ou
perspectivas diferentes, isso não significa
que se tornarão brigas, intolerâncias ou
desentendimentos. Possuem três níveis:
pessoais, grupais ou entre Estados-nação.
Normalmente, três atitudes são assumidas
diante dos conflitos:
• Ignorar;
• Responder de forma violenta;
• Responder de forma não violenta.

CONFLITOS NAS ESCOLAS
Compreendemos que a boa convivência
não é sinônimo de ausência de conflitos.
O conflito é inerente às relações humanas.
Maffesoli (1987) nos diz que na sociedade
há uma “harmonia conflitual”, ou seja, toda
harmonia possui uma dose de conflito. É
preciso lidar com a heterogeneidade, realizar
acordos, fazer negociações. Desse modo,
não há como objetivar eliminar os conflitos
por completo e nem pode ser essa a escolha
quando se está comprometido com a
construção de uma sociedade democrática
e participativa. O conflito é uma situação
que surge entre pelo menos dois ou mais
protagonistas, na qual se produz uma
confrontação de interesses (Fernández, 1998).
Deste choque de interesses surgem posições
contrapostas em primeira instância. Se os
conflitos são consubstanciais aos sistemas
de relações humanas, as confrontações não
têm motivos para conduzir a manifestações
extremas de violência (Ortega & Rodríguez,
2003). Na medida em que os protagonistas

usam instrumentos apropriados, como a
negociação verbal, em busca de uma solução
que contemple tanto a situação dos distintos
participantes como a maior parte possível
de seus interesses, se avançará para uma
resolução satisfatória do conflito (Fernández,
1998; Del Rey, Sánchez, & Ortega, 2004).
Segundo
Madalena Freire (1992), o
conflito é uma oportunidade da ruptura
do estabelecido para que se construa
algo novo. Assim, somente pelo conflito
(compreendido em sentido amplo) há o
desenvolvimento dos indivíduos, dos grupos,
das instituições. Embora os conflitos façam
parte de nossa vida e inclusive representem
uma parte construtiva das relações
humanas, continuam sendo considerados
pelas pessoas e instituições como algo
negativo, anormal, que deve ser expurgado
da sociedade. Do mesmo modo, na escola,
como instituição educativa, não poderia
ser diferente. Silva (2011) destaca que os
conflitos são parte de nossa natureza social
e humana, mas mesmo assim muitas escolas
buscam ocultar os conflitos, estabelecendo
uma relação negativa com eles. Em seu
clássico trabalho intitulado “Currículo e
Ideologia”, Apple (2006) aponta para uma
estratégia histórica da instituição escolar em
contribuir para difundir uma compreensão
do conflito como algo a ser eliminado e
evitado. Como observado em suas pesquisas,
o autor relata que há uma “quase completa
falta de tratamento ou mesmo referência
ao conflito como algo que seja de interesse
social ou como categoria de pensamento
nos currículos mais utilizados ou na maioria
das salas de aula observadas...” (p. 139).
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Contrário a esse movimento, reconhecemos
que existe um crescente número de
investigadores e teóricos da educação que
compreendem o conflito no contexto escolar
como uma oportunidade para a mudança,
o enriquecimento e o desenvolvimento
psicossocial (Ortega & Del Rey, 2003).
Os conflitos na convivência oferecem
continuamente oportunidades para descobrir
ao outro e para conhecer-se a si mesmo,
para experimentar novas formas de relação
e entendimento, e em consequência, para
desenvolver nossa identidade pessoal (Del
Rey & cols., 2004) e nossa identidade cultural
como membros de um grupo social (Ortega,
Rodríguez, & Larrasoain, 2004). Surge
assim na escola, a necessidade de articular
meios para contribuir para a resolução

e superação de conflitos de uma forma
dialogada, buscando prevenir a violência
e os desequilíbrios de poder. Silva (2011)
destaca, referindo-se aos conflitos, que os
“contextos educativos são contextos de
excelência para os abordar e trabalhar, numa
perspectiva integradora, de desenvolvimento
pessoal e social e, nesse sentido, com um
forte pendor educacional e formador”
(p.256). Dependendo do modelo escolar, em
diferentes países se desenvolvem programas
e inclusive participam diretamente na
escola pessoas com funções específicas,
muitas vezes dirigidas à busca de
estratégias de formação e intervenção em
relação aos conflitos, sendo algumas das
experiências mais alargadas e populares as
de mediação escolar.
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COMO SURGE A MEDIAÇÃO
ESCOLAR
A mediação escolar tem sua antessala na
mediação de conflitos em contextos não
escolares. A mediação de conflitos nasce
nos meios jurídicos nos Estados Unidos no
início da década de 1970, em que havia a
necessidade de se encontrar mecanismos
alternativos de resolução de conflitos, que
fossem mais baratos e menos formais (Zampa,
2009). Na mesma época surgem experiências
na França com a mediação de conflitos. Em
meados da década de 1980, a mediação
passa a estender-se a outros contextos
como a comunidade, a família e a mediação
penal. A mediação começa a distanciarse da resolução de litígios; porém, possui
elementos de práticas como a conciliação
e a arbitragem do campo jurisdicional. Na
década de 1990, surgem práticas alternativas
de resolução de conflitos e diversos
projetos para mediadores em diferentes
países (Bonafé-Schmitt, 2009). De acordo
com Alzate (1999), no campo educacional
a mediação escolar se destaca na década
de 1980 nos Estados Unidos, quando os
Centros de Mediação Comunitária, criados
em meados de 1970, passam a receber
numerosos casos de crianças e jovens em
situações de disputa no contexto escolar.
Uma boa parte destes conflitos poderia
partir ou desembocar em situações de
discriminação étnico-cultural e de violência
(Monks, Ortega-Ruiz, & Rodríguez-Hidalgo,
2008; Rodríguez, 2010). Nos anos 80 grupos
étnico-culturais minoritários eram alvo nas
escolas da discriminação racial por parte de

seus professores e dos outros alunos. Segundo
Feshbach (2001), os problemas ligados ao
fator diferencial da diversidade étnica – que
nós contemplaríamos como diversidade
étnico-cultural e socioeconômica – se
estendem a muitas sociedades multiétnicas
- desde nossa perspectiva, multiculturais –
no contexto global. Em 1982, os Community
Boards de San Francisco impulsionam a
colaboração entre o sistema educacional
e os Centros de Mediação Comunitária.
Gradualmente, as experiências com a
mediação de conflitos nos meios escolares
ampliam-se por diversos países e atualmente
é possível encontrar experiências na Europa
em países como França, Grã-Bretanha,
Suíça, Bélgica, Polônia, Alemanha, Espanha,
entre outros; também na Nova Zelândia,
Austrália, Canadá e países da América Latina,
como Argentina, Chile, Equador, Colômbia,
Venezuela, México, Porto Rico, Brasil, entre
outros o mediador de conflitos escolares.
A mediação consiste em uma negociação
com a intervenção de um terceiro neutral,
baseada nos princípios da voluntariedade
das partes, da neutralidade e imparcialidade
do terceiro (mediador) e na confidencialidade
do processo, a fim de que as partes em litígio
encontrem soluções que sejam mutuamente
satisfatórias. (Morgado & Oliveira, 2009,
p.48). Alguns autores podem negar que a
mediação seja um processo de negociação;
contudo, estamos convencidos de que a
mediação é negociação, sobretudo uma
negociação psicossocial, ou seja, envolve o
que ofereço e o que perco, o que faço a partir
de minha própria decisão, de meu próprio
posicionamento, sem ser imposto por outra
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pessoa. O princípio de voluntariedade seria
em razãoo fato dos protagonistas no
processo, no caso os envolvidos no conflito,
desejarem que a mediação aconteça e
participem dela voluntariamente. Na
verdade, a mediação deveria ser “solicitada
pelos protagonistas ou sugerida pela
instituição ou grupo de responsáveis pelo
programa e nunca é realizada sem o
consentimento ou aceitação plena das
pessoas em conflito, que serão protagonistas
do processo” (Ortega-Ruiz & Del Rey, 2002,
p.161). A imparcialidade faz com que o
mediador seja um sujeito que apenas conduz
a mediação, sem tender a uma das partes. A
confidencialidade é relativa ao fato de a
mediação ser um processo que apenas deve
envolver mediador e protagonistas do
conflito (Morgado & Oliveira, 2009; OrtegaRuiz & Del Rey, 2002). A solução é construída,
negociada pelas partes, que devem obter um
benefício, evitando- -se uma postura
antagônica de “perdedor-ganhador” (Seijo &
González, 2008). Porém, esse papel de
neutralidade não significa que o mediador
apenas escute passivamente as falas dos
protagonistas do conflito. De acordo com
sua formação, deverá conduzir a mediação
para que os envolvidos no processo
construam um acordo. Por meio da mediação
há a oportunidade da palavra para os
envolvidos no processo e o mediador irá
escutar, avaliando as possíveis estratégias
consensuais para que o conflito seja
amenizado e que as partes obtenham aquilo
de que necessitam (Aréchaga, Brandoni, &
Finkelstein, 2004). O mediador não é aquele
que dá as respostas a um conflito, ele não

deve fornecer “soluções”; é o responsável
por oportunizar um espaço onde o conflito
seja reelaborado, reformulado e repensado
de maneira construtiva (Zampa, 2009).
Quando um programa de Mediação de
Conflitos é introduzido em uma realidade
escolar, há de se ter cuidado. Ortega-Ruiz e
Del Rey (2002) nos alertam quanto ao risco
de “se converter a convivência num cenário
de transtornos do comportamento e na
tendência a introduzir, na instituição escolar,
um modelo clínico que não é necessário,
nem conveniente” (p.144). Assim, o auxílio
que a mediação poderia oferecer às pessoas
com dificuldade de resolver seus conflitos
por elas mesmas não pode se tornar um
auxílio a uma patologia, mas o auxílio de um
especialista a desenvolver a formação para a
convivência. Deste modo, é imprescindível
que esse profissional, o mediador, seja um
especialista e que sua formação seja
específica nas técnicas de mediação de
conflitos. A formação é indispensável visto
que envolve todas as instâncias da escola e
suas variadas relações/conflitos dentro e
fora da sala de aula (aluno-aluno, professoraluno, professor-diretor etc.). E esse “enfoque
escolar global de transformação de conflitos”
(Alzate, 1999) vai além da intervenção
organizacional dos conflitos, intervindo não
apenas no sistema disciplinar, mas também
no currículo (quando os conceitos e as
técnicas da mediação poderiam ser incluídos
nas disciplinas escolares), na pedagogia
(jogos cooperativos, debates, workshops
sobre a mediação), enfim, na cultura escolar
que envolva escola, família e comunidade.
Para Morgado e Oliveira (2009), além do

149

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

envolvimento, seria necessário que se
implementasse uma organização de equipe
multidisciplinar de mediadores, formados
em diversas áreas de conhecimento:
psicologia, sociologia, serviço social,
pedagogia, entre outras. Garcia Costoya
(2004) relata, referindo-se ao “Programa
Nacional de Mediación Escolar” (Argentina),
que para implementar um projeto de
Mediação de Conflitos é necessário que haja,
após o diagnóstico das necessidades, a
sensibilização dos participantes para que se
envolvam com o projeto e a criação de uma
equipe de apoio (envolvendo docentes e não
docentes, pais e alunos). Essa equipe irá
acompanhar o projeto, coordenar junto à
equipe externa multidisciplinar de técnicosmediadores, participar, monitorar e dar apoio
em todas as ações, avaliar e propor ajustes
do processo. Essa equipe auxiliará na seleção
e formação de alunos mediadores e se
reunirá regularmente, no intuito de coordenar
conjuntamente a equipe de alunos
mediadores e analisar as dificuldades
encontradas. Enfim, propõe que haja uma
avaliação e flexibilidade constante do
processo de mediação para se adequar aos
problemas encontrados. Como já discutido,
as práticas em mediação de conflitos são
múltiplas e, algumas vezes, aproximam-se do
que teoricamente é proposto como ideal e
outras vezes, nem tanto. Em diversos países
do mundo, programas em políticas públicas
são criados para a inserção da mediação nas
escolas ou em contextos educativos. Na
Europa, há uma consolidação desses
programas nos sistemas educativos. Em
Portugal, por exemplo, Freire (2010) descreve

o processo de implantação da mediação no
campo educativo que está amparado em três
campos distintos “a mediação socioeducativa
ou sociocultural muito associada à
problemática da exclusão social, a mediação
de conflitos interpessoais, ligada a
problemática
da
indisciplina
e
da
conflitualidade no interior das escolas e,
simultaneamente com estas duas, a da
formação de mediadores” (Freire, 2010,
p.68). A vertente da mediação socioeducativa
ou sociocultural, projeto que surge na década
de 1990, visa à contribuição para o sucesso
educativo dos alunos com dificuldades de
adaptação na escola, com um trabalho que
envolve escola, família e comunidade. Sendo
uma estratégia política para a diminuição
dos problemas de abandono escolar e
exclusão social, nasce num contexto em que
Portugal participa de projetos, sob a pressão
de políticas europeias, na tentativa de
arrecadar fundos comunitários. Já a mediação
de conflitos surge, naquele país, entre 2000
e 2001, no interior das próprias escolas. A
busca é por encontrar estratégias para lidar
com a indisciplina e a conflitualidade
excessivas (Freire, 2010). Freire tece uma
crítica a esses projetos, que embora bem
regulamentados legalmente, não puderam
fazer que os mediadores, socioeducativos e
de conflitos, fossem inseridos na totalidade
da escola, tornando-se profissionais à parte
do sistema. Já na Espanha surgem diversos
programas de Mediação de Conflitos a partir
de 1993 em centros educativos do País
Vasco e Cataluña. Logo depois, implementase um extenso programa na Comunidade de
Madrid, que é analisado por Seijo e González
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(2008). Segundo os autores, o programa
implementado pelo Departamento de
Orientación Escolar del Centro Regional de
Innovación y Formación del Profesorado “Las
Acacias” foi bem avaliado. O programa
baseava-se em equipes de mediação, com
um coordenador. Essas equipes eram
constituídas por professores, alunos, equipe
gestora, algumas vezes pais e pessoal nãodocente. Quanto mais o coordenador se
dedicava e dinamizava o grupo, mais positivas
eram as experiências mediativas. A formação
contínua e a inserção no Regimento Interno
das escolas da mediação como instrumento
demonstravam o interesse e a valorização
pelo projeto. No entanto, alguns pontos
negativos foram destacados na pesquisa:
falta de apoio ou de postura da equipe
gestora frente à mediação; muitas vezes, a
não participação dos orientadores (com
formação em pedagogia ou psicologia) nas
equipes de mediação; o número de pais e
pessoal não-docente nas equipes era muito
pequeno; a falta de fundamento e preparo
para algumas equipes lidarem com os
conflitos levando, muitas vezes, a assumirem
posicionamentos reativos. Para Seijo e
González (2008) a postura da equipe gestora
com relação à convivência é fundamental
para se implementar um projeto de Mediação
de Conflitos nas escolas. “La línea de gestión
del centro impulsada por el equipo directivo
es decisiva para que la mediación se ponga
en práctica y se potencie o, por el contrario,
se frene y se desestime” (Seijo & González,
2008, p. 387). Na Espanha, na região de
Andaluzia, como resultado de dois projetos
de intervenção educativa e investigação

dirigidos por Ortega nos anos 90, SAVE
(Sevilla Anti-Violencia Escolar) e ANDAVE
(Andalucía Anti-Violencia Escolar), foram
elaboradas propostas para a abordagem dos
conflitos no âmbito educativo, integrando a
mediação a algumas premissas. Uma das
mais importantes era que se indicava a
aplicação de técnicas de mediação em
situações
de
conflito
interpessoal,
desaconselhando seu uso em caso de se ter
indícios de violência, abusos, perseguição e/
ou vitimização por alguma das partes (Del
Rey
&
cols.,
2004).
A
mediação somente é possível e satisfatória
quando os participantes podem sentir-se
num mesmo plano e não se percebem
submetidos a um desequilíbrio de poder.

CARACTERÍSTICAS DA
MEDIAÇÃO DE CONFLITOS
São quatro as características fundamentais
da mediação de conflitos: Voluntariedade
:O trabalho do mediador é voluntário e este
deve ser indicado ou aceito pelos sujeitos
envolvidos no conflito
Confidencialidade: Os fatos descobertos
pelo mediador não são de conhecimento
das partes e todo o processo é garantido
pelo
sigilo
profissional.
Flexibilidade
:Liberdade conferida ao mediador para
definir o cronograma, local e tipo de reunião
considerando os sujeitos e o problema em
questão.
Participação Ativa Protagonismo dos
envolvidos na solução encontrada, isto não
pode ser delegado ao mediador, as próprias
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partes percorrem o caminho até a solução de
melhor interesse para todos.
São princípios da Mediação de Conflitos:
Liberdade dos sujeitos envolvidos no
conflito A mediação é um processo voluntário,
só participa quem quer. Para isso, as pessoas
não podem estar sendo ameaçadas ou
sofrendo de violência física, psicológica, etc.
Os sujeitos têm de estar livres para tomar
decisões conscientes a partir da concretude
de suas vidas.
Não
competitividade:
É
preciso
reconhecer que todos somos seres que
temos necessidades humanas básicas e as
compartilhamos! De modo que, temos que
olhar para o que nos une. A lógica é a do
ganha/ganha, não há vencedor ou perdedor.
Todos ganham, todos os interesses são
atendidos, lógica da pacificação.
Poder de decisão dos sujeitos envolvidos
Somente as pessoas envolvidas no conflito
podem tomar decisões. O mediador apenas
conduz o processo. O protagonismo da
solução está na vivência e escolha dos
sujeitos integrantes do problema.
Imparcialidade do Mediador: O mediador
é neutro, imparcial, pois seu norte deve ser
a crença na possibilidade de solução que
melhor atenda os interesses de todos. Seu
papel é facilitar o diálogo, privilegiar a escuta
e trabalhar no sentido de que as pessoas
compreendam as razões e consequências do
conflito existente.
Competência do Mediador:: Garantir a
participação de todos; Promover o diálogo;
Prudência;
Pensamento
estratégico;
Incentivo ao protagonismo das partes;
Condução ética do processo; Compreensão;

Mediação de Conflitos e Direitos Humanos
Assertividade;
Informalidade do processo: As pessoas
envolvidas no processo junto como mediador
definem as regras e se comprometem uma
com as outras com o cumprimento destas.
Extrajudicial, subentende a liberdade e
flexibilidade no processo.
Confidencialidade no Processo: O mediador
não pode divulgar o que foi discutido antes,
durante ou depois da mediação. Este é um
critério fundamental para a confiabilidade
no processo de mediação. Soluções ganha/
ganha A busca é pelo melhor interesse de
todos os envolvidos.

MEDIAÇÃO DE CONFLITOS
NA ESCOLA
No Brasil a existe uma trajetória com
relação a projetos e programas inseridos
nas políticas públicas que visam amenizar as
violências nas escolas. Devido à intensidade
de fatos ocorridos na década de 1990, o
Ministério da Justiça do Brasil encarregou
uma comissão de especialistas da Secretária
de Direitos Humanos a elaborar diretrizes
para a diminuição das manifestações
violentas nas escolas (Avalos, 2003). O
“Programa Paz nas escolas” foi difundido
em nível nacional e focava a formação de
professores e de policiais para lidarem com
o tema da violência nas escolas. Outros
programas e projetos foram desenvolvidos
pelo governo federal, governos estaduais,
municipais, bem como ações realizadas por
organizações não-governamentais e outras
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instituições diversas. Dentre esses projetos
e programas surgiram algumas experiências
pontuais que tinham como foco a resolução e
a mediação de conflitos escolares. Na cidade
do Rio de Janeiro, por exemplo, desenvolveuse o projeto “Escolas de Mediadores”, em
2000. A iniciativa seria capacitar alunos para
que utilizassem as técnicas de mediação de
conflitos com seus colegas. Esse projeto,
que tinha como parceria o Instituto NOOS,
Viva Rio – Balcão de Direitos, Mediare
e Secretaria Municipal de Educação, foi
aplicado em duas escolas públicas do Rio
de Janeiro (Sales & Alencar, 2004). Outras
experiências pontuais, aplicadas em algumas
escolas surgiram nas cidades de São Paulo
(Ruotti, Alves, & Cubas, 2006), de Porto
Alegre (Santos, 2001) e no Estado do Ceará
(Bezerra, 2008), entre outras. Em junho de
2010, a Secretaria de Estado da Educação
de São Paulo (SEESP), juntamente com
a Fundação para o Desenvolvimento da
Educação (FDE) e a Secretaria da Segurança
Pública criam a função do “Professor
Mediador Escolar e Comunitário” (PMEC).
Em grande parte, essa função surgiu como
resposta às manifestações de violência
na escola, principalmente as propagadas
indiscriminadamente pela mídia. Esse
profissional deveria, entre outras funções,
“adotar práticas de mediação de conflitos no
ambiente escolar e apoiar o desenvolvimento
de ações e programas de Justiça Restaurativa”
(Resolução SE n. 19, 2010, art. 7º). Os PMECs
seriam os professores responsáveis pelo
desenvolvimento do Sistema de Proteção
Escolar, um programa da SEESP. Quase mil
professores de diferentes áreas de ensino

poderiam atuar como PMECs nas escolas
estaduais paulista em 2010. Hoje há mais
de três mil PMECs atuando no Estado de
São Paulo. De acordo com a tese de Possato
(2014), esse profissional não assume as
funções de um mediador de conflitos,
tampouco utiliza a Justiça Restaurativa,
e essas técnicas permanecem apenas na
legislação e no nome dado a essa função na
educação paulista. A pesquisa etnográfica
realizada, acompanhando durante um ano
as ações desse profissional, demonstrou que
devido à falta de funcionários e diversos
outros problemas estruturais no ensino
público paulista, não foi possível que o PMEC
desenvolvesse um projeto para amenizar
as violências escolares. O PMEC assumia
muitas funções outras que não eram as suas
(diretor, secretário, inspetor, professor etc.) e
possuía uma condição de trabalho aviltante.
Menezes (2012), em sua Dissertação de
Mestrado sobre o PMEC, discute a mesma
questão. Embora haja uma avaliação positiva
dos sujeitos escolares, a autora destaca que
esse profissional está incerto com relação a
sua função no contexto escolar, e do mesmo
modo que a pesquisa de Possato (2014),
realiza outras funções, muitas vezes distantes
de atribuições referentes ao seu trabalho. A
autora destaca igualmente que os PMECs
aprendem por tentativa e erro, construindo
sua função aos poucos, sozinhos, sem ter
muita segurança com relação a seu papel
na escola. Identificando- -se, algumas vezes,
com “inspetores de luxo”, outras vezes, como
gestores, esses profissionais possuem um
cargo transitório, sem estabilidade. Para
Menezes (2012), um dos problemas principais
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foi a falta de preparo prévio dos PMECs
para adentrarem nas escolas e a falta de
estrutura das escolas para receberem esses
professores, dados observados igualmente
na pesquisa de Possato (2014). Deste

modo, podemos avaliar que a Mediação
de Conflitos Escolares no Brasil ainda faz
parte de projetos e programas pontuais, que
não são representativos em nível nacional.
Discussão e conclusões.

http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/meioambiente/0035.html.
Fonte: Eduardo Córdula, 2014.04. Acesso em 04 Out. 2018
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, podemos concluir que a mediação
de conflitos na Escola tem a capacidade de promover
nos sujeitos envolvidos a crença que é possível pensar
e trabalhar em prol do bem comum, a perceberem
quais são as semelhanças e as diferenças em relação
ao outro, e fundamentalmente, que se a noção de
Direitos Humanos está fundada nas necessidades básicas
de que todos precisamos para viver com dignidade, nesta
mesma linha, somos todos portadores de necessidades
humanas universais, e nos valemos do que consideramos
necessário para satisfazer tal necessidades. Mediação de
Viver em sociedade significa compreender que a realidade
social, seus conflitos e soluções são tecidas fio a fio por
cada um de nós. São nossas atitudes cotidianas que nos
aproximam ou nos alienam de nossa condição de gênero
humano. Basicamente o processo de mediação escolar
visa envolver os alunos no processo como protagonistas,
promovendo o comprometimento diante do respeito ao outro,
do tempo do outro, ao direito do outro. A responsabilidade
é assumida não somente no momento de firmar o pacto
final, após a construção da solução, mas de cara na ação
que obriga a escuta atenta do que o outro tem a dizer e a
responsabilidade do sujeito em identificar e reconhecer
seus próprios sentimentos, mágoas e frustrações perante a
situação conflituosa. A autonomia dos sujeitos é a tônica da
mediação de conflitos. Não nega as influências externas e
os determinismos, mas recoloca nas partes a capacidade de
refletir sobre as limitações que lhe são impostas, a partir das
quais orienta a sua ação para superar os condicionamentos.
O centro da decisão está n próprio aluno, em sua consciência
moral, trata-se de um ato de autodeterminação, ou seja, de
autonomia.
Com base nessas informações ressaltamos a importância
de políticas públicas mais intensivas na produção de estudos
que contribuam para melhor compreendermos o alcance de
programas de mediação nas realidades escolares. Porém, o

155

ANA APARECIDA DA SILVA
SOARES
Graduação em Letras pela
Faculdade Integrada de
Guarulhos(1998); Pedagogia pela
Uniban (2010); Professora de
Ensino Fundamental I - no CEU
EMEF JAÇANÃ.

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

que destacamos é que a maioria dos programas e projetos envolvendo a mediação escolar
possuíam equipes de mediadores e não se concentravam em uma única pessoa. Outro
fator é que em alguns casos a convivência passava a ser incorporada ao currículo, como um
tema transversal. O fato é que há uma expansão de programas e projetos ao longo dessa
última década que acreditam que a mediação dos conflitos na escola seja a solução para a
amenização das violências escolares. Na verdade, a mediação de conflitos é uma estratégia
que pode auxiliar as escolas na diminuição dessa violência. Além de ser uma estratégia entre
outras, destacamos que a mediação de conflitos depende da sociedade em que é introduzida
para obter resultados ou não.
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CRECHE: UM LUGAR DE
DESENVOLVIMENTO
RESUMO: A história da educação revela que a creche surgiu de uma necessidade social, mas
mais do que isso de uma mudança da visão do que é ser criança. Desde o seu surgimento
muitas mudanças ocorreram, e a principal foi ter sido incluída no sistema educativo, sendo
assim a mesma vêm deixando de ser vista como um local no qual as crianças apenas são
cuidadas. Para isso foram criadas Leis e vários documentos que asseguram e direcionam
o longo caminho ainda a ser percorrido por esta instituição no sentido de perpetuar a sua
eficácia e necessidade no desenvolvimento de crianças de 0 a 3 anos.
Palavras-Chave: Criança; Família; Direito; Creche; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO
“As crianças possuem uma natureza
singular, que as caracteriza como seres
que sentem e pensam o mundo de um
jeito muito próprio. Nas interações que
estabelecem desde cedo com as pessoas
que lhe são próximas e com o meio que as
circunda, as crianças revelam seu esforço
para compreender o mundo em que vivem,
as relações contraditórias que presenciam
e, por meio de brincadeiras, explicitam as
condições de vida a que estão submetidas
e seus anseios e desejos. No processo de
construção do conhecimento, as crianças
se utilizam das mais diferentes linguagens e
exercem a capacidade que possuem de terem
ideias e hipóteses originais sobre aquilo
que buscam desvendar. Nessa perspectiva
as crianças constroem o conhecimento a
partir das interações que estabelecem com
as outras pessoas e com o meio em que
vivem. O conhecimento não se constitui
em cópia da realidade, mas sim, fruto de um
intenso trabalho de criação, significação e
ressignificação”. (RCNEI, 1998, p. 21).
De acordo com o Referencial Curricular
Nacional para Educação Infantil, atualmente,
este é o conceito de criança no Brasil, mas
nem sempre foi assim.
Este conceito vem sendo alterado ao longo
da história.
Este trabalho buscou embasamento
teórico para buscar estas respostas
começando pelo surgimento das creches,
os pensadores que fizeram objeto de seus
estudos o universo infantil, as leis e os
documentos que regem a educação infantil

e quem são os profissionais que atuam nesta
faixa etária, assim, esta etapa de educação
básica será compreendida e desenvolvida
de maneira com que a criança seja vista e
educada como sujeito de valores e respeito,
junto a sua especificidade, autonomia e
capacidades cognitivas, físicas e sociais.

FATOS IMPORTANTES NA
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Segundo Áries (1978, p. 156-164) o
sentimento de infância não existia na
sociedade medieval. Nesta época assim que
as crianças tinham condições de viver sem
precisar constantemente de sua mãe ou ama,
elas ingressavam na sociedade dos adultos e
não se distinguiam mais deles.
Nesta época o índice de mortalidade era
grande, sendo assim por muitas vezes os
pais ao falarem de seus filhos não citavam
os menores, pois sua sobrevivência era
improvável.
O primeiro sentimento da infância
denominado “paparicação” surgiu no meio
familiar, a criança era considerada ingênua,
gentil e graciosa e era uma fonte de distração
e relaxamento para os adultos.
Mas logo um segundo sentimento surgiu
proveniente de uma fonte exterior, dos
eclesiásticos e dos moralistas da época.
Os mesmos sentindo-se incomodados
acreditavam ser necessário disciplinar e
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moralizar as crianças, pois para eles, elas
eram seres imperfeitos e incompletos. A esse
sentimento deu-se o nome de “moralização”.
No século XVII além destes dois
sentimentos encontramos na família a
preocupação com a higiene e a saúde física
das crianças.
Com estes sentimentos a criança assume
um lugar central dentro da família.
Segundo Haddad (1991, p. 22) para Áries,
a família moderna, tal como a conhecemos,
organizada em torno da criança, cuja
importância tornou impossível perdê-la sem
enorme dor, foi se configurando a partir do
século XVIII. Para o autor, a família moderna
trouxe novas qualidades emocionais às
relações familiares. Certos sentimentos
como o amor, perda ou culpa, fortemente
presentes nas relações entre pais e filhos e
valorizados nos dias de hoje, são decorrentes
de mudanças na estrutura familiar.
No final do século XIX deu-se início uma
educação compensatória, como uma forma
de superar a miséria, a pobreza, a negligência
das famílias. Froebel iniciou nas favelas
alemãs os jardins de infância, Montessori
desenvolveu trabalhos de educação préescolar para crianças pobres de favelas
italianas e McMillan enfatizou a necessidade
de assistência médica e dentária bem como
a estimulação cognitiva a fim de compensar
as deficiências das crianças.
Kramer (1995, p.26) cita cinco conjuntos
de fatores responsáveis pela expansão da
pré-escola com característica de educação
compensatória: os de ordem sanitária
e alimentar; os que dizem respeito à
assistência social; os relacionados com

novas teorias psicológicas e sua divulgação
ou renascimento; os referentes às diferenças
culturais e os fatores educacionais.
Só durante a depressão econômica dos
anos 30 é que a educação pré-escolar
começou a ser reconhecida como necessária
tanto na Europa quanto nos Estados Unidos,
tendo como principal objetivo a garantia
de emprego dos professores, enfermeiros e
outros profissionais e concomitantemente
fornecer as crianças de dois a cinco anos
de idade nutrição, proteção e um ambiente
saudável.
Com a Segunda Guerra Mundial, a
pré-escola ganhou novo conceito, o de
assistência social, visto as mães trabalharem
em substituição do trabalho masculino
e a preocupação com as necessidades
emocionais e sociais das crianças, por conta
da ausência dos pais convocados para a
guerra e também pela falta da mãe engajada
no trabalho.
Tem-se a impressão que com este novo
conceito, ressurge durante os anos 50 os
trabalhos teóricos de Montessori, Piaget e
Vigotsky, pois crescia a preocupação com os
métodos de ensino.
No Brasil um conjunto de justificativas
era apontado para a criação dos parques
infantis. Uma delas era a necessidade de se
retirar da rua a criança e o adolescente, a fim
de se evitar a criminalidade.
Além disso, os educadores brasileiros
defendiam as propostas do movimento
escolanovista
europeu
e
americano
propondo a criação de praças de jogos nas
cidades semelhantes aos jardins de infância
de Froebel.
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Um fato relevante foram as reivindicações
do movimento operário por locais de guarda e
atendimento das crianças durante o trabalho
das mães.
Mais uma vez nota-se a falta da família
como fator para a criação da escola, porém
uma escola que tinha como principal objetivo
o cuidar.
Oliveira (1985, p.14) relata que na década
de 70 houve um grande interesse pela préescola, pois a mãe da classe média também
precisava de um local para educar seu filho
enquanto assumia novos papéis sociais.
E que o interesse pela educação escolar
também foi sendo adotado pelas famílias de
baixa renda.
Fatores sociais e pesquisas efetuadas
quanto a importância dos primeiros anos
de vida no desenvolvimento da criança
acarretaram mudanças no trabalho dos
parques infantis que passaram a assumir um
caráter mais pedagógico.
De acordo com estudos históricos
efetuados por Haddad (1991, p. 23) também
no século XIX surge a creche acompanhando
a organização da família em torno da
criança pequena, porém este surgimento é
antagônico visto que cabia exclusivamente
a família cuidar e educar a criança pequena.
Segundo Haddad (1991, p. 24) duas
hipóteses foram formuladas para entender a
criação das creches:
A primeira é que: a creche tem ocupado
o lugar da falta da família. Isto é, só pôde se
definir enquanto instituição de atendimento
à criança pequena, quando a família, de
alguma forma, não estava cumprindo
devidamente seu papel. A segunda hipótese,

decorrente da primeira, é que a creche foise modelando à sombra da família, já que
sua função limitava-se a reproduzir aquilo
que se idealizava que a família faria caso não
faltasse. (HADDAD, 1991, p. 24).
Os dados históricos apontam o surgimento
das creches durante o século XIX nos países
norte-americanos e europeus.
No Brasil as creches surgiram no início do
século XX com a estruturação do capitalismo
e a necessidade de reprodução da força de
trabalho.
A princípio o papel da creche era atender
os filhos da trabalhadora, porém na prática
o que se objetivava era a promoção da
ideologia da família.
Por este motivo a creche era caracterizada
pelo prevalecimento da iniciativa privada, de
caráter assistencial-filantrópico, ocupando o
lugar da falta econômica e moral da família.
Sua origem não era legitimada, mas sim
emergencial e assistencial, sem profissionais
qualificados,
geralmente
voluntários,
espaços improvisados, recursos insuficientes,
ausência de legislação ou normas básicas de
funcionamento.
Segundo Oliveira (1985, p. 26) enquanto
a creche esteve ligada a ideia de falta da
família, seguia modelos de funcionamento
de acordo com os padrões de família e de
maternidade que foram configurados pelas
diferentes profissões que se desenvolveram,
tais como serviço social, medicina higienista,
psiquiatria, psicologia e pedagogia, etc...
Com as descobertas sobre carência
afetiva, nutricionais, culturais e cognitivas
das crianças ocorreram mudanças no
funcionamento das creches.
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Oliveira (1985, p. 27-28) relata que a
princípio tinha-se uma preocupação com a
ausência da relação afetiva mãe-criança e o
que isso poderia acarretar, pois tinham um
modelo de creche substituta materna na
qual a mesma era considerada um mal menor
e não um local específico com valor próprio.
Na década de 60 a creche passa a ser vista
como um local privilegiado para compensar
deficiências bio-psico-culturais apresentadas
no desenvolvimento da criança.
Novas categorias profissionais começam a
fazer parte destas instituições: professores,
recreacionistas, psicólogos, pedagogos. Com
a entrada destes profissionais a rotina é
alterada, reorganiza-se o espaço e enfatizase a autonomia e independência das crianças.
Os movimentos feministas que partiram
dos EUA tiveram papel especial na revisão do
significado da creche. As feministas mudam
o enfoque que considerava a creche como
um programa social para mães trabalhadoras
pobres, passando a defender a ideia de que
a creche deveria atender todas as mulheres,
independentemente de sua necessidade de
trabalho ou condição econômica.
No Brasil o enfoque foi diferente, pois era
reivindicada como um direito das mulheres
trabalhadoras. Esta reivindicação se fez
necessária, pois as mulheres se engajaram no
processo produtivo para compensar a perda
do poder aquisitivo do salário do chefe da
família.
Como as creches foram reivindicadas por
mulheres da periferia, a sua criação teve a
princípio uma perspectiva assistencialista,
sendo sua função a guarda e assistência às
crianças pobres. As creches faziam parte

da Coordenadoria do Bem-Estar Social –
COBES.
As creches por fazerem parte do
COBES seguiram uma linha da educação
compensatória não tendo uma proposta
educativa.
Com
os
questionamentos
dos
profissionais que buscavam novos caminhos
e experimentavam modelos inovadores a
rede de creches municipais foi avançando,
porém os avanços conquistados ficaram a
mercê das mudanças de administrações e
suas ideologias.
Salienta Oliveira (1985, p. 32) que
reivindicações por creches e pré –escolas
como um direito à educação da criança de
todas as camadas sociais passaram a ser
feitas por vários setores da sociedade, e
esta pressão unificada resultou no mais
importante artigo da LDB que determina
como dever do Estado “o atendimento em
creches e pré-escolas às crianças de 0 a 6
anos” (artigo 7, inciso XXV).
Haddad (1991, p.32) faz considerações
importantes a respeito das creches:
A inclusão da creche no sistema educativo
abre importantes perspectivas ao avanço de
propostas que reconheçam as necessidades
específicas das crianças nos programas
destinados à faixa etária de 0 a 6 anos.
Primeiro porque representa um grande
passo para a superação do caráter
assistencialista predominante nos programas
destinados à essa faixa etária.
Segundo, porque cria a necessidade
de formulação de uma política nacional,
estabelecendo diretrizes básicas para
implantação e desenvolvimento de programas
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de creches e pré-escolas no Brasil.
Terceiro, porque corresponde a um
princípio que vem sendo defendido por áreas
da creche e pré-escola vinculada aos direitos
da criança e não da mãe trabalhadora ou
da família pobre, fator tradicionalmente
responsável por negligenciar as características
específicas das crianças nesses programas.
(HADDAD, 1991, p. 32)

CRECHE - CONCEITO ATUAL
Segundo Rizzo (2002, p.42), com a inclusão
da creche dentro do sistema educacional,
legalmente, tornou-se obrigatório oferecer
as crianças de zero a três anos de idade o
objetivo educacional.
Tais leis surgem de acordo com as
necessidades e mudanças sociais.
Atualmente as mulheres, no geral,
procuram trabalho como fonte de renda
ou por motivo de afirmação pessoal. É este
o novo fator responsável pela procura das
creches.
Esta classe mais exigente com os cuidados
de seus filhos conseguiu além de abrigo,
higiene e alimentação, ora oferecidos pelas
creches às crianças pobres, os cuidados
psicopedagógicos.
Conforme Rizzo (2002, p. 45-46) as
creches devem oferecer as crianças um
desenvolvimento integral e harmonioso,
físico e psicológico de forma integrada e é
um direito da criança independente de suas
mães serem trabalhadoras ou não.
A sociedade precisa estar consciente de
que nem todas as mulheres, mesmo aquelas

que podem ficar em casa sem trabalhar
fora, estão geneticamente programadas
para gostar de cuidar de crianças, fazer
mingaus e papinhas, dar banhos ou brincar
de carrinhos e bonecas 24 horas por dia.
(RIZZO, 2002, p..46) desenvolver como ser
humano. Cuidar significa valorizar e ajudar
a desenvolver capacidades. O cuidado é um
ato em relação ao outro e a si próprio que
possui uma dimensão expressiva e implica
procedimentos específicos. (RCNEI, 1998, p.
24).
Brincar
No ato de brincar, os sinais, os gestos,
os objetos e os espaços valem e significam
outra coisa daquilo que aparentam ser. Ao
brincar as crianças recriam e repensam os
acontecimentos que lhes deram origem,
sabendo que estão brincando.
A brincadeira favorece a auto-estima
das crianças, auxiliando-as a superar
progressivamente suas aquisições de forma
criativa. (RCNEI, 1998, p. 27).
Aprender em situações orientadas
A intervenção do professor é necessária
para que, na instituição de educação infantil,
as crianças possam, em situações de interação
social ou sozinhas, ampliar suas capacidades
de apropriação dos conceitos, dos códigos
sociais e das diferentes linguagens, por meio
da expressão e comunicação de sentimentos
e ideias, da experimentação, da reflexão,
da elaboração de perguntas e respostas,
da construção de objetos e brinquedos etc.
(RCNEI, 1998, p. 30).
Interação
Propiciar a interação quer dizer, portanto,
considerar que as diferentes formas de sentir,
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expressar e comunicar a realidade pelas
crianças resultam em respostas diversas que
são trocadas entre elas e que garantem parte
significativa de suas aprendizagens. (RCNEI,
1998, p. 31).
Diversidade e individualidade
Considerar que as crianças são diferentes
entre si, implica propiciar uma educação
baseada em condições de aprendizagem
que respeitem suas necessidades e
ritmos individuais, visando a ampliar e a
enriquecer as capacidades de cada criança,
considerando as como pessoas singulares e
com características próprias. (RCNEI, 1998,
p. 32).
Aprendizagem
significativa
e
conhecimentos prévios
O processo que permite a construção de
aprendizagens significativas pelas crianças
requer uma intensa atividade interna por
parte delas. Nessa atividade, as crianças
podem estabelecer relações entre novos
conteúdos e os conhecimentos prévios
(conhecimentos que já possuem), usando
para isso os recursos de que dispõem. Esse
processo possibilitará a elas modificarem
seus conhecimentos prévios, matizá-los,
ampliá-los ou diferenciá-los em função
de novas informações, capacitando-as a
realizar novas aprendizagens, tornando-as
significativas. (RCNEI, 1998, p. 33).
Resolução de problemas
Nas situações de aprendizagem o
problema adquire um sentido importante
quando as crianças buscam soluções e
discutem-nas com as outras crianças. Não
se trata de situações que permitam “aplicar”
o que já se sabe, mas sim daquelas que

possibilitam produzir novos conhecimentos
a partir dos que já se tem e em interação com
novos desafios. Neste processo, o professor
deve reconhecer as diferentes soluções,
socializando os resultados encontrados.
(RCNEI, 1998, p. 33-34).
Proximidade com as práticas sociais reais
A prática educativa deve buscar situações
de aprendizagens que reproduzam contextos
cotidianos nos quais, por exemplo, escrever,
contar, ler, desenhar, procurar uma informação
etc. tenha uma função real. Isto é, escrevese para guardar uma informação, para enviar
uma mensagem, contam-se tampinhas para
fazer uma coleção etc. (RCNEI, 1998, p. 24).
Educar crianças com necessidades
especiais
Aprender a conviver e relacionar-se
com pessoas que possuem habilidades e
competências diferentes, que possuem
expressões culturais e marcas sociais
próprias, é condição necessária para o
desenvolvimento de valores éticos, como
a dignidade do ser humano, o respeito
ao outro, a igualdade e a equidade e a
solidariedade. A criança que conviver com
a diversidade nas instituições educativas,
poderá aprender muito com ela. Pelo lado
das crianças que apresentam necessidades
especiais, o convívio com as outras crianças
se tornam benéfico na medida em que
representa uma inserção de fato no universo
social e favorece o desenvolvimento e a
aprendizagem, permitindo a formação de
vínculos estimuladores, o confronto com
a diferença e o trabalho com a própria
dificuldade. (RCNEI, 1998, p. 35).
Estas situações estão dispostas em dois
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âmbitos de experiências: Formação Pessoal
e Social e Conhecimento de Mundo.
O âmbito de Formação Pessoal e Social
refere-se às experiências que favorecem,
prioritariamente, a construção do sujeito
estando organizado de forma a explicitar
as complexas questões que envolvem
o desenvolvimento de capacidades de
natureza global e afetiva das crianças, seus
esquemas simbólicos de interação com os
outros e com o meio, assim como a relação
consigo mesmas, ou seja, sua identidade e
autonomia.
O âmbito de Conhecimento de Mundo
refere-se à construção das diferentes
linguagens pelas crianças e às relações
que estabelecem com os objetos de
conhecimento. Este âmbito traz uma ênfase
na relação das crianças com alguns aspectos
da cultura destacando-se os seguintes eixos
de trabalho: Movimento, Artes visuais,
Música, Linguagem oral e escrita, Natureza e
sociedade, Matemática.

LEGISLAÇÃO
As leis que vigoram no País e dizem
respeito à educação:
LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE
1996. (LDB – LEI DE DIRETRIZES E BASES)
Destaca-se o Artigo 4º Inciso IV da Lei
9394 que diz ser dever do Estado a garantia
de atendimento gratuito em creches e préescolas às crianças de zero a seis anos de
idade.
E o Artigo 29 Seção II do Capítulo II da
Educação Infantil no qual encontramos

o seguinte texto: “A educação infantil,
primeira etapa da educação básica, tem
como finalidade o desenvolvimento integral
da criança até seis anos de idade, em seus
aspectos físico, psicológico, intelectual e
social, complementando a ação da família e
da comunidade”.
LEI No 10.172, DE 9 DE JANEIRO DE
2001. (PNE – PLANO NACIONAL DA
EDUCAÇÃO)
NO PNE destacam-se os parágrafos que
citam a importância de uma criança de 0 a 6
anos freqüentar uma instituição de ensino:
Se a inteligência se forma a partir do
nascimento e se há "janelas de oportunidade"
na infância quando um determinado estímulo
ou experiência exerce maior influência sobre
a inteligência do que em qualquer outra
época da vida, descuidar desse período
significa desperdiçar um imenso potencial
humano. (Item II, A, 1, 1.1.).
À medida que essa ciência da criança
se democratiza, a educação infantil ganha
prestígio e interessados em investir nela.
(Item II, A, 1, 1.1.).
A educação infantil é um direito de toda
criança e uma obrigação do Estado (art. 208,
IV da Constituição Federal). A criança não
está obrigada a freqüentar uma instituição
de educação infantil, mas sempre que sua
família deseje ou necessite, o Poder Público
tem o dever de atendê-la. Em vista daquele
direito e dos efeitos positivos da educação
infantil sobre o desenvolvimento e a
aprendizagem das crianças, já constatado por
muitas pesquisas, o atendimento de qualquer
criança num estabelecimento de educação
infantil é uma das mais sábias estratégias
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de desenvolvimento humano, de formação
da inteligência e da personalidade, com
reflexos positivos sobre todo o processo de
aprendizagem posterior. Por isso, no mundo
inteiro, esse segmento da educação vem
crescendo significativamente e vem sendo
recomendado por organismos e conferências
internacionais. (Item II, A, 1, 1.2.).
Além das leis em vigor, vários documentos
estão sendo divulgados pelo Ministério da
Educação (MEC) no sentido de nortear o
ensino infantil, dentre eles:
O RCNEI (Referencial Curricular Nacional
de Educação Infantil) é um guia de orientação
que serve de base para discussões entre
profissionais de um mesmo sistema de ensino
ou no interior da instituição, na elaboração
de projetos educativos singulares e diversos.

Está dividido em três volumes, sendo o
primeiro uma reflexão sobre creches e préescolas no Brasil, o segundo abordando
assuntos referente a formação pessoal
e social e conhecimento do mundo e o
terceiro referente a construção de diferentes
linguagens.
A PNEI (Política Nacional de Educação
Infantil) contêm diretrizes, objetivos, metas
e estratégias referentes a educação infantil.
Os Critérios para um Atendimento
em Creches que Respeite os Direitos
Fundamentais das Crianças foi dividido
em duas partes, a primeira aborda critérios
relativos à organização e ao funcionamento
interno das creches e a segunda explicita
critérios relativos à parte burocrática.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Partindo do princípio que para haver desenvolvimento é
necessário que as crianças sejam incentivadas, que convivam
com outras crianças, que tenham acesso a diversas culturas,
que sejam educadas e cuidadas, pressupõe-se que a creche
é o melhor lugar para que tudo isso ocorra, pois após muitas
mudanças, como mostra a história, foi galgando e ganhando
espaço dentro da sociedade brasileira como um lugar que
oferece acima de tudo desenvolvimento infantil.
É notório que crianças que frequentam creches são
muito mais autônomas, participativas, compartilham melhor
objetos e espaços, interagem e se socializam com outras
crianças e adultos com maior desenvoltura e isso tudo faz
com que as mesmas tenham um grande avanço psíquico,
motor e intelectual.
Hoje dizer que uma criança está matriculada em uma
creche é sinal de direto, de escolha e acima de tudo de
confiança que esta criança viverá dias de aprendizado e de
muita felicidade.
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O PAPEL DO LÚDICO NA
EDUCAÇÃO INCLUSIVA
RESUMO: O brincar é ato inerente à vida humana desde seus primórdios. Teóricos da área
têm sugerido que o brincar é um importante instrumento para o desenvolvimento infantil,
em razão de ser um agente socializador e tradutor da cultura na qual o ser que brinca
está inserido. O presente trabalho, busca esclarecer como a brincadeira caminha de mãos
dadas com o desenvolvimento humano, e qual o seu papel no processo de aquisição do
conhecimento. O objetivo principal foi refletir a respeito do papel do lúdico no processo de
inclusão de crianças com necessidades especiais e como o brincar pode atuar no trabalho
educacional de crianças com necessidades especiais. Quando brinca, a criança compreende
o mundo em que vive e supera suas defasagens aceitando suas limitações. O movimento
do jogo ou brincadeira motiva a espontaneidade, que gera estimulação suficiente para que
a criança transcende a si mesma fazendo surgir a criança ativa e participativa dentro de
um ambiente total. Surge assim, a confiança que lhe possibilita desenvolver habilidades
necessárias para a comunicação. No caso da criança com necessidades especiais, é uma
oportunidade para mostrar suas habilidades, visto que lhe permite conquistar o domínio da
comunicação com os demais.
Palavras-chave: Jogos; Lúdico; Criança; Inclusão; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO
O lúdico, o brincar surge no decorrer
da história da humanidade associado à
criança com inúmeras interpretações, como:
recreação, atividade inútil, perda de tempo,
excesso de energia, expressão de qualidades
espontâneas (Penteado, 2003). Mais
recentemente, psicólogos, antropólogos,
sociólogos e linguistas têm explicado o
brincar como uma ação metafórica, que
colabora para o desenvolvimento integral
da criança e favorece a construção do
conhecimento.
Na visão de Winnicott (1975, p. 80): “É no
brincar e somente no brincar que o indivíduo,
criança ou adulto, pode ser criativo e utilizar
sua personalidade integral: e é somente
sendo criativo que o indivíduo descobre o
eu”. É por meio do jogo que a criança formula
hipóteses e conceitos e recria a própria
vida, experimentando conflitos e prazeres,
solucionando-os e suprindo-os mediante da
imaginação.
Weiss (2000) afirma que, é por meio
do lúdico que a criança desenvolve seu
espaço de experimentar, de transitar entre o
mundo interno e externo. E é neste espaço
transacional que acontece a aprendizagem.
Por esta razão é que o lúdico é tão importante
no trabalho pedagógico e por isso, o
brincar passa a fazer parte de programas
de formação de professores. O brinquedo
apresenta a propriedade de construir o
mundo, permitindo à criança se expressar
quando há dificuldade em verbalizar.
Segundo Piaget (1977), toda ação, ou seja,
todo movimento, sentimento ou pensamento,

corresponde a uma necessidade. Para Piaget,
o conhecimento é um processo baseado na
interação sujeito-objeto. Brincar é, ainda,
a linguagem natural da criança, e a mais
importante delas. Em todas as culturas e
momentos históricos as crianças brincam,
sendo essa a mais valiosa oportunidade de
aprender a conviver com pessoas muito
diferentes entre si; de compartilhar ideias,
regras, objetos e brinquedos, superando
progressivamente o seu egocentrismo
característico; de solucionar os conflitos
que surgem, tornando-se autônoma; de
experimentar papéis, desenvolvendo as
bases da sua personalidade.
Desta maneira, pretende colaborar no
reconhecimento da importância da utilização
dos jogos como recurso didático na construção
do conhecimento, resultando assim na
formação de pessoas mais conscientes de
seu papel na sociedade. O objetivo principal
é verificar qual a importância dos jogos no
desenvolvimento educacional da criança,
uma vez que tomando por base pesquisas
bibliográficas, percebeu-se a influência dos
jogos no comportamento social da criança e
a importância na aprendizagem.
Assim sendo, esta pesquisa propõe
uma orientação no processo de ensinoaprendizagem na inclusão escolar, pois,
pesquisas atuais revelam a contribuição do
lúdico no processo de ensino-aprendizagem
e tem sido defendida numa proposta de
educação inclusiva, como meio de promover
o atendimento às diferenças.
Estudos também comprovam que jogos e
brincadeiras utilizados de modo planejado
e mediado tornam a aprendizagem mais
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significativa. Despertam o interesse dos
alunos, motivando-os para o jogo em si. Este
é o diferencial do jogo usado como uma
ação de ensino. As escolas, bem como os
educadores do futuro, não serão iguais aos
da atualidade e deverão determinar novos
perfis, modificando muitas de suas ideias e
aprendendo a conviver com as incertezas
que a realidade lhes impõe.
Os procedimentos metodológicos que
conduziram a pesquisa que deu fruto a
esse artigo estão centrados na utilização de
bibliografia fundamental, com o intuito de
identificar as diferentes teorias referentes
ao assunto, bem como buscar subsídios para
constatar a importância do lúdico dentro
do processo de inclusão de crianças com
necessidades especiais. Fundamentou-se
a pesquisa bibliográfica em vários autores,
entre eles, Kishimoto, Oliveira, Vygoskty,
Piaget, Winnicott.

INCLUSÃO: HISTÓRICO E
CONCEITO
Segundo aponta Amiralian (1986), na
Idade Antiga, o comportamento diferente
era visto como consequência de forças
sobrenaturais, havendo o predomínio de
uma concepção demonológica da doença,
especialmente da doença mental. Devido à
valorização do aspecto físico, as diferenças
não eram toleradas. Tal perspectiva perdurou
até a Idade Média, vindo a mudar apenas no
final da Idade Média, por intermédio das
organizações cristãs, surge um atendimento
com caráter assistencial, mas ainda assim

precário (AMIRALIAN, 1986).
Com o Renascimento e a busca de
soluções científicas para os problemas do
homem e consequentes avanços no campo
da medicina, biologia e da saúde, passouse a buscar respostas para o seu problema
do deficiente. A pessoa excepcional,
anteriormente vista como possuída passou a
ser considerada como doente que precisava
ser tratada em alguma instituição.
A questão da deficiência vai ser
preocupação restrita do âmbito da saúde
até meados do século XX no qual passa a
ser tratada também no âmbito da educação.
Acerca disso Nunes (2010) nos esclarece que
nos anos 40 e 50 os alunos considerados
excepcionais eram avaliados como problema
para o funcionamento das escolas. Então,
pela impossibilidade de acesso às escolas
comuns, são criadas as escolas especiais com
emprego de técnicas à época consideradas
possíveis para a educação destas.
Num segundo momento, entre as décadas
de 60 e 70, prevalece a concepção de
que a deficiência, seria influenciada por
fatores ambientais e passa-se a dar maior
importância aos processos de aprendizagem
e às dificuldades encontradas pelos alunos.
Já entre as décadas de 70 e 90, torna-se
fortalecido o movimento da integração de
alunos deficientes em classes comuns. No
entanto, é a partir da década de 80, por
meio da luta pelos direitos dos indivíduos,
ora denominados portadores de deficiência,
que a prática de integração obteve maior
impulso (NUNES, 2009, p. 4). Contudo, nesse
modelo não há suposição de mudanças na
escola, para que ela venha a responder às
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necessidades do aluno.
Só em 1990 é que o Brasil passa a pensar
na inclusão, a partir das sementes plantadas
pela Conferência Mundial sobre Educação
para Todos na Tailândia e um pouco mais
tarde, em 1994, com a Declaração de
Salamanca. Nos anos 2001 entram em vigor
as Diretrizes Nacionais para a Educação
Especial na Educação Básica (BRASIL, 2001)
que estabelece que o Estado deve garantir
atendimento educacional especializado
gratuito aos educandos com necessidades
especiais, de preferência na rede regular de
ensino e existirão, quando preciso, serviços
de apoio especializado.
A ideia de inclusão se baseia numa filosofia
que reconhece e aceita a diversidade na vida
em sociedade, de acordo com Aranha (2001,
p. 12):
Inclusão é a nossa capacidade de entender
e reconhecer o outro e, assim, ter o privilégio
de conviver e compartilhar com pessoas
diferentes de nós. Entretanto, o modo com
esta ideia vem evoluindo, tem se modificado
ao longo da história, sendo considerada de
diferentes maneiras, mas sempre relacionada
a valores sociais, morais, éticos, filosóficos e
religiosos.
É muito comum a associação do termo
a crianças que apresentam algum tipo de
deficiência (físicas, mentais, sensoriais ou
múltiplas), contudo crianças inclusivas
são aquelas que têm dificuldades de
aprendizagem, problemas de comportamento,
as multirepetentes, as com condutas típicas,
distúrbios neurológicos, com alterações
genéticas, as crianças aidéticas e assim por
diante.

A “Inclusão Escolar”, é a provisão de
oportunidades iguais a todos os estudantes,
para que recebam serviços educacionais
eficazes, com os necessários serviços
suplementares de aparelhos e apoios, com
o intuito de prepará-las para uma vida como
membros plenos da sociedade, conforme
aponta Sassaki (2000). O domínio correto
dos conceitos inclusivistas é de extrema
importância, sobretudo aos educadores,
para a construção ativa de uma sociedade de
todos e para todos, independentemente de
sua cor, idade, gênero, tipo de necessidade
especial e qualquer outro atributo pessoal.

O JOGO, O BRINQUEDO E O
BRINCAR
A definição do que é o jogo é uma tarefa
complexa, tendo em vista a grande variedade
de fenômenos considerados como jogo.
Um mesmo comportamento compreendido
por uma cultura com jogo poder ser visto
por outra como não-jogo. Todos os jogos
possuem peculiaridades que os distanciam
ou aproximam. Outra questão comum a esse
campo é: qual a diferença entre brinquedo
e jogo? Já que entre os materiais lúdicos,
alguns são chamados de jogos e outros de
brinquedos.
Jacques Henriot (1983) e Gilles Brougère
(1993) apontam três níveis de diferenciação
do termo jogo, que contribuem para o
entendimento acerca de das diferentes
compreensões empregadas ao termo. Assim,
o jogo pode ser visto como:
(a) o resultado de um sistema lingüístico
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que funciona dentro de um contexto social
- Os vocábulos são significados valendo-se
de analogias empregadas a um conjunto de
fatos ou atitudes. Tais atitudes se originam e
diferenciam segundo contextos específicos
que geram sua própria concepção de jogo.
Segundo Henriot (1983) é importante assumir
que noção de jogo não se refere à língua
particular de uma área do conhecimento, mas
a sua utilização cotidiana, presumida com
base em um quadro sociocultural transmitido
pela linguagem e aplicado ao real;
(b) um sistema de regras - É o que possibilita
a identificação, em qualquer jogo, de uma
estrutura sequencial que determina sua
modalidade. O xadrez possui regras explícitas
diferentes do jogo de damas, loto ou trilha. Tais
estruturas sequenciais de regras possibilitam
diferenciar cada jogo, permitindo sobrepor
com a situação lúdica, isto é, quando um
indivíduo joga, ele realiza as regras do jogo e,
simultaneamente, desenvolve uma atividade
lúdica (BROUGÉRE, 1993, p. 6);
(c) jogo enquanto objeto - O xadrez tornase concreto no tabuleiro e nas peças que
podem ser fabricadas com papelão, madeira,
plástico, pedra ou metais. O pião, feito em
madeira, plástico ou cristal, representa o
objeto empregado na brincadeira de rodar
pião (BROUGÉRE, 1998, p. 6). Assim o termo
jogo pode referir-se a sua representação
material.
Já o brinquedo configura-se como
a representação de certas realidades.
Representar é corresponder a alguma coisa
e tornar possível sua evocação, mesmo
em sua ausência. O brinquedo transforma
e fotografa a realidade. Não reproduz

somente objetos, mas uma totalidade social.
Hoje, os brinquedos reproduzem o mundo
técnico e científico e o modo de vida atual,
com aparelhos eletrodomésticos, naves
espaciais, bonecos e robôs. De acordo com
Oliveira (1999, p. 10), os brinquedos podem
incorporar um imaginário preexistente criado
pelos desenhos animados expressando,
preferencialmente, personagens sob a forma
de bonecos, como manequins articulados
ou super-heróis, animais, misto de homens,
máquinas e monstros.
A imagem representada não é uma cópia
idêntica da realidade existente, uma vez que
os brinquedos incorporam características
como tamanho, formas delicadas e simples,
estilizadas ou, ainda, antropomórficas,
relacionadas à idade e gênero do público
ao qual é destinado. O brinquedo sugere
um mundo imaginário da criança e do
adulto, criador do objeto lúdico. No caso
da criança, o imaginário varia de acordo
com a idade: para a criança de 3 anos, está
impregnado de animismo; para a criança de 5
a 6 anos, incorpora, de forma predominante,
elementos da realidade (OLIVEIRA, 1999).
Para Oliveira (1999), o fabricante ou sujeito
que constrói brinquedos introduzem nos
mesmos imagens que variam conforme a sua
cultura. O vocábulo “brinquedo” não pode ser
comparado à pluralidade de sentidos do jogo,
pois conota criança e possui uma dimensão
material, cultural e técnica. Enquanto objeto,
é sempre suporte de brincadeira. É o material
estimulante para fazer fluir o imaginário
infantil. Já o brincar é a ação que a criança
exerce ao concretizar as regras do jogo, ao
mergulhar na ação lúdica. Pode-se dizer que
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é o lúdico em ação. Portanto, brinquedo e
brincadeira relacionam-se diretamente com
a criança.

O DESENVOLVIMENTO
INFANTIL E O LÚDICO
Em cada período de desenvolvimento
da inteligência o sujeito obtém novos
conhecimentos
ou
estratégias
de
sobrevivência,
de
compreensão
e
interpretação da realidade. Compreender
este processo é essencial para que os
educadores
possam
melhor adequar
seus meios didáticos. Piaget (1978) foi o
teórico que mais se dedicou ao estudo do
desenvolvimento infantil, que lhe permitiu
verificar três períodos do desenvolvimento
infantil em que se expressam formas básicas
de atividades lúdicas, importantes no
processo de aprendizado.
De acordo com o autor durante o Período
Pré-operatório, que vai dos 2 aos 7 anos a
criança começa a se apropriar da atividade
de representação, passando a fantasiar e
imitar o que vê. Segundo Piaget (1978, p.
54), “as primeiras reconstituições linguísticas
de ações surgem junto à reprodução
de situações ausentes, por intermédio
da brincadeira simbólica e da imitação.
A criança começa a verbalizar o que só
realizava motoramente”. Trata-se do período
da fantasia, do faz-de-conta e do uso de
símbolos como significantes.
A segunda forma básica se refere ao Período
Operatório Concreto, que compreende as
idades entre 7 e 12 anos. De acordo com

a teoria Piagetiana (1978), é nesse período
que a criança manifesta a necessidade de um
espaço e um grupo para exercitar o brincar.
O grupo é essencial para que as brincadeiras
simbólicas sejam substituídas por jogos
construtivos e de regras, possibilitando
também o abandono do jogo egocêntrico.
Nesse estágio, a criança deixa de confundir
o real com a fantasia e adquire a capacidade
de realizar operações.
O terceiro período é conhecido como
Período Operatório Formal que compreende
as idades após os 12 anos, na qual o interesse
da criança começa a se confundir com o dos
adultos. Apresenta-se nesse período, um
maior desejo por jogos eletrônicos, vídeo
game, jogos de competição, tabuleiros e
brincadeiras de aventura, além de esportes
coletivos e individuais, ginásticas e danças.
Assim sendo, vê-se que o lúdico é inerente
ao processo humano de desenvolvimento,
sendo de extrema importância para a saúde
mental do ser humano. A ludicidade é o
espaço de exercício de expressão do ser,
da relação afetiva com pessoas e com os
objetos. Atualmente diversos autores têm
investigado o desenvolvimento infantil,
psicólogos e pedagogos têm dado grande
atenção ao papel do lúdico na constituição
das representações mentais e seus efeitos no
desenvolvimento da criança. Ao passo que
brinca a criança garante a integração social
além de praticar seu equilíbrio emocional e
atividade intelectual.
Para Benjamin (1984), brincar é
indispensável à saúde de qualquer criança,
logo também à criança deficiente, pois
quando brinca, a criança tem condições de
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entender o mundo a sua volta e assim pode
trabalhar aspectos como frustração, baixa
estima e outros. O brincar é, ainda, condição
saudável de todo o processo evolutivo
neuropsicológico, ele manifesta a forma
como a criança está organizando à realidade
e lidando com suas possibilidades, limitações
e conflitos, já que muitas vezes, ela não sabe,
ou não pode falar à respeito deles.
O
lúdico
é
fundamental
no
desenvolvimento da criança, visto que ao
brincar não se aprende apenas conteúdos,
mas se aprende sobre e para a vida. No
que se refere ao ponto de vista psicológico,
assumir os riscos de inovar algo pertence
ao processo humano de desenvolvimento e
presume a confiança em si e no grupo, que
faz ficar tolerável e até mesmo desafiador
o medo do desconhecido. De acordo com
Winnicott (1975) conhecer melhor como
se reage, raciocina, cria, constrói e executa
planos de ação, enfim, como funciona a
inteligência, contribui fundamentalmente
para que a criança se desenvolva e avance
na relação com os demais.
Oliveira (2000, p. 27) aponta que, “O brincar
da criança combina corpo e símbolo, numa
inserção gradual e progressiva ao universo
histórico-cultural, que contém regras sociais
e morais que a ajudam a manter-se no eixo
maior do respeito a si mesmo, ao outro e
a liberdade”. Em todo o contexto social, a
atividade de brincar surge diante dos nossos
olhos como um microcosmo da cultura, uma
unidade de análise e interpretação histórica,
que nos possibilita desvendar formas
arcaicas de nossos modos de pensar e agir.
De acordo com Vygostsky (1984), a natureza

motivadora dos objetos para uma criança
muito pequena é tanta que “os objetos ditam
à criança o que ela tem que fazer” (p. 79).
A criança envolve-se com o brincar em
vários ambientes: em casa, na rua, no clube e
na escola. Em cada situação o brincar tem um
sentido e uma adequação diferente. Oliveira
(2000, p. 84) afirma que: “Na escola, o brincar
pode ser dirigido, livre ou exploratório: o
essencial é que ele faça a criança avançar
do ponto em que está no momento em sua
aprendizagem, criando condições para a
ampliação e revisão de seus conhecimentos”.
Daí a importância do lúdico no processo de
aprendizado.
Hoje o lúdico, o teatro, os jogos e as
brincadeiras estão diretamente ligados a vida
escolar das crianças como mecanismos de
ajuda, de canal para facilitar a aprendizagem.
Quando as situações lúdicas são
intencionalmente criadas pelo adulto
com vistas a estimular certos tipos de
aprendizagem, surge a dimensão educativa.
Desde que mantidas as condições para
a expressão do jogo, ou seja, a ação
intencional da criança brincar o educador
está potencializando as situações de
aprendizagem (KISHIMOTO, 2007, p. 35).
Nessa perspectiva é preciso que o
professor introduza o brincar em um projeto
educativo, o que pressupõe possuir objetivos
e ter consciência da importância de sua
atitude no que se refere ao desenvolvimento
e à aprendizagem das crianças, isto é, o
brincar apenas por brincar em sala de aula
em nada ou quase nada irá colaborar para o
desenvolvimento cognitivo das crianças.
Certos meios de aquisição de conhecimento
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são facilitados quando tomam a forma
aparente de uma atividade lúdica. O jogo não
é o fim, visado, mas eixo que conduz a um
conteúdo didático determinado. Ele resulta
de um empréstimo da ação lúdica para servir
à aquisição de informações (DECROLY, 1978
apud KISHIMOTO, 1994, p. 113).
Portanto, o uso de jogos e brincadeiras
potencializa a exploração e a construção
de conhecimentos, porém, para que possa
constituir-se um trabalho pedagógico, é
preciso que o professor ofereça estímulos
e influência, assim, percebe-se que a
utilização dos jogos e brincadeiras em sala
de aula possibilitará a criança à construção e
aquisição de conhecimento.

O LÚDICO COMO SUPORTE
NO PROCESSO DE INCLUSÃO
E NO DESENVOLVIMENTO
DE CRIANÇAS COM
NECESSIDADES ESPECIAIS
Alguns autores apontam que o elo entre
os jogos, o brincar e a educação são potentes
para o processo de inclusão. Dewey (apud
KISHIMOTO, 2002) aponta que as crianças
gastam grande parte de suas vidas brincando
e o valor educacional dessas brincadeiras
exprime-se na medida em que as crianças
observam atentamente o mundo ao seu
redor e o reproduzem ao brincar. Ademais,
o brincar é parte importante da vida social
da criança que é base do desenvolvimento
infantil e a e escola deve oportunizar que
em suas atividades seja expressa a vida em

comunidade (KSIHIMOTO, 2002).
Entretanto é mais comum vermos a
didatização das atividades lúdicas de modo
a limitar as crianças a realizar exercícios
repetidos de discriminação viso motora e
auditiva, e o brinquedo é usado em desenhos
coloridos e mimeografados e músicas
ritmadas. Tal aposta empobrece muito o
repertório de possibilidades da criança visto
que bloqueia sua organização independente
para a brincadeira e consequente ampliação
de seus conhecimentos (WAJSKOP, 2001,
p. 9). Ao apresentar à criança algo pronto
o educador a torna um receptor de ideias,
limitando sua criatividade.
Ao organizar uma atividade lúdica
educacional o professor deve levar em
conta as características de cada criança,
seja no âmbito afetivo, emocional, social
ou cognitivo. Kishimoto (2002), enfatiza,
ainda, que o jogo livre oferece à criança a
oportunidade inicial e a mais importante
para atrever-se a pensar, a falar e ser ela
mesma. Então faz importante combinar
momentos de brincadeira livre e atividades
orientadas. As escolas devem oferecer
um local confortável, com vários tipos de
brinquedos, para que a criança possa ficar
a vontade, se sentir relaxada e que também
possa mexer, manipular os objetos sem que
seja constrangida.
Em resposta a essa necessidade o
Referencial
Curricular
nacional
para
Educação Infantil (RCNEI) prevê a criação
da Ludoteca ou brinquedoteca, um espaço
organizado para a criança, contendo uma
grande diversidade de materiais entre
brinquedos e jogos. Suas atividades estão
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relacionadas à promoção do lúdico, ao
resgate das brincadeiras tradicionais e à
socialização da criança e do adulto (SILVA,
1996). É correto afirmar que é necessário
um espaço educativo estruturado, com
condições adequadas, que possibilitem às
crianças e aos adultos a apropriação e a
produção do conhecimento, propiciando a
criação coletiva da cultura infantil.
Retomando o processo de desenvolvimento
este pode ser dividido em dois elementos: o
crescimento, correspondente às mudanças
corpóreas e fundamentalmente físico; e
o desenvolvimento funcional, ou seja, a
aquisição e o aperfeiçoamento de capacidades
e funções cognitivas mais complexas
(MOREJÓN, MUNHÓZ e FREITAS, 2000, p.
59-65). Tal processo possui características
específicas que variam de indivíduo para
indivíduo mas em geral tem sequências
semelhantes a todos os seres humanos.
No caso das Pessoas com Necessidades
Especiais (PNE), tais ritmos e sequências,
a depender também das limitações da
própria deficiência, acontecem de modo
mais lento, e por isso a necessidade de
se ter um acompanhamento que avalie
normalidade desta evolução, e para que a
criança possa receber em cada etapa de seu
desenvolvimento uma estimulação adequada
(MOREJÓN, MUNHÓZ e FREITAS, p. 5965).
Assim Morejón, Munhoz e Freitas (2000),
defendem a necessidade de um programa de
Estimulação Precoce/Essencial para crianças
entre zero e três anos e onze meses de idade.
De acordo com as Diretrizes do MEC/SEESP,
a Estimulação Precoce/Essencial refere-se

ao trabalho pedagógico da seguinte forma:
Conjunto
dinâmico
de
atividades
e de recursos humanos e ambientais
incentivadores que são destinados a
proporcionar à criança, nos seus primeiros
anos de vida, experiências significativas
para alcançar pleno desenvolvimento no seu
processo evolutivo (BRASIL, 2001, p. 35).
A intervenção precoce age de modo
efetivo com o objetivo de auxiliar a criança
com alteração em seu desenvolvimento,
a partir dos primeiros momentos de vida.
Sendo utilizada de modo preventivo, a
estimulação precoce consegue evitar
déficits psicomotores, além de incentivar a
integração afetiva entre o bebê e sua família.
Cabral (1990) defende que Estimulação
Essencial ao Desenvolvimento é um termo
mais adequado para a prática interventiva,
neste artigo utilizaremos ambos os termos
visto que tratam da mesma prática a variar
o autor. A referida autora entende ainda a
estimulação essencial como uma necessidade
humana fundamental para um crescimento e
desenvolvimento harmônico, visto que por
meio desta prática, a criança desenvolve o
seu potencial genético e alcança a maturidade
física, mental e social.
A Estimulação Precoce/Essencial promove
o incentivo ao desenvolvimento cognitivo
da criança e o conhecimento de seu corpo,
para que conquiste um ganho físico,
intelectual, emocional e social. Segundo
Navajas e Caniato (2003, p. 09), “Com isto
suas manobras não devem resumir-se em
repetições passivas e, muito menos, trazer
sofrimento ao bebê, devendo, desta forma,
ser realizadas de acordo com o ritmo natural
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de cada um”.
Para que ocorra sincronia durante o
tratamento, é fundamental a presença dos
pais, ou pelo menos de um deles, colaborando
com a integração na relação família-bebê.
A família precisa ser orientada de forma
criteriosa, objetivando compreender as
dificuldades, as limitações, as diferenças
pessoais de ritmo e de potencial da criança
a ser estimulada. Quando a estimulação
for executada no ambiente familiar, as
condições precisam ser analisadas para que
haja a aplicação de um programa adequado.
Estudiosos como Franco (1995), PérezRamos (1999), Batista et al (1988), sugerem
que a estimulação essencial também favorece
a integração família-criança.
Estima-se que mais de 50% de crianças
portadoras de necessidades especiais
poderiam alcançar o desenvolvimento
normal, desde que fossem adotadas, de
modo efetivo, medidas de prevenção. Entre
tais medidas, destacam-se às relacionadas
à estimulação precoce, adotada pelas
pela Educação Especial e que demonstra
resultados
promissores,
apontando
conhecimentos precisos, especialmente
quanto à conceituação, abrangência, termos
correlatos, técnicas e procedimentos de
avaliação, e ainda quanto à organização de
programas e currículos adequados (BRASIL,
1995).
Santos (2010) pontua que a ação
preventiva de atrasos e distúrbios do
desenvolvimento pode se dar em três níveis:
prevenção primária, secundária e terciária.
A prevenção primária objetiva intervir e
reduzir a incidência de certas condições de

excepcionalidade na população mediante
a identificação, remoção ou redução dos
efeitos de fatores de risco que geram
tais condições. Neste nível, os programas
educativos seriam orientados para a saúde e
desenvolvimento humano.
Já a prevenção secundária está focada
na constatação de que a condição de
excepcionalidade já se manifestou. Neste
sentido o objetivo é reduzir sua duração
e/ou sua severidade. Como exemplos de
ações preventivas secundárias Santos cita
os centros de diagnóstico, tratamento e
educação de crianças de risco comprovado,
os programas de educação da comunidade
sobre excepcionalidade e os programas de
formação de recursos humanos para atuar
com esta população alvo.
E, quando se trata da prevenção terciária,
a excepcionalidade já está estabelecida e as
ações objetivam reduzir a necessidade de
institucionalização e aumentar a possibilidade
de vida independente, “minimizando a
ocorrência de comportamentos autolesivos
e estereotipados e de posturas corporais
inadequadas, assim como, auxiliar a família a
elaborar situações de conflito e de estresse
emocional” (SANTOS, 2010, p. 12).
Outra questão importante, de acordo com
Meisels e Shonkoff (1990 apud SANTOS,
2010), é que os os serviços de intervenção
precoce estejam fundamentados em três
pressupostos. O primeiro se refere à
interdisciplinaridade, isto é, à soma das
contribuições das diferentes áreas, como
a Medicina, a Psicologia, a Fonoaudiologia,
a Fisioterapia, etc. O segundo está
relacionado à necessidade de contextualizar
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o desenvolvimento da criança, considerando
que ela está inserida num determinado
contexto familiar e, por sua vez, esta família
encontra-se inserida num contexto social
mais amplo. E, por fim, o terceiro pressuposto
é que o comportamento e o potencial de
desenvolvimento não são estabelecidos no
início da vida por fatores genéticos sendo
importante considerar que estimulações
provenientes do ambiente da própria criança
podem aprimorar o seu desenvolvimento.
No que diz respeito à proposta “O
brinquedo na Estimulação Essencial”, é
necessário ressaltar o importante e primordial
papel do mesmo para o desenvolvimento
global de um PNE em programas de
Estimulação Precoce/Essencial, sobretudo
na evolução social e crescimento intelectual.
Especificamente acerca da linguagem de
PNE nos primeiros anos de vida percebe-se
a ocorrência de uma certa carência no que
se refere ao desenvolvimento da mesma. De
acordo com Piaget (1980), a inteligência é
uma das condições para que se adquira uma
linguagem efetiva. Havendo estimulação
adequada e suficiente, a aquisição da
linguagem poderá se dar de maneira mais
satisfatória.
No processo de estimulação precoce/
essencial, a maioria das crianças se encontra
no estágio sensório-motor que, de acordo
com Ferreira (1993, p. 36):
(...) é a fase do comportamento inteligente
antes do desenvolvimento da linguagem.
Durante este período, a criança organiza a
informação obtida por meio dos sentidos
e desenvolve respostas aos estímulos
ambientais. A criança põe em funcionamento

um conjunto variado de comportamentos,
com a finalidade de experimentá-los e repetilos. (...) a aquisição mais importante deste
período é o esquema do objeto permanente
(...) é o que existe apesar da criança não poder
vê-lo, tocá-lo, ouvi-lo, sentir-lhe o gosto ou
cheirá-lo.
Ainda de acordo com a autora acima, o
início do jogo simbólico é imprescindível
para conservar o equilíbrio afetivo e
cognitivo da criança, visto que possibilita a
incorporação do mundo real ao “eu”, tanto
no que se refere aos aspectos intelectuais
quanto aos emocionais. Assim sendo, o
trabalho com o brinquedo na Estimulação
Precoce/Essencial para o desenvolvimento
de crianças com necessidades especiais pode
ser justificado pelo fato de que, por meio do
lúdico, a criança desenvolve seu físico, sua
inteligência, criatividade, percepções e seu
comportamento social; possibilitando um
desenvolvimento integral com atividades de
descontração, isto é, a criança aprende e se
desenvolve brincando.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho teve como objetivo refletir acerca da
importância do lúdico como elemento facilitador no processo
de inclusão de crianças com necessidades especiais sendo
propulsora da valorização desse recurso nos processos
de aprendizagem escolar. Assim sendo faz-se necessário
enfatizar que a criança é um sujeito social e histórico, que
sente, pensa, age, sonha, deseja, se expressa e se relaciona
com um contexto de espaço e tempo determinado social
e historicamente; e ao mesmo tempo, também define esse
contexto. Na escola, em casa, na rua, a criança constrói uma
nova realidade e se constrói diante de suas relações em cada
situação experimentada.
As iniciativas dos mais diversos grupos organizados da
sociedade para a melhoria da educação de nossas crianças têm
promovido cada vez mais a construção de uma de educação
de qualidade, preocupada em quebrar paradigmas e romper
barreiras para efetivar um trabalho democrático, dialógico e
coletivo. O histórico de avanços nos recursos pedagógicos
voltados às PNE são exemplo disso, notadamente quando
atrelados ao lúdico, reafirmando o compromisso humanitário
da educação inclusiva.
A utilização do lúdico no processo de estimulação
essencial/precoce das crianças, notadamente as com
necessidades especiais, como já foi exposto, tem alcançado
ótimos resultados e merece investimento e aprofundamento.
O lúdico é um mediador na educação de todas as crianças
e pode colaborar na inclusão de crianças com necessidades
especiais. Esse tema merece maior destaque no campo da
educação por atravessar a realidade de muitas escolas ainda
precárias em suas ofertas lúdico-pedagógicas, espera-se que
este trabalho possa despertar nos pares da área importante
reflexões.
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INCLUSÃO E REALIDADE
RESUMO: A verdadeira inclusão caracteriza-se pela participação ativa dos cidadãos na vida
pública da sociedade à qual se está inserido, sendo importante que cada um se considere
não apenas como usufruidor dos direitos estabelecidos, mas como “criador de novos
direitos”. Para isso é preciso que a educação inclusiva se preocupe em dotar, preparar essas
capacidades culturais e intelectuais para essa participação ativa, levando a essa compreensão
da educação para a democracia, inserindo-o nas diferentes áreas do conhecimento como
parte de sua formação intelectual, pois quem não tem acesso a essas diversas expressões da
cultura, literaturas, artes em geral, possam e serão considerados marginalizados e “excluídos”.
Também inseri-lo a uma didática dos valores democráticos, que não se aprende de forma
intelectual apenas, mas pela consciência ética. Sendo necessário também gerar a educação
do comportamento, desde a Educação Infantil, procurando enraizar hábitos de tolerância
diante das diversidades, aprendendo a cooperação ativa.
Palavras-chave: Inclusão; Aprendizagem; Realidade.
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INTRODUÇÃO
Para o MEC (2006);
A educação inclusiva, é uma construção
coletiva, requer mobilização, discussão e
ação organizacional de toda a comunidade
escolar, contemplando em seu projeto
político-pedagógico
ações
integradas
inter setoriais de saúde e seguridade
social que atendam às necessidades de
desenvolvimento e aprendizagem de todos.
A sala de aula inclusiva propõe um novo
arranjo pedagógico composto de diferentes
dinâmicas e estratégias de ensino para
todos, e complementação, adaptação
e
suplementação
curricular
quando
necessários. A escola, a sala de aula e as
estratégias de ensino devem ser modificadas
para que o aluno possa se desenvolver e
aprender (MEC, 2006.p.94).
Mas do que falar de qualidade do ensino
e dos objetivos da escola deve-se pensar
no caráter ético-político dessa qualidade,
enfatizando a dimensão social desses
objetivos. Dá-se muita ênfase aos políticos e
à sua incompetência e a população mesma os
elegeram como representantes, mas não se dá
a mesma ênfase à escola como formadora das
qualidades políticas e sociais desses cidadãos,
percebendo que a transformação social, o
saber sobre política e convivência social se dá
e se constrói pela própria prática social, visto
que a escola não é exclusiva a oferecer esses
valores, conhecimentos e desenvolvedora de
capacidades e habilidades para se atingir essa
democracia e por consequência a qualidade
da educação oferecida pela escola e a que é
oferecida fora dela.

A verdadeira democracia caracteriza-se
pela participação ativa dos cidadãos na vida
pública da sociedade à qual se está inserido,
sendo importante que cada um se considere
não apenas como usufruidor dos direitos
estabelecidos, mas como “criador de novos
direitos”.

A POLÍTICA EDUCACIONAL E
A INCLUSÃO
Ao refletirmos sobre a política educacional
vemos que ela é somente uma das áreas
das políticas sociais construídas segundo
o princípio da igualdade de todos perante
a lei. Assim, ainda que diferencialmente,
abrange igualmente as pessoas de todas as
classes sociais é uma área única, porem não
podemos esquecer que a política educacional
é pilar para princípio da democracia social
que é a igualdade de oportunidades, cuja
concretização demanda referência a situações
específicas e historicamente determinadas.
Pensar em uma escola inclusiva é pensar em
todo processo educacional.
Dentro da politica Educacional esta
inserida a politica de inclusão, que abrange
a busca fundamental do homem pela
liberdade, no plano individual, e pela
igualdade de direitos e de oportunidades, no
espaço social, fortalece a construção de sua
identidade pessoal e social. A importância,
pois, das comunidades locais e regionais
não pode ser ignorada ou diminuída na
elaboração, discussão e entendimento das
políticas sociais públicas para as pessoas
com necessidades especiais.
Para isso é preciso que a educação
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inclusiva se preocupe em dotar, preparar
essas capacidades culturais e intelectuais
para essa participação ativa, levando a
essa compreensão da educação para a
democracia, inserindo-o nas diferentes
áreas do conhecimento como parte de
sua formação intelectual, pois quem não
tem acesso a essas diversas expressões da
cultura, inclusive literaturas, artes em geral,
possam e serão considerados marginalizados
e “excluídos”. Também inseri-lo a uma
didática dos valores democráticos, que não
se aprende de forma intelectual apenas, mas
pela consciência ética que se forma pela razão
uma conquista de corações e mentes, uma
formação moral. Sendo necessário também
gerar a educação do comportamento, desde
os primeiros anos escolares, procurando
enraizar hábitos de tolerância diante das
diversidades, aprendendo a cooperação
ativa e subordinação pessoal ou do grupo ao
bem comum que será gerado.
A estrutura administrativa da escola
condiciona a prática escolar e a efetiva
realização dos objetivos que se mostram
relevantes, pois a prática escolar costuma
frustrar as perspectivas da necessária
emancipação intelectual e cultural dos alunos,
se percebe uma ligação entre a estrutura
da escola e essa frustração a partir da não
constituição e promoção da condição de
sujeito dos vários agentes que se envolvem,
percebendo-se apenas como marionetes de
decisões impostas e não atuam somente
sobre a eficiência do ensino, mas sobre seus
resultados alcançados com relação aos fins
educacionais. Para se alcançar os fins que
se propõem, deve haver mediações tanto na

estrutura didática quanto a administrativa
precisam ser dispostas de modo coerente
com esses fins.
Essa mediação tem se tornado obstáculo
para que se alcance uma escola publica com
propósitos democráticos e inclusivos, pois é
desconsiderada a estrutura organizada para
atender aos objetivos comprometidos com
a liberdade e com a formação de sujeitos
históricos que participam ativamente de
tentativas de introdução de mecanismos
democráticos na escola, devem propor
assim, as políticas públicas comprometida
com a qualidade de ensino, não ignorando
a necessidade dos meios para a realização
adequada desses.
É necessário que haja coerência entre
o discurso para que se alcance essa
democratização na escola publica e por
consequência a qualidade do ensino.
Pensar a escola não como mera
transmissora de conteúdos, conhecimentos
e informações, mas adotar uma concepção
de educação que vai bem mais, além disso,
pensar a escola como formadora integral
do sujeito, buscando gerar a apropriação e
atualização histórico-cultural do homem,
Perceber a cultura em seu sentido mais
amplo e rigoroso, contemplando tudo o que
esse homem produz.
A educação inclusiva consiste, na mediação
pela qual se processa a formação integral do
homem em sua dimensão histórica. Então
baseado nessa perspectiva, considerar a
qualidade em nossas escolas é considerar
as dimensões individuais e sociais, levando
em conta as medidas para se alcançar essa
formação. E os portadores de necessidades
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especiais tem o mesmo direito.
Referindo-se á dimensão individual
entende-se à própria formação da
personalidade que o homem desenvolve
a partir da cultura da qual ele se apropria
buscando realizar seu bem estar, e
mediante o trabalho ele se autocria gerando
necessidades que vão além das necessidades
naturais, ou seja, o supérfluo que gera sua
própria dimensão histórica o diferenciando
dos outros seres.
Já a dimensão social prepara esse homem
para conviver e contribuir para o bem viver
de todos, no sentido de os valores criados
sustentados pelo homem possam dar
conta das necessidades e possibilidades
de todos os sujeitos, de maneira pacífica e
livre, democraticamente, formando para a
democracia.
Baseado nessa concepção dimensional
do homem histórico-social construído,
qualidade e educação nas escolas
fundamentais, a estrutura da escola deve
buscar uma coerência entre o princípio
organizacional e os aspectos e princípios
pedagógicos estabelecidos pelos fins e
objetivos educativos tanto individuais
quanto social.
Outro ponto a ser observado na
constituição dessa estrutura para a qualidade
é de natureza política que deriva da
proposta condição democrática da educação
democrática da educação que posta como
mediadora da formação do homem histórico,
envolve relações humanas e pedagógicas que
supõe necessária a postura ética dos sujeitos
envolvidos, tanto quem educa quanto quem
é educado. Por isso, a escola deve assumir

uma forma democrática, favorecendo a
vontade de ambos no processo pedagógico.
Para que se alcance essa democratização, a
pesquisa aponta três grandes transformações
a serem processadas nos sistemas de ensino:
A primeira é extinção das séries e
instituição dos ciclos de aprendizagem. Uma
organização que propicie condições para
a motivação inerente ao aprender, única
compatível com a construção de sujeitos
autônomos.
A segunda é a composição do currículo.
A filosofia que passa pela maioria das
escolas é a da concepção conteudista que
vê a escola como mera transmissora de
conhecimentos e informações, apesar de
esses conteúdos serem imprescindíveis e
não devem ser ignorados ou diminuídos, mas
por que não incluir também outros que irão
contribuir e contemplar a formação integral
do cidadão como ética, política, artes,
cuidados pessoais e do corpo, música, dança
e outras manifestações e criações da cultura,
igualmente necessárias e tantos temas que
se relacionam ao bem viver das pessoas e
grupos, deixando de serem apenas temas
transversais e transformar-se em temas
centrais na prática diária das escolas.
E a terceira transformação seria a de
considerar a forma de ensinar tradicional que
ainda domina o cotidiano escolar, entender
como regra básica que a educação em todas
as suas funções deve propiciar condições
para que o educando queira aprender, pois
só fazendo-se sujeito ele aprende, levando-o
a se perceber em sua função pedagógica,
como corresponsável por seu aprendizado e
desenvolvimento intelectual. Para isso deve
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se pensar também nas condições de trabalho
e de formação dos professores.
Em relação à estrutura administrativa,
também há transformações para ser realizada
segundo o autor, a maior delas é em relação
à organização do poder e da autoridade na
gestão da escola. O modelo de hierarquia
unipessoal atual não é compatível como os
objetivos democráticos da educação, do que
as formas de gestão colegiadas colocadas
como para se atingir essa democratização.
Procurando não só fortalecer os
mecanismos de participação coletiva como
os conselhos de classe, grêmios estudantis
e associações de pais e mestres, mas
buscando superar o modelo centralizado na
direção escolar e a adoção de uma direção
colegiada, que seria composta por três ou
quatro educadores, que seriam em reforço
humano coletivo de sua direção de modo
participativo e cooperativo com o conselho
da escola.
Enfim estes precisam ser objetos das
políticas públicas que se ocupam da melhoria
da qualidade e democratização das relações
na escola fundamental.

INCLUSÃO E A LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA
Tanto na educação infantil quanto na
educação fundamental, a meta principal
é satisfazer as necessidades especiais de
aprendizagem de cada criança, incentivando
a criança a aprender e desenvolver seu
potencial, a partir de sua realidade particular.
Isto requer por parte dos professores,
maior sensibilidade e pensamento crítico

a respeito de sua prática pedagógica. Esta
prática pedagógica deve ter como objetivo a
autonomia intelectual, moral e social de seus
alunos.
No Brasil, milhares de pessoas com algum
tipo de deficiência estão sendo discriminadas
nas comunidades em que vivem ou sendo
excluídas do mercado de trabalho. O
processo de exclusão social de pessoas com
deficiência ou alguma necessidade especial é
tão antigo quanto à socialização do homem.
A estrutura das sociedades, desde os seus
primórdios, sempre inabilitou os portadores
de deficiência, marginalizando-os e privandoos de liberdade.
Movimentos nacionais e internacionais
têm buscado o consenso para a formatação
de uma política de integração e de educação
inclusiva, e o seu ápice foi a Conferência
Mundial de Educação Especial, que contou
com a participação de 88 países e 25
organizações internacionais, em assembleia
geral, na cidade de Salamanca, na Espanha,
em junho de 1994.
A partir do movimento da inclusão,
o professor precisa ter capacidade de
conviver com os diferentes, superando os
preconceitos com relação às minorias tem
de estar sempre preparado para adaptar- se
as novas situações que surgirão no interior
da sala de aula. Assim os cursos de formação
de professores devem ter como finalidade,
no que se refere aos futuros professores,
à criação de uma consciência crítica sobre
a realidade que eles vão trabalhar e o
oferecimento de uma fundamentação teórica
que lhes possibilite uma ação pedagógica
eficaz. Precisamos então, investir com
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seriedade na formação inicial e continuada
dos profissionais da educação e, de forma
específica, na formação do magistério para
todos os níveis e modalidades educacionais.
Esta formação em todas as instâncias
precisa concordar com a política educacional
brasileira vigente que prevê a inclusão/
integração dos alunos com necessidades
educativas especiais.
Ainda considerando a formação do
professor para a educação inclusiva, devem
fazer parte da grade curricular, conteúdos
referentes à conceituação, isto é, a tipologia
das deficiências. É muito importante também,
que os futuros professores se apropriem de
conhecimentos didáticos e práticas de ensino
que levam em consideração a diversidade
dos alunos, dando-lhes condições de
adaptar atividades, conteúdos e propostas
curriculares.
É importante ressaltar no entanto que
a formação de profissionais da educação
deverá estar de acordo com os fundamentos
previstos no capítulo VI da Lei Nacional de
Diretrizes da Educação (Lei 9394/96), de modo
a atender os objetivos dos diferentes níveis e
modalidades de ensino e às características de
cada fase de desenvolvimento do educando.
Esta mesma Lei prevê no capítulo V (da
Educação Especial) que os alunos com
necessidades especiais devem ser atendidos
por
professores
com
especialização
adequada, de nível médio ou superior, para
o atendimento especializado, bem como
professores do ensino regular capacitados
para a integração desses educandos nas
classes comuns.

LEGISLAÇÕES DE AMPARO E
PROTEÇÃO AO PORTADOR
DE NECESSIDADES ESPECIAIS
É importante resgatar o movimento
histórico desencadeado nos últimos 15 anos,
para justificar as mudanças e tendências
atuais.
Em 1981, Ano Internacional de Pessoa
Portadora de Deficiência, foi o embrião do
conceito da Sociedade Inclusa.
Entre 1983-1992 – Década das Nações
Unidas para Pessoa Portadora de Deficiência.
Nesta década foram consolidados os princípios
do processo de construção da cidadania de
indivíduos diferentes. Sendo respeitados os
direitos de cidadania de suas deficiências.
Conferência Mundial sobre Educação para
todos em 1990, na Tailândia, foram firmados os
compromissos éticos e políticos num esforço
eclético dos organismos internacionais, para
assegurar Educação Básica e de qualidade
para todas as crianças, adolescente, jovens
e adultos. As Nações Unidas representadas
pela UNESCO garantiram a democratização
da educação. Independente das diferenças
particulares dos alunos. A partir dessa época
começaram a serem instalados as salas
especiais, as escolas especiais, os centros
de atendimento especializados e a garantia
de educação para todos, independente das
diferenças.
A Conferência organizada pelo Governo
Espanhol em cooperação com a UNESCO
em 1994, que reuniu: Especialistas e
Administradores de Políticas Governamentais
e não Governamentais.
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No Brasil Constituição Federal Lei nº
4.024 de 20 de Dezembro de 1961, fixa as
Diretrizes e Bases da Educação Nacional os
Direitos Educacionais a Pessoas Portadoras de
Necessidades Especiais.
Art.88 – A educação de excepcionais deve,
no qual for possível, enquadrar-se no sistema
geral de educação, a fim de integrá-los na
comunidade.
Art.89 – Toda iniciativa privada considerada
eficiente e pelos conselhos estaduais
de educação e relativa à Educação de
excepcionais, receberá dos poderes públicos
tratamento especial mediante bolsas de
estudos, empréstimos e subvenções.
Dispositivos referentes à pessoa portadora
de deficiência constam na Constituição Federal
de 1988.
Art. 208 – O dever do Estado com a
educação será efetivo mediante a garantia de:
III – atendimento educacional especializado aos
portadores de deficiência, preferencialmente
na rede regular de ensino.
A Lei nº 7.853 – de 24 de Outubro de
1989 – Dispõe sobre as pessoas portadoras
de deficiência, sua integração social, sobre a
Coordenação Nacional para a integração de
Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE).
Institui a tutela jurisdicional de interesses
coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina
a atuação do Ministério Publico; define crimes
e dá outras providências.
a. A inclusão, no sistema educacional, da
Educação Especial como modalidade educativa
abranja a educação precoce, a pré-escolar,
as de 1ª e 2ª graus, a supletiva, a habilitação
e a reabilitação profissionais, com currículos,
etapas e exigências de diplomação próprias.

b. A inserção, no referido sistema
educacional, das escolas especiais, privadas
e públicas.
c. A oferta obrigatória e gratuita da
Educação Especial em estabelecimentos de
Público de ensino.
d. O oferecimento obrigatório de
programas de Educação Especial a nível préescolar e escolar, em unidades hospitalares
e congêneres nas quais estejam internados,
por prazo igual ou superar a 1 ano, educandos
e portadores de deficiências;
e. O acesso de alunos portadores de
deficiências aos benefícios conferidos aos
demais educandos, inclusive material escolar
e bolsas de estudo;
f. A matrícula compulsiva em cursos
regulares de estabelecimentos públicos e
particulares de pessoas com deficiência
capaz de se integrarem no sistema regular de
ensino.
Partindo desses pressupostos a política
educacional brasileira, tomando como
referência os principais documentos legais e
normativos oficiais a partir da Constituição
Federal de 1988. Os seguintes documentos:
Lei Federal no. 7853/89 (dispõe sobre
a Política Nacional para a Integração da
Pessoa Portadora de Deficiência), Lei no.
9394/96 (institui a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional), Decreto Federal no.
3298/99 (Regulamenta a Lei 7853/89 e
Institui a Política Nacional para a Integração
da Pessoa Portadora de Deficiência), Lei no.
10.172, de 09 de janeiro de 2001(aprova o
Plano Nacional de Educação), que foi revisto
e entra em vigor agora em 2018.
Resolução CNE no. 02, de 11 de setembro
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de 2001 (institui as Diretrizes Nacionais para
a Educação Especial na Educação Básica).
Cabe destacar, de início, que a política
educacional é somente uma das áreas das
políticas sociais construídas segundo o
princípio da igualdade de todos perante
a lei. Assim, ainda que diferencialmente,
abrange igualmente as pessoas de todas
as classes sociais. Tem também como
pilar outro princípio da democracia social
que é a igualdade de oportunidades,
cuja concretização demanda referência
a situações específicas e historicamente
determinadas.

INCLUSÃO E REALIDADE
Iniciamos o novo milênio imbuído da crença
na importância da preservação e alargamento
dos espaços conquistados na luta pela melhoria
da qualidade de vida de cada um e de todos
os homens, pautando-nos mais pelo desejável
do que pelo que nos apresenta como possível.
Nesse sentido, é oportuno lembrar o que
dizem autores como Hall (1997) para quem:
os processos atuantes em escala global
atravessam fronteiras nacionais, integrando e
conectando comunidades e organizações em
novas combinações de espaço-tempo, tornando
o mundo, em realidade e em experiência,
mais interconectado. A globalização implica
um movimento de distanciamento da ideia
sociológica clássica da ‘sociedade’ como um
sistema bem delimitado e sua substituição por
uma perspectiva que se concentra na forma
como a vida social está ordenada ao longo do
tempo e do espaço. (HALL, 1997, p.72).
Particularmente no que se refere às

identidades culturais, Hall (1997), comenta
que:
as identificações “globais”, uma vez
colocadas acima do nível da cultura nacional,
começam a deslocar e, algumas vezes, a apagar,
as identidades nacionais. As identidades
nacionais permanecem fortes, especialmente
com respeito a coisas como direitos legais
e de cidadania, mas as identidades locais,
regionais e comunitárias têm se tornado mais
importante. (HALL, 1997, p.78)
A construção da escola inclusiva é um
projeto coletivo que envolve a participação
da comunidade educativa na discussão sobre
a cultura da escola, gestão e organização
de práticas que reconheçam, considerem,
respeitem e valorizem a diversidade humana.
Essa escola deve incentivar a formação dos
educadores na perspectiva da diversidade
que trabalha o olhar do educador sobre as
peculiaridades de seu aluno, possibilitando
a este o acesso ao conhecimento, à
compreensão das necessidades que possa ter
o apoio necessário. Na escola todos são atores
e autores de um processo educacional. Neste
sentido,
todos devem ser preparados para favorecer
o processo de inclusão, em especial os
professores que são atores de ‘primeiro plano’
e, consequentemente, esforços devem ser
intensificados para que lhes sejam garantidas
as orientações necessárias ao exercício da
profissão docente e que, por outro lado, os
professores tomem consciência da sua própria
profissional idade em termos individuais e
coletivos. (ALARCÃO, 2001.p.51).
O professor deve ser estimulado a ter a
atitude de investigação na ação e pela ação.
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Essa atitude exige do professor a consciência
de que a sua formação nunca está terminada
e das chefias e do governo, a assunção do
princípio de formação continuada (ALARCÃO,
2001.p.17).
A formação de professores hoje é deficitária
no que se refere à preparação para atuarem
na docência de alunos com necessidades
educacionais especiais, em qualquer nível
e tipologia. Pensando sobre esta formação
existem orientações e legislação de amparo.
A legislação e os documentos citados
trazem, de forma específica, a importância
e a responsabilidade no trato das ações
que envolvem os alunos com necessidades
educacionais especiais e a preocupação com
o ser humano em desenvolvimento que deve
ter todas as suas potencialidades respeitadas.
Algumas ações na prática pedagógica da
escola podem favorecer esse trabalho:
• a construção coletiva do Projeto PolíticoPedagógico, na perspectiva da diversidade;
• a gestão democrática voltada para a
inclusão e para a promoção dos direitos;
• a criação de ambiente escolar acolhedor e
propício à aprendizagem interpessoal;
• a organização dos tempos e dos espaços
escolares que favoreçam a ação educativa e a
interação social do coletivo escolar;
• a flexibilidade nas ações pedagógicas;
• a colaboração das famílias e comunidade
educativa;
• a formação e a educação continuada, em
serviço, dos professores e demais profissionais
da educação;
• a articulação das ações com os serviços
públicos e demais segmentos especializados
da sociedade civil para apoio, parcerias e

cooperação;
• a pré-disposição do educador em
participar de momentos coletivos de
formação continuada, de pesquisa e estudo,
permitindo-se partilhar conhecimentos e
responsabilidades;
• a ação supervisora dialógica e participativa
no processo educacional.
Quando se fala de inclusão, na sociedade
de hoje, outras variáveis surgem: inclusão
social, inclusão digital, empregabilidade,
laborabilidade.
Uma escola é inclusiva, de fato, quando
constrói no seu interior práticas concretas que
não discriminam nem excluem nenhum aluno,
sobretudo aqueles que já trazem consigo um
histórico de exclusão e discriminação.
É necessário que a sociedade tenha
conhecimento e participação no processo de
inclusão desses alunos e a escola apresentase como um dos grandes interlocutores dessa
ação educadora, começando, ela própria, a
entender sua responsabilidade social nesse
processo.
A escola, fundamentada no princípio da
igualdade, que considera que todos aqueles
que constituem a diversidade social têm
direitos iguais deve, desde a educação
infantil, buscar tomar as devidas providências
para atender ao conjunto de necessidades
educacionais especiais, independentemente
das condições físicas, intelectuais, sociais,
emocionais, linguísticas ou quaisquer outras
necessidades que o aluno apresentar. Para
tanto, há necessidade de uma formação
continuada para que os gestores possam
enfrentar os desafios da educação para a
diversidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Discutir e propor alternativas para a consolidação de uma
escola inclusiva é direito e dever de todos os que acreditam
que a escola é o local privilegiado, e muitas vezes único, no
qual, de fato, os sujeitos de sua própria educação, quaisquer
que sejam as suas limitações, podem fazer a experiência
fundamental, e absolutamente necessária, da cidadania, em
toda a sua plenitude.
ANDREIA LOURENÇO
ALVES
Graduação em Pedagogia pela
Universidade Ítalo BrasileiroUNIITALO, pós-graduada
em Educação Infantil pelo
INEC. Professora de Ensino
Fundamental e Educação Infantil
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Auxiliar de Direção na EMEF
Elisa Raquel.
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DESAFIOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA
NO ENSINO REGULAR: O LÚDICO E O
DESENVOLVIMENTO DO AUTISTA
RESUMO: O presente artigo aborda e ressalta a importância da educação lúdica para
estimular o desenvolvimento dos alunos com autismo, tratando os desafios encontrados na
inclusão do sujeito com autismo no ensino regular. Quando se utiliza jogos, brincadeiras,
regras e brinquedos como recurso didático, contribui-se significativamente com a
aprendizagem das crianças, incluindo as diversidades dos alunos, além de proporcionar
a socialização e desenvolvimento das crianças diagnosticadas com autismo. Por meio da
realização da pesquisa bibliográfica, identificou-se o autismo como um transtorno global
do desenvolvimento, situação que compromete e interfere na capacidade de comunicação,
imaginação e socialização das crianças. Apesar de ser uma área em desenvolvimento, com
relação às pesquisas, o autismo ainda não tem cura, mas propõe tratamentos e terapias,
realizadas com a finalidade de minimizar as dificuldades dos sujeitos, intencionando uma
qualidade de vida melhor, alcançada quando existe um trabalho lúdico de aprendizagem,
direcionando as crianças ao desenvolvimento da espontaneidade e percepção de suas
habilidades.
Palavras-chave: Autismo; Educação Inclusiva; Desafios; Lúdico.
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INTRODUÇÃO
Apesar das atuais discussões na área da
educação estar direcionada à preocupação
com a inclusão de alunos, respeitando as
diversidades e limitações, ainda é grande o
número de instituições de ensino que não
apresentam organização no atendimento
às necessidades educacionais especiais. As
escolas buscam a inclusão das crianças com
deficiências, síndrome e dificuldades, mas
ainda existe um despreparo para atender as
particularidades dos alunos, como no caso
das crianças autistas.
A necessidade deste trabalho surgiu
com as discussões que relacionam os desafios
da inclusão do autista no ensino regular,
destacando a importância do lúdico para o
desenvolvimento e aprendizagem, já que a
ludicidade representa um meio facilitador
para o desenvolvimento afetivo, cognitivo e
psicomotor dos alunos, contribuindo com a
aprendizagem das crianças com autismo.
Deste modo, a importância deste
trabalho justifica-se pelos apontamentos
realizados acerca da necessidade de uma
educação adequada às crianças, evidenciando
os desafios da inclusão, considerando a
ludicidade como um processo metodológico
fundamental na aprendizagem, a fim de
contribuir com o desenvolvimento dos
autistas. Por meio do trabalho com o lúdico,
o professor permite uma aprendizagem
prazerosa dos aspectos mentais, físicos,
sociais e emocionais dos sujeitos.
Este artigo tem como principal
objetivo identificar os desafios da educação
inclusiva, considerando a prática lúdica

como meio facilitador da aprendizagem e
desenvolvimento da criança com autismo.
Dentre os objetivos específicos, destacamse: ressaltar a importância do brincar na
aprendizagem e desenvolvimento discente,
proporcionando a aquisição e aprimoramento
das capacidades mentais e corporais; ressaltar
a necessidade do trabalho lúdico para o
estímulo da imaginação, da autoestima, da
cooperação com os colegas; relacionar a
prática lúdica a interação e socialização,
estabelecendo regras que proporcionam o
respeito às diversidades nas relações sociais
com os demais sujeitos.
Para tanto, a metodologia utilizada
para a realização do trabalho foi à pesquisa
bibliográfica, buscando em livros impressos,
artigos e revistas publicadas em domínios
públicos confiáveis, os estudos realizados
que contemplassem os objetivos acerca
da temática escolhida. Deste modo, os
principais teóricos que contribuíram para a
fundamentação deste artigo foram: Facion
(2009), Cunha (2007), Santos (2008),
Kishimoto (2008) e Gauderer (2007).

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Apesar de a sociedade atual reconhecer
as diferenças, ainda existem muitas pessoas
que escondem suas limitações a fim de
evitar conflitos e sofrimentos. Portanto, as
pessoas com características consideradas
diferenciadas, como a capacidade intelectual,
física, cultural, social, entre outros padrões
sofrem ao frequentarem salas de aula
estruturadas com modelos tradicionais
de ensino que mantém uma educação
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padronizada em perfeições e aspectos,
historicamente preservados e defendidos
como normais para a convivência social
(MILLS, 2002).
Um sistema de ensino que garante a
inclusão deve vetar a utilização de qualquer
prática
discriminatória,
garantindo
a
igualdade de oportunidades para todos,
já que a discriminação ocorre a partir de
condutas que negam ou restringem o direito
de uma pessoa, considerada diferente,
ao acesso às oportunidades que são
legalmente asseguradas a todos os cidadãos,
independente de suas limitações ou escolhas
(FACION, 2009).
Na inclusão, as pessoas são inseridas
de forma incondicional, considerando a
totalidade dos indivíduos. Já na integração,
as pessoas são inseridas de maneira parcial e
condicional, ou seja, no primeiro caso não é
necessário preparar a pessoa com deficiência
para frequentar escolas regulares com os
outros alunos, diferente da integração que
mantém o aluno em escolas especiais a fim
de prepara-lo para lidar com as crianças da
escola regular. Incluir significa mudar, de
modo a beneficiar todas as pessoas. Portanto,
integrar visa mudanças somente às pessoas
com deficiência e de maneira superficial
(MOSQUEIRA, 2003).
Um
sistema
educacional
inclusivo
ultrapassa as reflexões e práticas existentes
nas escolas, buscando mudanças efetivas
em conceitos, políticas e parâmetros
pedagógicos, que estejam de acordo com o
direito de todos à educação.
A inclusão é um processo de aperfeiçoar a
educação de modo que todos os alunos sejam

beneficiados, tendo ou não deficiências,
dependendo da vontade e disponibilidade do
quadro gestor, dos professores e do próprio
sistema educacional de modo a enfrentar
as inovações e adotar a inclusão (FACION,
2009).
A inclusão não se limita ao direito de acesso
do deficiente em escolas regulares de ensino,
estendendo-se a conquista pelo respeito
mútuo e pelas adaptações físicas, materiais
e profissionais de modo que promovam uma
aprendizagem satisfatória e significativa
também para as pessoas com deficiência,
uma vez que são cidadãos com limitações e
não anormalidades (MILLS, 2002).
Ainda são muitos os desafios da inclusão
no ambiente escolar, cabendo evidências
ao suporte, nas políticas e na aplicação
da legislação que asseguram a educação
inclusiva, tanto referente à infraestrutura
precária, quanto ao oferecimento de cursos
de especialização que formem profissionais
qualificados para trabalhar com o aluno,
respeitando suas limitações e explorando
suas
habilidades
e
potencialidades
(MOSQUEIRA, 2003)

O AUTISMO
No ano de 1911 surgiu o termo
autismo, criado pelo psiquitra Paul Eugen
Bleuler, utilizado para referenciar os casos
de esquizofrenia que caracterizavam uma
postura mais retraída dos sujeitos. O
transtorno conhecido atualmente, registrouse pela primeira vez em 1943, pelo médico
Leo Kanner, após a conclusão de seus estudos
sobre um grupo de crianças, classificadas
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como lesadas, em virtude da apresentação
de características incomuns no modo de agir
socialmente e relacionar-se com pessoas em
diferentes ambientes, mesmo em casa e na
escola (GAUDERER, 2003).
A partir da iniciação do médico Leo
Kanner, os estudos voltados às deficiências
e necessidades especiais adquiriram mais
espaço, objetivando encontrar informações
apropriadas para justificar e auxiliar as
pessoas com os diferentes distúrbios
que afetam o desenvolvimento humano
(GAUDERER, 2003).
No caso do autismo, apesar do número
elevado de trabalhos e pesquisas realizados
na área, não há nada que comprove as
causas do distúrbio de maneira cientifica,
remetendo a muitas dúvidas. Deste modo,
faz-se necessário entender os sintomas que
caracterizam uma criança autista, como
a identificação de que o distúrbio ocorre
com maior frequência entre os meninos, em
relação às meninas (FONSECA, 2009).
Os estudos indicam que o autismo
apresenta três características comuns,
quando identificados nos sujeitos: a
comunicação, a socialização e a imaginação.
Na qualificação da comunicação, existe uma
dificuldade significativa na verbalização e nãoverbalização, com a criança apresentando
ausência de gestos, expressões faciais e
linguagem corporal, ocorrendo situações de
repetição frequente das mesmas palavras e
frases (GAUDERER, 2007).
Em relação aos aspectos de
socialização, o autista apresenta diagnósticos
falsos, já que em alguns casos, existe a
manifestação de afeto da criança, mas

caracterizam apenas uma repetição de
gesto, sem um envolvimento emocional.
Na imaginação, as crianças com autismo
apresentam dificuldades para aceitação de
mudanças, considerando a repetição intensa
nas brincadeiras, como analisar por muito
tempo as características de um brinquedo,
por exemplo (GAUDERER, 2007).
Outro fator importante é a fixação
por objetos e cenários específicos do
autista, levando a criança a fechar-se em
um mundo próprio, afetando as rotinas e
desenvolvimento do sujeito, direcionando ao
déficit cognitivo, bloqueando as expressões
de emoções e sentimentos da criança, além
da baixa autoestima, surtos, ausência de
empatia e dificuldade de organização (BOSA,
2002).
Em virtude da dificuldade em
identificar as causas e da variação das
características do autismo, este distúrbio
não tem cura, mas o tratamento aborda a
importância da flexibilidade para escolha
de métodos que proporcionem redução aos
problemas da criança. Durante o processo,
ocorrem retrocessos e avanços espontâneos,
cabendo ajuda terapêutica às crianças, além
de apoio da família e da escola (GAUDERER,
2003).

CARACTERÍSTICAS E
ESPECTRO DOS AUTISTAS
A principal definição do autismo
caracteriza-o como um transtorno invasivo
do conhecimento, afetando a evolução do
sujeito, manifestando-se antes dos três
anos de idade, comprometendo os aspectos
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humanos fundamentais da comunicação,
socialização e imaginação, o que proporciona
uma identificação comum aos autistas
(MARQUES, 2000).
Nas afirmações de Marques (2000),
o autismo não se inicia em um grau leve,
aumentando até atingir uma severidade,
como no caso de retardamento mental.
Muitas situações associam o autista ao sujeito
com problemas mentais, que considera as
gravidades do retardo, mas esta realidade
não está associada à caracterização do
autismo.
As crianças autistas com retardo
mental representam apenas um terço,
identificadas pelas crises de convulsão,
manifestadas entre os 11 e 14 anos de
idades, além da hiperatividade ou inercia,
simbolizando um desequilíbrio emocional
intenso. Casos de irritabilidade também são
comuns, ocorrendo em razão da dificuldade
de expressar sentimentos e seguir rotinas
sociais, o que pode desencadear fobias e
medos (NEGRINE E MACHADO, 2004).
Atualmente, o autismo está associado
a diferentes tipos de síndromes, variando
quanto aos sintomas, o que explica a
determinação de que o autismo caracterizase como espectro de transtorno. Alguns casos
são caracterizados apenas como autismo,
mas outras situações englobam diferentes
distúrbios na formação do sujeito. Além
disso, existem síndromes que identificam o
autismo de maneira genética, diagnosticando
a criança de acordo com suas características
mais similares ao espectro (MARQUES,
2000).

O LÚDICO NO DESENVOLVIMENTO DO AUTISTA
O brincar é fundamental para o
desenvolvimento e aprendizagem dos
indivíduos, especialmente na fase da
infância, momento de aprimoramento rápido
das capacidades humanas nos aspectos
físicos e mentais. Durante a frequência na
Educação Infantil, a criança recebe estímulos
para ampliar as habilidades, cabendo ao
brincar uma representação significativa
da integração entre a ludicidade e a
aprendizagem, quando existe uma relação
apropriada entre as atividades executadas e
os objetivos do ensino (CUNHA, 2007).
Os direitos da criança estão
assegurados na Declaração Universal
dos Direitos da Criança e no Estatuto da
Criança e do Adolescente, documentos que
mencionam a importância do brincar na
fase da infância, incluindo as crianças com
deficiência neste processo, além de garantir
a educação gratuita e ensino especializado,
quando houver necessidade (RIZZO, 2006).
Nas afirmações de Rizzo (2006), a
educação é fundamental para qualquer sujeito,
mas até os seis anos, considerado o período
da infância do indivíduo, a aprendizagem
representa um papel importante, uma vez que
compreende a construção da personalidade
da criança, formando e desenvolvendo o
comportamento e as características de
cada pessoa, independente das limitações,
deficiências ou distúrbios.
Para Rappaport (2006), os alunos com
deficiências percebem, aprendem, adaptam e
pensam tal como os demais sujeitos, seguindo
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os princípios e padrões gerais, diferenciandose apenas na rapidez e/ou eficiência do
processo, ou seja, ao passo que um aluno
sem deficiência aprende em um ritmo mais
acelerado, os alunos com necessidades
educacionais especiais demoram um tempo a
mais para que a assimilação seja completada
de maneira significativa.
Neste contexto, a educação realizada
por meio da brincadeira não se resume apenas
a uma diversão, mas representa um meio de
enriquecer efetivamente o desenvolvimento
das capacidades humanas. Os jogos e o brincar
proporcionam a assimilação das tarefas
de maneira significativa, transformando
a realidade a um processo imaginativo,
presente no contexto da criança. Deste
modo, os métodos educacionais precisam
ser oferecidos aos alunos a fim de que a
realidade intelectual aprimore por meio das
regras, da compreensão e do trabalho em
conjunto.
As crianças que chegam à escola
com características de autismo apresentam
bloqueios na interação com as pessoas, além
da dificuldade de comunicação. Portanto, as
oportunidades que os autistas encontram
em um ambiente de aprendizagem lúdico
pode proporcionar um desenvolvimento
potencial dos aspectos motores, cognitivos,
afetivos, sociais, emocionais e educacionais,
desde que ocorra um trabalho estruturado e
planejado, respeitando os limites da criança
(RAPPAPORT, 2006).
Para Santos (2008, p.49): “A ludicidade
ajuda aos alunos autistas a interagirem com
o mundo ao seu redor, com seus amigos e
familiares, tornando-os participativos no

desenvolvimento suas potencialidades”.
A aprendizagem infantil depende da
realização de atividades lúdicas, uma vez que
o ensino baseado em métodos mecanizados
não estimula o desenvolvimento da
criança. Sendo assim, a ludicidade em sala
de aula caracteriza uma diferenciação na
aprendizagem infantil, além de incluir alunos
com necessidades educacionais especiais,
proporcionando diferentes linguagens para
a descoberta de novos caminhos (SANTOS,
2008).
Diante desta realidade, o professor
assume o papel de mediador das atividades
lúdicas, selecionando as brincadeiras com
propósito pedagógico, adequando as tarefas
às crianças autistas, de modo que ocorra o
desenvolvimento gradativo da cognição e
comportamento, permitindo a construção
das capacidades humanas, além de formação
da identidade e conquista de autonomia
das crianças, com ou sem deficiências ou
distúrbios.
Santos (2008, p.53): completa
afirmando que: “Os métodos e técnicas
desenvolvidas
pelo
professor
para
aprendizagem do autista deve considerar
adaptações, diante do mundo próprio que
ele constrói e de suas dúvidas”.
As particularidades do autista exigem a
utilização de recursos e materiais apropriados,
considerando a mediação do professor para
potencializar as habilidades das crianças,
permitindo reconhecer as limitações de cada
sujeito, além de desconstruir a deficiência
e valorizar as principais características da
criança. As atividades lúdicas permitem
ao autista a aquisição do conhecimento
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por meio de descobertas, experiências e
interesse. O professor deve explorar cada
aspecto do lúdico nas atividades elaboradas,
levando os alunos ao desenvolvimento dos
sentidos das crianças (ROCHA, 2005).
As atividades lúdicas, elaboradas com
propósito pedagógico são fundamentais
no processo educativo. Os brinquedos de
encaixe e os materiais geométricos, por
exemplo, permitem a articulação de ordem,
tamanho, espessura, cor, peso, entre outros
aspectos, direcionando a criança ao manuseio
de peças com a finalidade de estimular a
cognição, proporcionando a aprendizagem
gradativa às crianças, que aprende obedecer
às situações e regras, além de compartilhar
com os colegas suas conquistas e dificuldades
(CUNHA, 2007).
Segundo as afirmações de Rocha:
[...] a mediação pedagógica deve se
constituir, portanto, para afetar o processo
de desenvolvimento dos alunos, e deve
ter como objetivo fundamental possibilitar
o deslocamento do pensamento aderido
a níveis sensíveis, empíricos, concretos,
particularizados da realidade, para níveis
cada vez mais generalizados, abstratos,
de abrangência cada vez maior, inseridos
em sistemas de complexidade crescente;
Transformaria, assim, gradualmente, as
possibilidades de compreensão e de
representação da realidade (ROCHA, 2005,
p.44).
Esta mediação pedagógica realizada
pelo professor caracteriza a brincadeira
como um instrumento de mediação natural
para as crianças autistas, direcionando a uma
melhor compreensão da aprendizagem, além

de permitir a identificação das diferentes
especificidades da síndrome. Logo, as
atividades lúdicas incentivam a inclusão
do autista ao permitirem as manifestações
afetivas, por meio da compreensão e
paciência, alcançadas quando existe a
adaptação das atividades às necessidades
educacionais das crianças.
Apesar da dificuldade da criança
autista em comunicar-se e socializar-se, por
intermédio das atividades lúdicas é possível
estabelecer ferramentas para a evolução
e produção dos sujeitos. O professor pode
auxiliar a criança com autismo a desenvolverse quando propõe a participação em tarefas
lúdicas, com ambientes propícios ao prazer
na aprendizagem, permitindo a comunicação
e interação da criança com os colegas.
Nas concepções de Kishimoto (2008),
os jogos e brincadeiras contemplam diversas
e múltiplas formas de representação da
inteligência da criança, contribuindo com a
aprendizagem e desenvolvimento infantil. No
caso das situações lúdicas que intencionam
a criação, a utilização de jogos direciona ao
transporte das teorias do processo de ensinoaprendizagem à maximização da construção
do conhecimento significativo.
As práticas educativas que propõe o
trabalho com as atividades lúdicas permitem
que a criança aprenda com prazer, facilitando
e incentivando o desenvolvimento das
capacidades humanas, conforme afirma
Saad:
Não há aprendizado sem atividade
intelectual e sem prazer, e se não existe
aprendizagem sem o lúdico, a motivação
por meio da ludicidade é uma excelente
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estratégia no auxilio da aprendizagem de
crianças com necessidades especiais, pois ao
brincar a criança apresenta características de
um ser completamente livre, motivado por
uma necessidade intrínseca de realização
pessoal (SAAD, 2003, p.336).
Quando a criança brinca, apresentando
ou não necessidades educacionais especiais,
ela aprende a criar, imaginar e descobrir o
mundo, levando ao desenvolvimento da
autonomia e autoestima, além de permitir
a compreensão da linguagem, atenção,
concentração e estabelecer meio para o
crescimento emocional e social.
No caso das crianças autistas, a
expressão de sentimentos e emoções pode
ser desencadeada com a intensificação
do trabalho com atividades lúdicas,
proporcionando melhorias nas relações e
comunicação com os demais, refletindo
na melhora do desempenho escolar
(KISHIMOTO, 2008).
Deste modo, o lúdico facilita o
desenvolvimento da aprendizagem, desde
que o professor utilize este recurso como
uma ferramenta de mediação do processo,
buscando caminhos que estimulem a
inovação da prática didática e das estratégias
de trabalho, adaptando cada situação de
aprendizagem às necessidades educacionais
especiais dos alunos. Neste caso, o professor
permite ao aluno autista o desenvolvimento
da capacidade cognitiva, modificando e
transformando o meio para que a criança
altere seu comportamento diante da sala de
aula, colegas e unidade escolar.
“O desenvolvimento do autista
depende de um novo olhar para a educação

embasada na dinâmica de ensino que atenda
aos diferentes ritmos de aprendizagem
levando ao processo eficaz e significativo”
(KISHIMOTO, 2008, p.77).
O docente enfrenta um grande
desafio, considerando a importância de
escolher a melhor maneira para a promoção
das diferentes formas de aprendizagem,
criando situações que retirem os autistas do
isolamento, proporcionado à reflexão acerca
do mundo da criança, levando a percepção
da integração com os colegas por meio das
brincadeiras. Esta tarefa requer insistência,
já que o resgate e a inclusão dos autistas
dependem de um ambiente escolar criativo
e inovador, cabendo ao papel ao professor
driblar tais desafios (SAAD, 2003).

OS DESAFIOS DO EDUCADOR
NO DESENVOLVIMENTO DO
AUTISTA
A escola representa um ambiente
direcionado ao desenvolvimento emocional
dos alunos, uma vez que caracteriza um
espaço de socialização interno que pode ser
intermediado pela família e sociedade. Na
escola, as crianças aprendem a avaliar suas
habilidades, potencializando os pontos mais
relevantes na personalidade, comportamento
e aquisição do conhecimento.
“Dentro da sala de aula há situações
psíquicas significativas, nas quais os
professores podem atuar beneficamente,
consciente ou inconscientemente, agravando
condições emocionais problemáticas dos
alunos” (RIZZO, 2006, p.18).
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Neste contexto, as crianças com
autismo não compreendem as relações de
amizade da mesma maneira que seus colegas,
já que algumas criam seu próprio mundo e
não tem muitos amigos, ao passo que outras
crianças acreditam que toda a sala de aula é
sua amiga. Deste modo, os autistas agregam
às próprias situações emocionais alguns
problemas de personalidade, direcionando
a consequências negativas nas vivências
sociais e familiares.
Para Bosa (2002), os alunos autistas,
geralmente, apresentam perfis irregulares
de habilidades e déficits, dificultando o
desenvolvimento de programas específicos
de aprendizagem. Sendo assim, um aluno
autista pode ser extremamente habilidoso
com relações espaciais e entender os
números, mas ao mesmo tempo, ser incapaz
de organizar e comunicar estes conceitos
a terceiros, guardando para si o que sabe,
cabendo ao professor auxiliar estes alunos a
expressarem e socializarem suas capacidades.
“São necessários professores com
habilidade e com experiência, em ensinar na
presença destes pontos fortes e fracos tão
singulares” (PEETERS, 2008, p.78).
O docente com alunos autistas
em sala de aula precisa entender que a
aprendizagem depende da exploração das
ações relacionadas ao ensinar, considerando
as diferentes estratégias que completam
o desenvolvimento da criança, exigindo
avaliações constantes do professor a fim
de atender os aspectos da capacidade do
aluno. Esta ação não pode estar restrita
apenas ao desenvolvimento das habilidades
acadêmicas, mas precisa considerar os

estilos de aprendizagem, as relações em
grupo, as habilidades independentes e
qualquer situação que reflita na aquisição
do conhecimento e potencialização da
aprendizagem (MELO, 2001).
As crianças com autismo apresentam
especificidades em seu modo de processar as
informações, cabendo ao professor encontrar
as estratégias mais adequadas a cada sujeito,
oportunizando diferentes situações de
aprendizagem aos alunos. Deste modo, um
trabalho que considere rotinas escolares
pode facilitar o desenvolvimento do autista,
assim como ampliar a flexibilidade mental ao
meio externo à escola. A princípio, o professor
precisa insistir na busca pelas estratégias de
acolhimento, a fim de atender as necessidades
dos autistas, proporcionando situações
que não sugiram mudanças constantes no
alcance da aprendizagem (PEETERS, 2008).
A observação docente é fundamental
para identificar as necessidades da criança
e, neste momento, é comum perceber no
autista a dificuldade em permanecer na
sala de aula, participar de refeições com os
colegas, alimentar-se sozinho, expressar seus
desejos, seguir rituais com iniciativa, dentre
outros. Estas atividades devem ser seguidas
pelo autista desde o início da participação
escolar, de modo que ele esteja acostumado
a realizá-las (MELO, 2001). 		
Para Negrine e Machado (2004), o
desenvolvimento da criança com autismo
começa com bases estas simples rotinas,
levando a criança a esforçar-se para alcançar
êxito na realização das tarefas, caracterizando
como uma importante conquista, já que
pode intensificar as relações da criança em
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meios exteriores à escola. A aprendizagem
consiste em um contexto amplo, que
envolve as pequenas conquistas da criança,
demonstrando interação e avanços no
comportamento.
De acordo com Peeters:
Durante as atividades em sala de aula, a
atitude de dirigir-se ao aluno verbalmente é
fundamental. As estratégias da comunicação
podem ser utilizadas para o desenvolvimento
do trabalho em classe, fazendo as devidas
adequações aos objetivos desse espaço e
do tema em questão. Essas crianças podem
ou não assimilar determinadas regras de
convivência social (direitos e deveres),
porém sempre segundo suas convivências
(PEETERS, 2008, p.83).
Outro fator que precisa ser reduzido
na rotina do aluno é a distração, comum aos
autistas, que pode levar a criança a reagir às
situações externas à aprendizagem, como a
contagem dos passos do professor durante
a explicação, por exemplo. Deste modo,
identificar o que mais distrai o aluno autista
caracteriza um passo importante para auxiliar
seu desenvolvimento. Em alguns casos, as
distrações ocorrem aos estímulos auditivos
e em outros, visuais, levando o professor à
necessidade de identificar o que mais distrai
seu aluno, apresentando tarefas de inibição
às formas de desatenção (MELO, 2001).
Nas afirmações de Peeters (2008),
o professor precisa envolver sequências às
atividades, de modo que a criança associe
as ordens de realização, concretizando
detalhes a fim de relacionar situações de
aprendizagem. Estas sequências remetem
à rotina de trabalho, compensando as

dificuldades do autista ao estabelecer
hábitos sistemáticos.
Um aspecto importante que precisa
ser percebido pela família e escola é a não
generalização do autismo, fundamentais às
práticas educacionais, uma vez que os alunos
com autismo não aprendem em situações
específicas de generalização, ou seja,
acreditando que todo o autista é igual no
desenvolvimento. Sendo assim, compreender
as características do aluno representa a
identificação da estratégia adequada de
aprendizagem (PEETERS, 2008).
Em relação ao tempo que um aluno
autista demora a corresponder às expectativas
pedagógicas na sala de aula varia, de acordo
com as necessidades e dificuldades de cada
criança, além de depender das condições
de envolvimento da criança e a forma como
executa as atividades propostas. Mas, existe
a possibilidade de um desenvolvimento
rápido, com respostas que demonstrem
aquisição elevada do conhecimento do
autista, desconhecida pelo professor (MELO,
2001).
O trabalho escolar, aliado ao tratamento
terapêutico, permite uma manifestação mais
rápida das modificações no desenvolvimento
do autista, direcionando as intervenções
mais específicas de aprendizagem. Além
disso, proporciona uma construção do
conhecimento mais embasada na vivência
da criança, associando sua realidade ao
que é ensinado na escola, promovendo
a concretização do conhecimento e
a contextualização das situações de
aprendizagem (PEETERS, 2008).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O autismo é um transtorno que afeta, especialmente,
a comunicação e socialização dos sujeitos, diagnosticado
com maior frequência em crianças. A identificação das
características que determinam o autismo varia, já que não
existe uma causa específica para caracterizar o transtorno,
mas quando percebidas nas crianças, faz-se necessário um
apoio dos pais e professores, de modo que o aluno consiga
desenvolver suas capacidades humanas, aprimorando as
habilidades e interagindo com o meio, alcançando autonomia
e formação da identidade.
A educação inclusiva depende da inserção de novas
metodologias pedagógicas, adaptando as propostas
curriculares à realidade dos alunos, ensinando-os a lidar
com as diversidades. No caso das crianças autistas, a forma
como existe a construção de um mundo particular acaba
dificultando os relacionamentos e expressão das emoções,
revelando a importância de superar os obstáculos que
interferem no desenvolvimento do sujeito, compreendendo
suas intenções, angústias e habilidades.
Neste contexto, o trabalho com atividades lúdicas
contribui significativamente para a aprendizagem do
autista, desde que ocorra uma organização, planejamento
e sistematização das propostas de tarefas, de modo que a
ludicidade seja aplicada para auxiliar os alunos autistas a
entenderem o mundo ao redor, interagindo com os colegas,
tornando-os mais participativos, além de permitir ao professor
potencializar as habilidades e identificar as limitações.
As relações entre o desenvolvimento do autista o
trabalho com a ludicidade configura possibilidades de inovar
e investir em metodologias que direcionem a formação
integral dos sujeitos. Deste modo, o professor que trabalha
o lúdico em sala de aula, precisa conhecer e entender as
dificuldades das crianças, inovando na construção de um
processo de ensino-aprendizagem concreto e significativo.
A atualização das práticas pedagógicas, com a intenção de
oferecer uma educação de qualidade, permite melhorias no
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desenvolvimento das crianças, incluindo os autistas.
O professor que trabalha com alunos autistas precisa enxergar o mundo por meio dos
olhos da criança, encontrando perspectivas de ensino que proporcionem uma aprendizagem
das questões culturais, sociais, cidadãs, autônomas e educacionais. Ao passo que o autismo
não pode ser curado, o planejamento de programas educacionais lúdicos pode auxiliar
efetivamente no desenvolvimento da criança, driblando os desafios diários e proporcionando
a interação, socialização, comunicação e capacidade imaginativa dos alunos.
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O RESPEITO AO ALUNO COM SÍNDROME DE
DOWN
RESUMO: O direito ao respeito deve ser resguardado a todos independente de sua condição
financeira, étnica e/ou social, em especial àqueles que historicamente não eram vistos pela
sociedade e no decorrer dos anos procura pelo atendimento com qualidade, bem como em
quantidade suficiente, e a inserção na sociedade está em curva crescente. O trabalho aqui
apresentado vem por meio das leituras e reflexões sobre a bibliografia levantada acerca do
tema (importante frisar que não se trata de um tema amplamente abordado historicamente),
abordar a importância do respeito a todos os que têm a Síndrome de Down para viabilizar
a qualidade de vida que é direito de todos.ento da espontaneidade e percepção de suas
habilidades.
Palavras-chave: Respeito; Síndrome; Down; Educação; Direito.
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INTRODUÇÃO
A escola como espaço educativo tem
o dever de garantir o respeito ao que tem
a Síndrome de Down, bem como qualquer
outro aluno seja qual for sua condição física
ou mental.
No momento é discutida a questão
da inclusão social e tem sido tema de
diversos debates entre estudiosos, médicos,
educadores, assistentes sociais e áreas que
se preocupam com cuidados das crianças
portadoras da Síndrome de Down.
A igualdade, gratuidade, obrigatoriedade
e permanência do aluno garantido por lei, a
instituição escolar abre suas portas aos alunos
com necessidades especiais. No entanto a
escola traz ideias voltadas para a valorização
do ser humano, do que é diferente aos olhos
do que se acha normal e luta pelo fim do
preconceito, por esse motivo o tema se faz
muito importante nos dias atuais em uma
pedagogia inclusiva.
A inclusão que é uma forma de inserir
esta pessoa em sociedade e ter o direito a
educação, relação social e dignidade aceitar
e ser aceito, sendo a família o primeiro e o
mais importante contato da criança com
síndrome de Down de forma a aperfeiçoar
seu convívio social e afetivo de forma plena
e assim lhe trazendo dignidade e respeito.
Com o intuito de entender esse processo
foi dividido em parte que não se fragmentam
mais se completa para o entendimento da
inclusão da criança da rede de ensino regular.
A primeira parte diz respeito de ser, estar
e pertencer da criança com Síndrome de
Down apresentando o conceito de educação

para todos, com base nos documentos
internacionais e da legislação brasileira em
inclusão escolar com novas expectativas.

DIREITO DE SER RESPEITADO
Frequentar a escola e fazer parte da
sociedade é um direito do portador da
síndrome, pois todos têm o direito de
aprender, em 1990 houve várias discussões
a respeito dos marginalizados na educação,
pois os portadores de necessidades especiais
estavam fora do plano nacional no qual foi
provado, esse movimento ficou conhecido
como, movimento da educação para todos.
Mills (2003) explica que somente em
1994 com a conferência mundial sobre
as necessidades educacionais especiais o
acesso as oportunidades de educação com
qualidade.
Segundo Millis (2003, p. 253) “atualmente
no ensino regular, as crianças deve adequarse a estrutura da escola para ser integrada
com sucesso“ é correto afirmar que a
instituição tem que se adequar da criança
não a criança se adequar as regras rígidas
e inflexíveis, no ensino incluso a educação
escolar que tem que se de aprendizagem
dessa maneira muitas crianças não se
desenvolvem cognitivamente em razão
do desenvolvimento e comprometimento
adequar as necessidades de todos os alunos
e favorecer a integração e o desenvolvimento
da família, que acreditam não valer a pena
expor a criança a determinadas situações.
A educação especial não pode ser
depositária de alunos que encontram
dificuldades no ensino regular, estes devem
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receber o atendimento na rede regular
de ensino. Nesse sentido, em seguida
serão apresentados documentos e leis que
garantem esse processo desde a realidade
internacional à legislação brasileira.

DOCUMENTOS
INTERNACIONAIS SOBRE OS
DIREITOS DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA
O enquadramento da ação na área
das necessidades educativas especiais:
conferência mundial sobre necessidades
educativas: acesso a qualidade, realizada em
Salamanca, Espanha entre 07 a 10 de junho
de 1994, em cooperação com a UNESCO,
reafirmam o compromisso de educação
para todos, reconhecendo a necessidade e
urgência na inserção de crianças e jovens e
adultos com necessidades especiais dentro
do sistema regular de ensino.
Segundo a Declaração de Salamanca:
Cada criança tem o direito fundamental
à educação, e deve ter a oportunidade
de conseguir e manter um nível aceitável
de aprendizagem; cada criança tem
características, interesses, capacidades
e necessidades de aprendizagem que lhe
são próprias; os sistemas de educação
devem ser planeados e os programas
educativos implementados tendo em vista
a vasta diversidade destas características
e necessidades; as crianças e jovens com
necessidades educativas especiais devem
ter acesso às escolas regulares que a
elas se devem adequar por meio duma

pedagogia centrada na criança, capaz de
ir ao encontro destas necessidades; as
escolas regulares, seguindo esta orientação
inclusiva constituem os meios mais capazes
para combater as atitudes discriminatórias,
criando comunidades abertas e solidárias,
construindo uma sociedade inclusiva e
atingindo a educação adequada à maioria
das crianças e promovem a eficiência, numa
óptima relação custo-qualidade de todo o
sistema educativo. (BRASIL, 1994, p. 8-9).
Sem assim, a educação é um direito
previsto à criança. Toda criança tem direito a
educação, o que inclui as crianças especiais
com ou sem necessidades especiais,
contudo, deve-se respeitar o ritmo de todas
as crianças e sua maneira de aprender, suas
características próprias e usas habilidades.
E Voivodic (2008) comenta que declaração
de Salamanca é um documento importante
que abriu espaços para discursões acerca
de pessoas com necessidades especiais,
seus valores e suas capacidades e direito à
educação.
Os programas educacionais precisam se
adequar com estratégias e recursos que
atenda as exigências de uma educação
inclusiva, capaz de satisfazer as necessidades
específicas de cada criança, pois educar
crianças especiais requer atitude pedagógica
baseada no acolhimento, e que esclareça a
diversidade humana e combata qualquer
atitude discriminatória, assim todo sistema
educacional ganha qualidade e eficiência,
aprimorando o relacionamento em sociedade.
Na conferência mundial houve informações
políticas e governamentais a respeito dos
princípios e das práticas políticas. Um
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ponto forte na discussão é que a escola
deve acomodar todos independente de
suas condições físicas e sociais, intelectuais,
emocionais e/ou econômica.

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA
A Constituição Brasileira (1988) afirma
que o acesso à educação é um direito de toda
a criança, e um dever do estado e família em
parceria com a sociedade, com igualdade
nas condições de acesso, permanência,
atendimento educacional especializado na
rede regular de ensino para pessoas com
deficiência e, prevê ainda o atendimento
de crianças de zero a seis anos de idade em
creches e pré-escola.
Portanto, é um direito não uma caridade
na qual todos precisam observar e respeitar
o cumprimento desta lei garantindo o direito
e o preparo dessas pessoas para o mundo
do trabalho e forma pessoas qualificadas e
inseridas socialmente.
Existe também outra lei que contempla
os direitos das pessoas com deficiência Lei n
7.853 de 24 de outubro de 1989 da CORDE
(coordenadoria para integração da pessoa
portadora de deficiência) que assegura de
acordo com o poder público e seus órgãos
que as pessoas com necessidades especiais,
uma vez que a nomenclatura “portador de
deficiência” não é mais utilizada, devem gozar
do direito a educação, a saúde, ao trabalho,
ao lazer, a previdência social, a infância, isto
é, todos os direitos previstos na constituição
e as demais leis, está lei aponta medidas na
área da educação e objetiva o cumprimento
da lei com excelência.

No Brasil a Lei 7.853 de 24 de outubro
de 1989 garante o direito a inclusão dentro
do sistema educacional, entendido com
rede regular de ensino, a modalidade de
educação especial para crianças na préescola, educação precoce, e quando jovens
e adultos, o direito ao ensino de primeiro e
segundo grau, visto que, todo esse acesso
deve ser preferencialmente gratuito em
escolas públicas. Esta lei assegura a educação
das pessoas com necessidades especiais, e
oferece programas de educação em unidades
hospitalares àqueles que por algum motivo
estiver hospitalizado por um tempo de um
ano ou mais.
O Estatuto da Criança e do Adolescente
- ECA, Lei 8.069 de 13 de julho de 1990,
dispõe proteção integral à criança até doze
anos incompletos e aos adolescentes de
doze anos de idade.
De acordo com este Estatuto em seu
artigo 3°:
A criança e ao adolescente gozam de
todos os direitos fundamentais inerentes à
pessoa humana, sem prejuízo da proteção
integral de que trata lei, assegurando-se, por
lei por outros meios, todas as oportunidades
e facilidades, a fim de lhes facultar o
desenvolvimento físico, mental, moral,
espiritual e social, em condições de liberdade
e de dignidade. (Brasil,1990 p.1)
E, específica o direito a educação, cultura,
esporte e lazer. Reafirma a igualdade de
condições para o acesso e a permanência
do aluno na escola, e estabelece ainda o
entendimento da criança com necessidades
especiais preferencialmente na rede regular
de ensino.
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A lei de diretrizes e bases da educação
que declara o direito das crianças especiais a
educação, entendida com educação especial,
mas que exige o atendimento em escolas
de ensino regular e escolas ou serviços
especializados, com currículos, recursos
educativos e pedagógicos que atendam às
necessidades para inserção na vida social.
Segundo a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional – LDB (Lei 9394/96):
Art. 58. Entende-se por educação
especial, para os efeitos desta Lei, a
modalidade de educação escolar, oferecida
preferencialmente na rede regular de ensino,
para educandos portadores de necessidades
especiais. § 1º Haverá, quando necessário,
serviços de apoio especializado, na escola
regular, para atender as peculiaridades
da clientela de educação especial. § 2º O
atendimento educacional será feito em
classes, escolas ou serviços especiais do
aluno, consequentemente as habilidades da
criança surgirá o que facilitada sua interação
social. (BRASIL, 1996, p. 10)
A educação de qualidade para todos passa
por uma aceitação das diferenças, por um
currículo que contemple a diversidade e
busque o desenvolvimento das diferentes
habilidades.
Esta lei define no capítulo V da Educação
Especial, o direito a educação e lazer.
Reafirma a igualdade de condições para
o acesso e a permanência do aluno na
escola. E, estabelece ainda o atendimento
da criança com necessidades especiais
preferencialmente na rede regular de ensino,
com currículos educativos pedagógicos que
atendam às necessidades especiais do aluno,

consequentemente as habilidades da criança
surgirão e a capacidade do mesmo para se
inserir na vida social.
A luta por uma educação de qualidade para
todos passa por aceitação da aceitação das
diferenças, por um currículo que contemple
a diversidade buscando o desenvolvimento
das diferentes habilidades da criança e a
capacidade do mesmo, sempre que, em
função das condições específicas dos alunos,
não for possível a sua integração nas classes
comuns de ensino regular.
§ 3º A oferta da educação especial, dever
constitucional do Estado, tem início na faixa
etária de zero a seis anos, durante a educação
infantil.
Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão
aos educandos com necessidades especiais:
I – currículos, métodos, técnicas, recursos
educativos e organização específicos, para
atender as suas necessidades;
II – terminalidade específica para aqueles
que não puderem atingir o nível exigido para
a conclusão do ensino fundamental, em
virtude de suas deficiências, e aceleração
para concluir em menor tempo o programa
escolar para os superdotados;
III – professores com especialização
adequada em nível médio ou superior, para
o atendimento especializado, bem como
professores do ensino regular capacitados
para a integração desses educandos nas
classes comuns;
IV – educação especial para o trabalho,
visando a sua efetiva integração na vida em
sociedade, inclusive condições adequadas
para os que não revelarem capacidade de
inserção no trabalho competitivo, mediante
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articulação com os órgãos oficiais afins,
bem como para aqueles que apresentam
uma habilidade superior nas áreas artística,
intelectual o psicomotora. (BRASIL, 1996, p.
20)
A inclusão está na lei brasileira é um direito
adquirido e subjetivo, pois visa a educação,
interação social e o pleno desenvolvimento
dessas crianças para a efetiva integração na
sociedade, também no que se refere à vida
adulta a fim de despertar alguma habilidade
no intelectual ou psicomotor.
Na Lei 10.098 de dezembro de 2000 em
seu artigo 1° estabelece normas gerais e
critérios básicos acerca da acessibilidade
de pessoas com deficiência e abrange só
nas vias públicas, transporte e mobiliário
específico, algo também muito importante
na comunicação.
Há muitas barreiras a serem vencidas para
que as pessoas com necessidade especiais
possam de fato participar da sociedade.
Portanto, vai muito além do que é material,
muitas barreiras estão nas atitudes e na falta
de comunicação, é necessário compreender
que as pessoas com algum tipo de deficiência,
possuem sentimentos, precisam se expressar
e se comunicar.

INCLUSÃO ESCOLAR E AS
NOVAS EXPECTATIVAS DO
DIREITO DA CRIANÇA COM
DEFICIÊNCIA
Novas expectativas educacionais precisam
ser implantadas na educação especial devido
à necessidade de um cenário que possibilite

as diversas manifestações humanas dentro
da sociedade.
Mantoan (2006) fala de uma crise
de paradigmas, um conjunto de regras
sociais, crenças e normas que norteiam o
comportamento do homem histórico, ou
seja, uma crise de concepção e visão do
mundo que traz incertezas, contudo, traz
também novas possibilidades e alternativas
que visam mudanças.
Instituições rotulam seus alunos, intitulam
seus professores em especialistas e separam
os professores por modalidades de ensino,
porque na verdade as escolas estão marcadas
por uma visão determinista, mecanicista,
formalista e reducionista e separam os
educadores por modalidades de ensino,
precisamos de uma educação formadora,
global, humana e que respeita as diferenças
não serão alcançadas como propõe a
inclusão.
Segundo Mantoan (2006):
A visão determinista considera que tudo
que está determinado, isto é, submetido
a condições necessárias e suficientes.
Logo, é uma generalização do princípio de
casualidades, deque todo efeito tem uma
causalidade, de que todo o efeito uma
casualidade, de que todo o efeito tem uma
causa em que produz sempre os mesmos
efeitos. (MANTOAN, 2006, p. 25)
A visão mecanicista, relativo a mecanismo,
concede que os fenômenos que se
manifestam no homem são mecanicamente
determinados, visto que, também obedecem
a ás relações de casualidade, é uma visão
automática e previsível.
A visão formalista é a característica do
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que é formal, portanto se encaixam normas
de comportamentos, assim segue as regras
sociais.
A visão reducionista reduz conhecimento,
para um conhecimento mais particular tipo
como fundamental, desse modo, reduz o
fenômeno a termos simples considerados
mais fundamentais que o próprio fenômeno.
Mantoan (2006) relata que é preciso
redefinir o planejamento educacional
para uma educação global, cidadã, sem
preconceitos e que perceba e valorize as
diferenças, ou seja, uma educação contrária
à visão determinista, mecanicista, formalista
e reducionista. Desse modo o paradigma
educacional do formalismo racionalismo
será desfeito e surgirão novas possibilidades
de educação para todos.
A inclusão não pode continuar a ser vista
como uma utopia, não e não está ligada
apenas ás escolas. A inclusão é um processo
social maior, que engloba a educação
inclusiva, e vincula o respeito e direitos
humanos.
Segundo Voidodic (2008), a educação
inclusiva evidencia o problema social com
relação à forma que os deficientes eram
tratados, excluídos de ambientes comuns,
sem direito de participar de forma ampla do
contexto social, ou seja, eram abandonados,
desprezados viviam segregados e excluídos
da sociedade.
A declaração dos direitos segundo a
autora em 1948, e movimentos retomados
na década de 1960, emergiu no mundo a
defesa pelos direitos humanos aplicados a
todos. Visto que, em decorrência dessa luta,
na França de 1960

Surgi nesta época a pedagogia institucional
ou revolucionários influenciados pelo
movimento “Freineriano” e pelo grupo dos
Situacionistas Intencionais. Desse modo,
social o indivíduo cria ou não condições
necessárias ao seu desenvolvimento.
A pedagógica institucional ou pedagogia
revolucionária possibilitou uma nova visão
sobre a educação. Explica ainda, que nas
décadas de 1960 e 1970, se tornou evidente
no campo da saúde a questão dos deficientes
mentais segregados em ambientes fechados,
dado que, surgiu uma nova forma de ver e
se tratar essas pessoas. Consequentemente,
a educação foi impactada com a questão
alarmante do problema social o indivíduo.
Na Europa surgiram vários movimentos
de pais de criança deficientes a fim de incluir
seus filhos em situações comuns de ensino
ou o chamado ensino regular.
A inclusão, dentre entre muitos
movimentos e programas para a inclusão,
surge em 1970 o programa denominado
Mainstreaming, com o objetivo de incluir as
crianças deficientes, com o apoio de serviços
complementares em salas de aulas regulares.
Voivodic (2008) retorna o termo
Mainstreaming, que no Brasil foi entendido
por integração escolar como colocação do
aluno deficiente em classes especiais dentro
da escolar regular de ensino, logo uma
interação não planejada de ações lentas.
Nas expectativas de mudança de se
trabalhar de fato a inclusão, é preciso definir
e entender os termos “integração e inclusão”
e esclarecer o processo de transformação
das escolas que acolhem crianças com
necessidades especiais.
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Em Mantoan (2006) explica que embora
os termos “integração e inclusão” pareçam
semelhantes ao seu significado, em suas
práticas são bem diferentes.
Segundo a autora integrar significa inserir
o aluno com necessidades especiais nas
escolas de ensino regular, mas também em
classes especiais, pois há uma seleção dos
alunos aptos à integração, o que define
se será inserido parcial. Desse modo, a
integração limita o aluno e dificulta o
processo de ensino e aprendizagem uma vez
que os serviços educacionais oferecidos são
segregados.
Mantoan (2006) afirma que a inclusão
é incompatível com a integração, já que há
inclusão questiona as políticas e prevê a
inserção do aluno de forma radical e completa,
visto que a inclusão implica verdadeiras
mudanças de paradigmas e das perspectivas
educacionais. Por isso, a inclusão em sua
pratica é diferente da integração, sendo
o foco não está ligado somente a criança
especial, mas, a toda a comunidade.
De acordo com Mantoan (2006 p. 19),
“as escolas inclusivas propõem um modo
organizado do sistema educacional que
considera as necessidades de todos os
alunos e que é estruturado em função dessas
necessidades”.
Voidodic (2008), o termo inclusão não
acontecerá por simples obrigação, forçada
pela lei ou decretada por legisladores, porque
sua concretização só acontecerá quando
for aceita pela comunidade escolar e pela
família que são os principais envolvidos no
processo.
Este autor, no mesmo ano, mostra que o

conceito de inclusão muitas vezes parece
renomear o conceito de integração, visto
que o aluno com deficiência vai para a classe
regular de ensino, desde que se enquadre
aos pré-requisitos.
Contudo, a inclusão requer participação e
para acontecer é necessária, uma mudança
ideológica na sociedade e rápida mudança
no sistema educacional.
É importante diferenciar os termos
integração e inclusão, integração significa
integrar, formar algo num todo unificado
e inclusão significa compreender, fazer
parte de algo, logo inclusão é diferente de
integração, uma vez que é fazer parte, sentir
ser parte dessa sociedade.
A tão sonhada inclusão não acontecerá por
simples obrigação, forçada pela legislação,
porque sua concretização só ocorrerá
quando for aceita pela comunidade escolar e
a família, principais envolvidos no processo.
Lutar pela igualdade e qualidade de vida,
acesso à escola é direito de qualquer ser
humano, crianças e adultos com síndrome
de Down participam dos mesmos direitos
à educação, lazer, saúde e cidadania. A
síndrome de Down não é empecilho para
uma vida saudável, útil e feliz, mas é preciso
conscientização e responsabilidade social
para que este direito a vida prevaleça.
O preconceito é uma problemática
existente na sociedade desde muito tempo
atrás, pois, excluídos, a pessoa deficiente era
discriminada e marginalizada, por ser tida
como “diferente”. Contudo, com o passar
dos anos e por meios de vários programas
inclusão e de tratamento, a visão sobre a
inclusão começa a ter nova forma, é possível
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contar com a ajuda da sociedade e do governo
para diminuir a exclusão dos diferentes.
Segundo Voivodic (2008):
“É possível identificar pessoas com
síndrome de Down que conquistaram seu
espaço, vencendo preconceitos e suas
dificuldades, vencer desafios é a maior
conquista na luta pela inclusão dessas
crianças na rede de ensino regular. Entender
esse processo de inclusão possibilitará
avanços sociais e de transformação.
Consequentemente, a educação é um meio de
transformação social, que visa proporcionar
melhores condições de vida e respeito aos
semelhantes”. (VOIVODIC, 2008, p. 40)
Montan (2006, p.15) ”ocorre que a escola
se democratizou, abrindo-se a novos grupos
sociais, não aos novos conhecimentos”. Esse
movimento de inclusão objetiva a construção
de uma sociedade para todos.
Portanto, celebra a valorização da
diversidade humana visto que, adquire novos
conhecimentos.
Sabe se que a inclusão considera em seu
processo não só os alunos com necessidades
especiais, mas todos os demais, isto é, todos
sem exceção devem frequentar escola de
ensino regular, dessa maneira a proposta de
inclusão alcançará seu verdadeiro objetivo,
que é o de incluir, inserir, educar, humanizar
e respeitar o outro.
Propostas educacionais de inclusão
possuem dimensões éticas conservadoras,
por isso apresentam sentimentos de outro. A
ética se opõe a visão conservadora, porque
compreende as diferenças, e não apenas
respeita e tolera.
A inclusão provoca na instituição escolar

e na sociedade uma crise de identidade,
assim reconstrói os mecanismos de
relacionamentos e valoriza a diversidade, na
busca de uma nova realidade faz com que aos
poucos, barreiras sejam rompidas já que com
a inclusão os alunos, a escola e a sociedade
se beneficiam.
Mantoan (2006) alerta sobre os
preconceitos que distorcem o verdadeiro
sentido da inclusão escolar e reduz apenas
a inserção dos alunos portadores de
necessidades especiais no ensino regular,
visto que, na própria lei das diretrizes e bases
da educação (LDB de 1996) e a Constituição
Brasileira (1988) existem controversas.
Segundo
a
constituição
federal
pode ocorrer atendimento educacional
especializado fora da rede regular de
ensino, mas apenas como um complemento
educacional. E, a lei de diretrizes de bases
da educação brasileira permite substituir o
ensino pela educação especial. Neste caso a
LDB não está de acordo com a constituição
federal e abre brechas na própria legislação
do país.
Mantoan (2006) relata que “a verdadeira
inclusão não impõe uma identidade do
aluno, portanto determina sua capacidade
de aprender”.
Sendo assim, cada aluno possui
características próprias, portanto o professor
deve conhecer o aluno, suas limitações e
possibilidades, para mediar o conhecimento
e desenvolvimento das habilidades.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A escola abre suas portas para os alunos com necessidades
especiais precisam se adequar para de fato tornar uma
escola inclusiva, assim, adequações arquitetônicas,
formação continuada de professores, sistema de avaliação e
diagnóstico e as adaptações como plano político pedagógico
em seu fundamento, adequações arquitetônicas, formação
continuada de professores, sistema de avaliação e
diagnóstico e as adaptações de acesso ao currículo farão
parte da verdadeira inclusão, são atitudes fundamentais no
processo de inclusão escolar.
A inclusão social é um sonho possível que pode ser
alcançado pela equipe escolar em conjunto com a sociedade,
visto que, gestores, coordenadores, professores, demais
funcionários da escola, alunos e família, juntos, organizam
condições de mudar conceitos de uma educação bancária
para uma educação humana de qualidade.
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AS PRÁTICAS ESCOLARES EM GEOGRAFIA E
MEIO AMBIENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Este artigo traz uma revisão bibliográfica com o tema voltado as práticas escolares
em Geografia e Meio Ambiente na Educação Infantil. O objetivo desta pesquisa é apresentar
os aspectos fundamentais do trabalho com este tema na Educação Infantil, abordando
as questões fundamentais e a sua abordagem no processo de ensino e aprendizagem. A
criança pequena é capaz de compreender tais conceitos e ampliar tais práticas por meio
das experiências que vivenciam na educação infantil, contribuindo desta maneira para a
formação de um aluno crítico e participativo nas questões relacionadas ao meio ambiente e
a educação ambiental. O ensino e a aprendizagem em Geografia na Educação Infantil devem
proporcionar um ambiente organizado para que a criança possa realizar interações com o
ambiente e com as demais crianças e adultos. Neste sentido é de fundamental importância
o planejamento e a disposição dos materiais no ambiente para que ele se torne um ambiente
acolhedor e adequado para o desenvolvimento e interação das crianças, proporcionando
momentos de aprendizagem significativa.
Palavras-chave: Meio Ambiente; Aprendizagem; Geografia; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO
As aprendizagens em Educação Ambiental
na escola podem ser concebidas como
uma prática de reconhecimento de valores
e conceitos, cujo objetivo principal é
desenvolver habilidades e conhecimentos
e novas atitudes ao relacionar-se com o
ambiente. O papel da escola é contribuir para
o entendimento sobre o tema meio ambiente
e promover diferentes aprendizagens que
tenham significado e sentido para as crianças,
estimulando o envolvimento de todos.
A escola precisa incentivar práticas e
discussões para que os temas sobre a
questão ambiental sejam abordados em
todos os contextos de aprendizagem, para
um contexto além daqueles relacionados
a biologia, química e física, abarcando
questionamentos de natureza política e
social.
A construção do pensamento se desenvolve
desde os primeiros anos de existência do ser
humano, desta maneira, a Educação Infantil
tem uma fundamental importância no sentido
de propiciar aprendizagens significativas.
Quanto mais a criança tem a oportunidade
de interagir com os seus pares e com o meio
que a cerca, melhor será a sua compreensão
de todo o processo que envolve as questões
ambientais, que interferem diretamente
na qualidade de vida das pessoas em
determinado contexto ou sociedade. A
realização de projetos que abarquem tal
temática contribui para a problematização
do assunto e para o processo de ensino e
aprendizagem.
Por muito tempo a educação infantil como

é vista hoje e a infância, tiveram outras
concepções, na qual a criança era vista como
um adulto em miniatura e não despendia de
cuidados especiais ou educação de qualidade,
o sentido de educação desta época estava
pautado na assistência e na guarda e não
tinha o propósito educacional.
Segundo Cavalcanti (2006) com as
transformações ocorridas na sociedade em
meados do século XIX, o ensino de Geografia
é instituído e inserido no contexto social,
introduzido nas escolas tendo como objetivo
contribuir para a formação de cidadãos,
tendo como base ideológica a nação e a
pátria. Sobre o caráter ideológico temos
uma proposta pedagógica que servia aos
interesses econômicos e políticos da época
em questão.

PRÁTICAS ESCOLARES EM
GEOGRAFIA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Com as transformações ocorridas na
sociedade em meados do século XIX, o
ensino de Geografia é inserido no contexto
social e educacional, nas escolas tinha
como objetivo contribuir para a formação
de cidadãos, tendo como base ideológica a
nação e a pátria. Sobre o caráter ideológico
temos uma proposta pedagógica que servia
aos interesses econômicos e políticos da
época em questão.
Em cada sociedade que existiu havia um
tipo de geografia constituída, em sua relação
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com o meio e representação com o mundo
e com o espaço, sempre permeada por uma
diversidade cultural. A visão europeia é
predominante quando falamos da história
da Geografia, mesmo sendo desenvolvida
em outras culturas temos poucos materiais
e documentos para comprovar e demonstrar
como ocorreram tais feitos.
Segundo Cavalcanti (2006) com as
transformações ocorridas na sociedade em
meados do século XIX, o ensino de Geografia
é instituído e inserido no contexto social,
introduzido nas escolas tendo como objetivo
contribuir para a formação de cidadãos,
tendo como base ideológica a nação e a
pátria. Sobre o caráter ideológico temos
uma proposta pedagógica que servia aos
interesses econômicos e políticos da época
em questão.
De acordo com Callai (2015) o
desenvolvimento da Geografia no Brasil está
relacionado a evolução da Ciência e com a
organização dos territórios e a análise de
materiais dos pesquisadores, foi possível
reconhecer o território brasileiro e assim
foram construídas as bases para o ensino da
Geografia. Nesta época o ensino tinha como
base o método de decorar listas que estavam
fora do contexto e eram trabalhadas de
maneira aleatória, sem muito significado
para a aprendizagem.
Conforme Marques (2008) por volta
de 1970, aumentaram a pressão dos
movimentos sociais e as discussões sobre o
ensino e a educação em Geografia passou a
ser discutida. Neste novo contexto, em 1980,
foram reinseridas a Geografia e a História
nos currículos disciplinares do Ensino

Fundamental II, substituindo o componente
Estudos Sociais e com os Parâmetros
Curriculares Nacionais, a Geografia passa a
fazer parte do currículo, também nos anos
iniciais do Ensino Fundamental.
De acordo com Boudou (2012) a Cartografia
foi desenvolvida para que o homem pudesse
representar a terra por meio dos mapas, desta
forma, foi possível representar a superfície da
terra e permitir novas formas de exploração
e avanço, transformando o ambiente. Com
as representações cartográficas os homens
foram capazes de reproduzir uma imagem do
mundo, o que contribuiu para que pudessem
transformá-lo e explorá-lo.
Segundo Cavalcanti (2006) o ensino de
Geografia deve pautar-se no desenvolvimento
da capacidade de conhecer a realidade,
tendo o espaço como ponto de vista. Este
ensino e aprendizagem deve auxiliar na
compreensão e formação de conhecimentos
sobre as questões que envolvem o espaço,
as atividades cotidianas, o deslocamento
da população e a sua consciência sobre os
fatos que permeiam tais ações na sociedade.
Pensar o espaço de uma maneira consciente
e crítica vai contribuir para a formação de
alunos comprometidos com o espaço e com
consciência social.
Com base nas ideias de Callai (2015)
podemos afirmar que educar para a cidadania
faz parte da concepção e intuito do ensino
da Geografia, sendo ela um componente
curricular fundamental para abordagem de
tal questão. Desta maneira, o conteúdo do
ensino de Geografia deve contribuir para a
formação do aluno e para que o auxilie na
construção de sua cidadania. Educar para
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a cidadania é um tema muito recorrente
atualmente quando pensamos em educação
na sociedade atual.
A educação geográfica parte dos
conceitos de representação do espaço,
como localização e organização. O professor
deve contextualizar a sua prática no sentido
de desfragmentar as disciplinas, numa
relação interdisciplinar, no qual os diferentes
conteúdos se relacionam e promovem o
aprendizado significativo.
A compreensão e o conhecimento do lugar
no qual vivemos é o primeiro passo para
que se possa compreender a Geografia e os
seus propósitos e conceitos. Com o ensino
da geografia, nos anos iniciais do ensino
fundamental, é possível que os alunos se
reconheçam como cidadãos e compreendam
o seu papel no meio e atuem de maneira
significativa neste espaço, com pequenas
ações.
A aprendizagem em geografia traz
diferentes aspectos e dentre eles podemos
destacar o estudo do ambiente em que
vivemos, o convívio harmonioso com a
natureza e os seres humanos, dentre outros
aspectos. O Ensino de Geografia na educação
infantil vem ganhando novos rumos e está
em constante evolução, embora alguns
professores não tenham consciência da
importância deste ensino na escola.
O ensino de Geografia se faz presente
em vários momentos de nosso dia a dia
abrangendo a sociedade como um todo,
portanto o seu conhecimento é relacionado
a todas as questões da vida em sociedade.
Neste sentido, na educação infantil, o
seu ensino traz novos conhecimentos e

possibilita o desenvolvimento de diferentes
aprendizagens relacionadas ao meio, como
o lugar, o espaço, a paisagem, dentre outros
aspectos.
Quanto mais cedo a criança tenha contato
com tais conhecimentos maior é a garantia
da compreensão do meio em que vive e a
educação infantil deve contribuir com este
aprendizado, favorecendo o desenvolvimento
da criança em todos os seus aspectos.
O trabalho com os conhecimentos
derivados das ciências humanas e naturais
deve ser voltado para a ampliação das
experiências das crianças e para a construção
de conhecimentos diversificados sobre o meio
social e natural. Nesse sentido, refere-se à
pluralidade de fenômenos e acontecimentosfísicos, biológicos, geográficos, históricos e
culturais -, ao conhecimento da diversidade
de formas de explicar e representar o mundo,
a contato com as explicações científicas e a
possibilidade de conhecer e construir novas
formas de pensar sobre os eventos que a
cerca. (RCNEI, 1998, p.166).
De acordo com Silveira (2008), os aspectos
do ensino de geografia são transmitidos
à criança e na maioria dos casos o próprio
profissional não entende que a atividade
trabalhada está relacionada com a Geografia
e quando entende por vezes fica o desejo
de compreender melhor a relação entre o
conteúdo e quais são os objetivos desta
aprendizagem, relacionando a teoria e a
realidade do meio social no qual a criança
está inserida.
O professor de educação infantil deve
abordar os conceitos e conteúdos relacionados
ao ensino de Geografia, por meio deste
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aprendizado a criança vai compreendendo
alguns conceitos e estabelecendo relações
entre as pessoas e o meio em que vive,
além de adquirir os primeiros conceitos
sobre a natureza e a sociedade, constituindo
um aprendizado significativo que está
diretamente relacionado a sua vivência
cotidiana.
De acordo com o RCNEI (1998) o trabalho
com o ensino voltado ao conhecimento
de mundo deve proporcionar as crianças
experiências que as aproximem do
conhecimento das diferentes formas de
representação do mundo social e natural.
O ensino e a aprendizagem em Geografia
na Educação Infantil devem proporcionar
um ambiente organizado para que a criança
possa realizar interações com o ambiente
e com as demais crianças e adultos. Neste
sentido é de fundamental importância o
planejamento e a disposição dos materiais
no ambiente para que ele se torne um
ambiente acolhedor e adequado para o
desenvolvimento e interação das crianças,
proporcionando momentos de aprendizagem
significativa.
A escola precisa reconsiderar o seu papel
entre o conhecimento e a aprendizagem,
contribuindo para que o aluno possa pensar
criticamente e seja capaz de estabelecer
relações entre a teoria e o meio que o cerca.
Neste novo contexto educacional, a escola
promoverá uma aprendizagem significativa,
na qual os conteúdos se encontrarão em um
contexto significativo de aprendizagem.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS
PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO
INFANTIL
Segundo Dias (2003) o Brasil é o único
país da América Latina que possui uma lei
nacional voltada para Educação Ambiental,
esta lei teve fundamento por meio das ações
de ambientalistas e de outros representantes
de organizações voltadas as questões
ambientais.
Toda prática pedagógica só terá sucesso
se for bem planejada e com propostas
bem definidas, englobando as diferentes
áreas de conhecimento, trabalhando a
interdisciplinaridade e multidisciplinaridade,
e desenvolvendo ações em que as crianças
possam ser protagonistas, envolvendo todas
as pessoas presentes no contexto escolar,
funcionários, pais e comunidade.
A Educação Ambiental pode ser entendida
como um processo de reconhecimento de
valores e conceitos, cujo objetivo principal
é desenvolver habilidades e conhecimentos
e novas atitudes ao relacionar-se com o
ambiente. O papel da escola é contribuir para
o entendimento sobre a temática ambiental
e promover aprendizagens significativas
neste sentido, estimulando o envolvimento
de todos.
Conceituar meio ambiente é tarefa
árdua, uma vez que existe diversidade de
conceitos, iniciando com o entendimento
da própria morada do homem, o que
inevitavelmente contribui com a Educação
Ambiental. As concepções de meio ambiente
já percorreram vários caminhos, passando
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desde a noção simplista baseada apenas em
aspectos biológicos e físicos, até chegar a um
entendimento mais complexo considerando
também os aspectos sociais, culturais,
econômicos e éticos. É preciso contextualizálo no tempo e no espaço, juntamente com
a história do homem e da natureza, e não
somente o meio físico; porque o homem é
natureza e agente transformador da mesma
e, consequentemente, intervém de forma
decisiva no meio ambiente, em especial,
no qual ele está diretamente inserido.
(PRUDENTE, 2013, p.27).
O papel da Educação Ambiental é
importante para o trabalho com valores
e atitudes, desenvolvendo na criança a
criticidade, em um contexto no qual a criança
sinta-se pertencente ao meio e perceba que
as suas atitudes têm influência direta para a
construção de um mundo melhor.
Torna-se necessário encontrar meios para
o trabalho com a Educação Ambiental na
Escola na perspectiva da ludicidade e com
o objetivo de conscientização e melhoria
nas práticas que permeiam a nosso convívio
em sociedade. A criança pequena é capaz
de compreender tais conceitos e ampliar
tais práticas por meio das experiências que
vivenciam na educação infantil, contribuindo
desta maneira para a formação de um
aluno crítico e participativo nas questões
relacionadas ao meio ambiente e a educação
ambiental.
A Educação
Infantil
promove
o
desenvolvimento da criança de uma
maneira global e nesta fase da escolaridade
a criança está sempre disposta a novas
aprendizagens, neste sentido o trabalho

com a conscientização ambiental, trazendo
temas que abordem a formação de valores
e o respeito é fundamental para uma
aprendizagem significativa, desenvolvendo
práticas de preservação e cuidado com o
meio ambiente.
A escola é um dos primeiros espaços de
socialização do conhecimento e de interação
outras crianças e adultos, no qual a criança
se depara quando está longe do ambiente
familiar, nestas relações a criança é capaz
de dividir experiências e aprendizagens com
seus pares, ampliando os seus conhecimentos
e realizando novas descobertas.
Propostas e práticas escolares diversas
que partem fundamentalmente da ideia
de que falar da diversidade cultural, social,
geográfica e histórica significa ir além da
capacidade de compreensão das crianças
têm predominado na educação infantil. São
negadas informações valiosas para que as
crianças reflitam sobre paisagens variadas,
modos distintos de ser, viver e trabalhar dos
povos, histórias de outros tempos que fazem
parte do seu cotidiano (BRASIL, 1998, p.
165).
De acordo com Rodrigues (2007) o trabalho
da educação ambiental na educação infantil
é importante, sendo a escola responsável
em formar alunos críticos e atuantes e
neste período escolar, os valores estão
sendo formados na criança e ela é capaz
de estabelecer relações significativas com
o conhecimento que lhe é proporcionado e
que tenha uma ligação com a realidade a sua
volta. As atividades trabalhadas para este
fim, necessitam de planejamento e ter os
objetivos bem definidos.
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Outra situação didática proposta no
Referencial, aborda a valorização da vida e
o contato com pequenos animais e plantas,
segundo o documento, essas práticas podem
ser organizadas pelo professor de forma a
contribuir para que a criança construa as
principais noções sobre esse assunto.
As crianças geralmente estão mais abertas
para mudanças de atitudes, e acredito que
podem ser porta-voz de bons exemplos para
oferecer ferramentas para outras pessoas
se conscientizarem. Relacionar a Educação
Ambiental com a Educação Infantil se
justifica por acreditar ser o caminho mais fácil
e rápido de transformação social relacionada
ao meio ambiente. Os adultos, normalmente
já estão cheios de vícios, penso ser mais difícil
sensibilizá-los. Vejo no meu filho de seis anos
um desejo inerente de cuidar das plantas,
dos bichos e dos seus pares, me inspirei nele
para fazer essa pesquisa. (PRUDENTE, 2013,
p.13)
Para a faixa etária de quatro a cinco anos,
o documento estabelece a organização de
blocos de conteúdos para o trabalho com
a Natureza e Sociedade, estes conteúdos
devem ser trabalhados de forma ordenada e
em conjunto, sem fragmentações, evitando a
descontextualização, de modo a aprofundar
os conhecimentos dos quais a criança já teve
contato e ampliando a aprendizagem com a
inserção de novos conhecimentos.
Ainda com base no Referencial, as
práticas pedagógicas devem estar centradas,
em buscar aprendizagens significativas e
relevantes para os alunos, o professor deve
prever tais práticas a fim de propiciar ao

aluno atividades que contribuam para a sua
formação e conscientização neste sentido.
O trabalho de conscientização em Educação
Ambiental prevê práticas diferenciadas
previstas no currículo e no Projeto Político
Pedagógico da escola. As crianças, desde
bem pequenas, são capazes de construir
relações de respeito e conscientização sobre
o meio ambiente e propagar tais práticas em
seu meio. Na infância devem ser abordados
tais assuntos no sentido de propiciar novos
conhecimentos e garantira a formação de
futuros cidadãos conscientes de seu papel
diante dos novos desafios da sociedade
atual.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O mais importante na questão da Educação Ambiental na
escola é perceber que esse processo de sensibilização da
comunidade escolar é um fator de extrema importância, pois
atinge grande parte da comunidade, além dos profissionais
envolvidos nesta ação, neste sentido é fundamental que os
conteúdos ambientais devem estar presente em todas as
disciplinas do currículo.
Dessa forma, a escola contribuirá para que a criança possa
estabelecer relações com os fatos cotidianos e o meio no qual
está inserida, neste sentido a Educação Ambiental deve ser
abordada em todos os níveis de ensino, permeando todas as
áreas do currículo de maneira a assegurar os conhecimentos
necessários para a construção de conhecimentos significativos.
Em relação a Geografia pode-se constatar com base neste
estudo que cada sociedade constituiu um tipo de geografia,
em sua relação com o meio e representação com o mundo e
com o espaço, sempre permeada por uma diversidade cultural.
A visão europeia sempre foi predominante quando falamos da
história da Geografia.
A presença da Educação Ambiental na Educação Infantil,
atua no sentido de que os conceitos ligados a esta temática
precisam ser apresentados nos primeiros níveis da educação,
permitindo que tais conceitos sejam divulgados, transmitindo
valores que serão aprendidos e resultarão em futuras práticas
de conscientização sobre o meio ambiente.
O ensino de Geografia se faz presente em vários momentos
de nosso dia a dia abrangendo a sociedade como um todo,
portanto o seu conhecimento é relacionado a todas as questões
da vida em sociedade. Quanto mais cedo a criança tenha contato
com tais conhecimentos maior é a garantia da compreensão
do meio em que vive e a educação infantil deve contribuir com
este aprendizado, favorecendo o desenvolvimento da criança
em todos os seus aspectos.
Quanto mais cedo o tema for abordado com as crianças,
maiores serão as chances para uma mudança de atitude
em relação à preservação do meio ambiente e a educação
ambiental, as crianças precisam ter contato com experiências
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enriquecedoras e a escola deve contar com o apoio da
família e da comunidade para a ampliação de ações e a
construção de um meio ambiente mais agradável para a
vida.
O ensino e a aprendizagem em Geografia na Educação
Infantil devem proporcionar um ambiente organizado para
que a criança possa realizar interações com o ambiente
e com as demais crianças e adultos. Neste sentido é de
fundamental importância o planejamento e a disposição
dos materiais no ambiente para que ele se torne um
ambiente acolhedor e adequado para o desenvolvimento
e interação das crianças, proporcionando momentos de
aprendizagem significativa.
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BRINCAR HEURÍSTICO
RESUMO: A pesquisa a seguir relata sobre as contribuições da brincadeira livre com objetos
não estruturados ou de largo alcance para as crianças bem pequenas em ambientes de vida
coletiva, por meio de propostas que promovam a exploração, descoberta e autonomia, como
o brincar heurístico e o cesto dos tesouros. A criança entre 5 e 6 anos encontra-se em uma
fase na qual o egocentrismo é predominante nas suas ações ,pensamentos e sentimentos
.A metodologia utilizada é sempre a da observação durante o desenvolvimento dos jogos
e brincadeiras heurísticas, pois além das observações durante as sessões, são captados e
gerados recursos imagéticos para análise de dados, aos poucos a criança inicia a tolerância
social ,cria vínculos afetivos ,divide o espaço ,cria situações na qual o “meu” é substituído
pelo “teu” ,e assim aprende brincando. O objetivo está em analisar como o brincar heurístico
contribui para o desenvolvimento social e cognitivo das crianças, diante dos dados gerados
é possível constatar as reais contribuições do brincar heurístico, o conhecimento cognitivo
sempre é muito mais intenso que o social. Momentos de brincadeiras livres são imprescindíveis
e necessitam de tempo, e sempre proporciona momentos para o aluno /criança evoluir. O
espaço e materiais adequados servem para potencializar as descobertas das crianças.
Palavras-chave: Crianças bem pequenas; Brincadeira livre; Cesto dos tesouros; brincar
heurístico; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO
Cabe aos professores, em sua prática
docente, propiciar situações de aprendizagem
que levem ao desenvolvimento de habilidades
e de conteúdos que possam responder às
necessidades dos alunos ao meio social que
habitam.
O grande número de brinquedos que são
produzidos atualmente no mercado, sugere que
há certa compreensão por parte dos adultos de
que a brincadeira em si é importante para seus
filhos, ou seja, as crianças em geral. O educador
deve ser capaz de mediar sem ser intrusivo e de
acompanhar sem ser omissivo ou indiferente,
em todas essas ‘organizações de brincadeiras “.
O brincar heurístico deve sempre fazer parte
da vida de nossas crianças, pois é nele que ela
vai expor toda sua necessidade e sentimentos.
E por meio deste artigo iremos destacar a
importância do brincar.
O brincar faz parte do ser criança, e isso é
fantástico, pois tem expressivo efeito por si só, a
brincadeira, além de auxiliar no desenvolvimento
infantil, nas esferas emocional, intelectiva,
social e física, demonstrando a sua fundamental
importância neste período riquíssimo do ser
humano, ou seja, a sua própria estruturação, a
base construtiva do que tenderemos a chegar
ao desencadear de nossas vidas, dando-nos o
assegura mento necessário para progressão
natural do ciclo humano.
A brincadeira instintivamente é usada
pelo bebê para descobrir o mundo. Porém com
tantas inovações no mercado de vendas, às
vezes esquecemos de propor o imaginário para
nossos bebês e crianças.

O QUE É O BRINCAR
HEURÍSTICO
Em
1987
Elinor
Goldschimied
desenvolveu uma pesquisa que chamou
de Brincar Heurístico para a aprendizagem
e desenvolvimento de crianças, em
colaboração com educadoras de vários
países. Este olhar deve-se ao ponto de vista
em que a criança explore sua criatividade, se
desenvolva e consiga se expressar por meio
de brincadeiras.
A palavra “heurístico” vem do grego
eurisko e significa descobrir, a criança
começa a alcançar a compreensão de algo.
O foco do brincar está na descoberta
que a criança consegue fazer e também na
manipulação de objetos como sementes,
caixas, tapetes de borracha, bolas de pinguepongue, novelos de lã, etc. Em outras palavras,
conforme Goldschmied e Jackson (2006),
o brincar heurístico envolve oferecer a um
grupo de crianças, uma grande quantidade de
objetos para que elas brinquem, manipulem
livremente sem a intervenção dos adultos,
sendo eles pais ou educadoras.
Concluímos que o brincar heurístico com o
uso do cesto de Tesouros, possa nos oferecer
uma experiência de aprendizagem ampla para
os bebês que estão na fase de descobertas
pelo mundo. Proporcionar o brincar
heurístico em instituições infantis é buscar a
resolução cuidadosa de pequenos detalhes,
como: tempo, espaço, materiais adequados e
gerenciamento. O papel do professor é o de
organizador e mediador, e não o de iniciador.
Os bebês brincarão com concentração e sem
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conflitos por longos períodos, desde que
lhes sejam oferecidas quantidades generosas
de objetos cuidadosamente selecionados, e
organizados para tal brincadeira.
Que lugar ocupa a brincadeira livre na sala
de aula na educação infantil? O que pensam
os educadores a este respeito? Um rápido
olhar sobre as salas de aulas de educação
infantil e suas práticas pedagógicas, nos
deixa um confronto com a realidade onde
a brincadeira livre deixa de ser apenas para
seu próprio aprendizado e passa a ser um
abandono por parte das educadoras. O
deixar a criança livre para brincar, não quer
dizer deixar para lá, deixar com que ela se
vire sozinha, mas sim é simplesmente obter
um olhar voltado para que a criança tenha
direitos de escolher e seu professor deve
ser seu mediador, mas não a conduzindo
diretamente.

A IMPORTÂNCIA DA
BRINCADEIRA LIVRE
A brincadeira está intimamente ligada
à aprendizagem, isto acontece, porque a
criança não separa o momento de brincar
do momento de aprender ou qualquer
outro momento. Sua brincadeira é a sua
aprendizagem, pois é no momento que ela
brinca, que ela consegue absorver todo seu
aprendizado de maneira prazerosa e isso fica
gravado em sua memória.
É importante o cuidado de não confundir
os momentos de brincadeiras exclusivamente
como portadores de aprendizagens e
planejar brincadeiras sempre com este

intuito, a brincadeira deve ser livre, pois
ela aprenderá por si só, isso acontece de
maneira natural. Essa postura poderia causar
um protecionismo excessivo do adulto ao
orientar, e sempre estar conduzindo os
momentos de brincadeira com um propósito
específico, com objetivos marcados e
cronometrados.
O homem não brinca mais, a criança
pequena começa a fazer imitações do
homem que não brinca mais e vai acabar
sem nunca ter brincado, pois infelizmente
nossa “época”, vamos chamar assim, as
brincadeiras foram sendo deixadas de lado
e substituídas por tecnologia, onde o jogo
brinca ,e os movimentos são virtuais e não da
própria criança .A criança só vê a mãe usando
aparelhos elétricos, não vê a mãe sacudindo
a roupa, cantarolar enquanto bate um bolo,
até mesmo ir a lojas se tornou cansativo ,pois
tudo é on line . A mãe e o pai são portadores
de aparelhos que precisam fazer tudo o mais
rápido possível. Em vez do canto, da dança,
o barulho dos motores domésticos. A grande
variedade de objetos que podem fazer parte
de um cexto de Tesouros significa que não há
necessidade de incluir um objeto que produz
ansiedade, curiosidade, conhecimento nas
educadoras, em relação à sua segurança.
O prazer que provem das brincadeiras
guarda o sentido do prazer pelo viver, ser,
investigar, sentir, tocar, viver com o outro,
vibrar com vitórias e enfrentar derrotas,
enfim, de verdadeiramente fazer, brincar, ser
livre.
A educação infantil se insere em um
contexto histórico e social decorrente das
mudanças produzidas pelo capitalismo
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industrial no século XIX, que passou a
incorporar o trabalho feminino e da criança
no sistema fabril. Embora, segundo Aranha
(2006), no período anterior da Revolução
Industrial e durante ela, a questão da educação
já ocupasse o pensamento de grandes
filósofos, que defenderam a importância
da educação para todos seres humanos.
Portanto, Aranha (2006) fala da pouca
discussão sobre a infância e sua educação,
limitando a organização de um sistema de
ensino e de propostas metodológicas para
o ensino das crianças pequenas. Isso limitou
as potencialidades e as oportunidades de
desenvolvimento, comprometendo a visão
educacional na infância e dos trabalhadores
nesse nível educativo.
Por meio do brinquedo e brincadeiras
a criança pode desenvolver a imaginação,
confiança, autoestima, e a cooperação,
no meio em que se insere. O modo que a
criança brinca mostra seu mundo interior,
revela suas necessidades e isso permite
a interação da criança com as outras
crianças e a formação de sua personalidade.
Para isso é necessário que as escolas de
Educação Infantil proporcionem condições e
promovam situações de atividades conforme
as necessidades das crianças, oportunizando
a estimulação para o seu desenvolvimento
integral.
Por meio de diversos estudos realizados
nos últimos anos sobre a criança, educadores
sugerem que o brincar para ela é essencial,
porque é assim que aprende, e sempre a
brincadeira e o brinquedo estarão fortemente
relacionados com a aprendizagem em si. As
crianças até os três anos de idade, quando

jogam, não percebem nessa ação qualquer
diferença com o que os adultos consideram
um trabalho. Vivem a fase que Piaget
chamava de anomia e, dessa forma, não
podem compreender regras. Assim adoram
ajudar a mãe a varrer a casa ou fazer bolos,
não porque exista valor ou utilidade nessas
ações, mas porque são essas as atividades
interessantes e divertidas. Essa forma de
pensar, entretanto, modifica-se, e já a partir
dos quatros a cinco anos é que buscam
benefícios por meio do jogo, mesmo que
estes sejam o elogio da sua ação.
Por meio das brincadeiras a criança acaba
explorando o mundo a sua volta livremente,
pois é a partir daí que ela constrói seu
aprendizado, e é nesse espaço que a criança
acaba criando um mundo de fantasias e
manifesta seus sentimentos, se sentindo cada
vez mais segura para interagir. É brincando
também que a criança aprende a respeitar
regras, a ampliar o seu relacionamento
social e a respeitar a si mesmo e ao outro.
Para realizar esse trabalho, contamos com
uma bibliografia ampla, com leituras de
livros, artigos, revistas e sites sobre o tema
abordado, além de pesquisar grandes autores
e pensadores. Desta forma poderemos
evidenciar o quão as crianças aprendem
brincando, pois, o mundo em que vive é
descoberto por meio de jogos que vão dos
mais fáceis até os mais variados. Os jogos
para as crianças são uma preparação para a
vida adulta, são por meio das brincadeiras, e
seus movimentos e a interação com outras
crianças e com os objetos, que elas vão
desenvolver suas potencialidades. O jogo
não pode ser visto apenas como divertimento
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ou apenas como brincadeiras para distração,
ele favorece o desenvolvimento físico,
cognitivo, afetivo e a interação com amigos,
jogos e brincadeiras trabalham de forma
lúdica e estimula o raciocínio lógico da
criança, eles funcionam como facilitadores
na aprendizagem. Para compreensão e um
maior aprofundamento sobre os estudos
relativos aos jogos e brincadeiras e sua
relação com o processo de aprendizagem e
do desenvolvimento integral das crianças da
Educação infantil.
A formação da criança era viabilizada
por meio dos brinquedos e dos jogos que
ela executava. Por meio das brincadeiras
as crianças descobrem o mundo a sua
volta, construindo a sua própria realidade,
dando-lhe um significado. Kishimoto (2010)
considera que o brincar na Educação Infantil
implica definir o se pensa da criança, que
mesmo pequena sabe de muitas coisas,
interage com pessoas, se expressa com
gestos e olhares e mostra como é capaz de
compreender o mundo. O brincar é uma
ação livre que não exige como condição um
produto final. Piaget (1976) ao conceituar
“o jogo como uma atividade que desenvolve
o intelecto da criança” (p.139), constatou no
decorrer dos seus estudos, que por meio dos
jogos a criança muda seu comportamento e
exercita a sua autonomia, pois aprendem a
julgar argumentar, a pensar, a chegar a um
consenso.
O estudo que pretendemos realizar com
este TCC é uma pesquisa bibliográfica,
referente aos jogos e brincadeiras na
Educação Infantil, trabalhando com a
psicomotricidade,
fundamentada
nas

reflexões de leituras de textos de autores
diversos, e também de livros, revistas, sites
e arquivos. Teremos como instrumento de
investigação, uma pesquisa quantitativa
por meio de questionários investigativos
com professores da Educação Infantil
e observação dos alunos da educação
infantil durante as brincadeiras. A infância
realmente foi determinada pelas viabilidades
dos adultos, modificando-se bastante
ao longo da história. Até o século XII, as
condições gerais de higiene e saúde eram
muito precárias, o que tornava o índice de
mortalidade infantil muito alto. Nesta época
não se dava importância às crianças e com
isso o índice de mortalidade só aumentava,
pois não existia nenhuma preocupação com
a higiene das crianças.
A valorização e o sentimento atribuídos
à infância nem sempre existiram da forma
como hoje são concebidas e difundidas,
tendo sido modificadas a partir de mudanças
econômicas e políticas da estrutura social.
Percebe-se essas transformações em
pinturas, diários de família, testamentos,
igrejas e túmulos, o que demonstram que
a família e escola nem sempre existiram da
mesma forma.
A concepção de infância configurase como um aspecto importante que aparece
e que torna possível uma visão mais ampla,
pois a ideia de infância não está unicamente
ligada à faixa etária, a cronologia, a uma
etapa psicológica ou ainda há um tempo
linear, mas sim a uma ocorrência e a uma
história. Neste sentido considerar a criança
hoje como sujeito de direitos é o marco
principal de toda mudança legal conquistada
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ao longo do tempo, porém antes dessa
mudança podemos perceber que muitas
coisas aconteceram, muitas lutas e desafios
foram travadas no decorrer da história para
que se chegasse a concepção atual, a criança
deve brincar e expor seus sentimentos e
prazeres Por meio de brincadeiras livres na
qual ela mesma possa se conduzir.
Cabe aos professores, em sua prática
docente, propiciar situações de aprendizagem
que levem ao desenvolvimento de habilidades
e de conteúdos que possam responder às
necessidades dos alunos ao meio social que
habitam.
O grande número de brinquedos que
são produzidos atualmente no mercado,
sugere que há certa compreensão por
parte dos adultos de que a brincadeira em
si é importante para seus filhos, ou seja, as
crianças em geral. O educador deve ser capaz
de mediar sem ser intrusivo e de acompanhar
sem ser omissivo ou indiferente, em todas
essas ‘organizações de brincadeiras “. o
brincar heurístico deve sempre fazer parte da
vida de nossas crianças, pois é nele que ela
vai expor toda sua necessidade e sentimento.
A arte é uma forma de criação de linguagens,
seja ela visual, musical, cênica, da dança, ou
cinematográfica, essas formas de linguagens
refletem o ser e estar no mundo, todas são
representações imaginarias de determinadas
culturas e se renovam no exercício de criar
ao longo dos tempos. Ao desenvolver-se
na linguagem da arte o aprendiz apropriase do conhecimento da própria arte. Essa
apropriação converte-se em competências
simbólicas por que instiga esse aprendiz a
ampliar seu modo singular de perceber, sentir,

pensar, imaginar e se expressar, aumentando
suas possibilidades de produção de leitura de
mundo, da natureza e da cultura e também
seus modos de atuação sobre eles.
Ao participar da arte o aluno também
adquire a capacidade da simbolização
permitindo que ele possa vencer realidades
angustiantes e domar medos instintivos.
O aprender é um impulso natural da do
educando, que aliado à aprendizagem tornarse mais fácil à obtenção do aprender devido
à espontaneidade das atividades por meio
de uma forma intensa e total.
Compreender o universo da arte é
indispensável para o bom desenvolvimento
do trabalho pedagógico efetivado pelo
professor que é o mediador destas ações.
A arte é essencial, pois possibilita ao aluno
uma aprendizagem por meio das vivências,
por meio das quais podem experimentar
sensações e explorar as possibilidades de
movimentos do seu corpo e do espaço
adquirindo um saber globalizado a partir de
situações concretas.
A arte é um instrumento que possibilita
que os alunos aprendam a relacionar-se
com o mundo, promove o desenvolvimento
da
linguagem
e
da
concentração
consequentemente gera uma motivação
a novos conhecimentos. O eixo da arte
é o desenvolver, sendo um dos meios
para o crescimento, e por ser um meio
dinâmico, a arte oportuniza o surgimento
de comportamentos, padrões e normas
espontâneas. Caracteriza-se por ser natural,
viabilizando para o aluno uma exploração do
mundo exterior e interior.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É brincando que a criança se descobre e consegue se
expressar de maneira livre e saudável. A criança tem uma
mentalidade semelhante à do artista, pois ambos ingressam
facilmente no universo do faz de conta, aplicando o dom de
fantasiar a tudo e fingindo que algo é, na verdade, alguma
coisa bem diferente, ela inventa, ela constrói ela faz e desfaz.
A brincadeira pode ser representada por meio de várias
formas, uma delas é simplesmente deixar a criança expor
seus movimentos.
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A IMPORTÂNCIA DA PRESENÇA FAMILIAR NO
PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM NAS
SÉRIES INICIAIS
RESUMO: A presente pesquisa aborda a importância da presença familiar, no universo
escolar, como contribuinte para o processo de ensino e aprendizagem dos educandos. As
crianças são dependentes de suas famílias para poder conhecer novos assuntos e ter novas
experiências, ao adentrar nas séries iniciais, podem surgir momentos de dificuldades na
mente dos pequenos, ter medo das situações que virão, pois saíram da educação infantil
e estão subindo mais uma etapa de suas vidas. Desde cedo as crianças acreditam em seus
pais, famílias e parentes, é possível que quanto mais a valorização do ensino dedicado pela
instituição familiar, bem provável que os educandos, também valorizam o ensino que lhe é
oferecido. No entanto os pais precisam estabelecer um vínculo harmonioso com instituição
de ensino, permitindo conhecer o trabalho da escola, dos docentes e seus objetivos
educacionais, sendo participantes desse processo. Ao se estabelecer projetos com as
famílias, é construído um elo de valorização e confiança entre ambos, que não julgarão um
ao outro, mas lutarão pelo mesmo objetivo, conquistar a aprendizagem na vida dos alunos
de forma prazerosa e harmoniosa, em que os mesmos se sintam valorizados e percebam o
quanto é significativo o ensino que a escola lhe oferece.
Palavras-chave: Dificuldades de Aprendizagem; Alunos; Família; Escola; Projetos.
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INTRODUÇÃO
O tema abordado sobre a importância
da presença familiar no processo de ensino
do professor e da aprendizagem do aluno, é
de grande relevância para a construção do
conhecimento dos discentes.
A família é um dos maiores
contribuintes para que a educação seja
realizada com sucesso e boa desenvoltura,
uma vez que a primeira educação é recebida
dentro do seio familiar.
A escolha do tema foi mediante
a observação da ausência da família no
acompanhamento da aprendizagem de seus
filhos, que por vezes, necessitam não apenas
de estímulos oferecidos pela instituição
escolar, mas de afetos e olhar delicado de
seus pais.
Com as possibilidades da inserção
para o mercado de trabalho, as famílias
têm procurado melhores condições de
vida e por sua vez, a criança acaba sendo o
indivíduo desfavorecido, pois o tempo dos
seus responsáveis acaba sendo menor para
oferece-las a atenção necessária em seu
caminho de aprendizagem escolar.
As famílias precisam compreender
que o afeto que a criança necessita não
cabe apenas aos professores ou a instituição
de ensino, mas que cabe a elas oferecerlhes, quando a criança recebe estímulos e
atenção de suas famílias em seu processo de
aprendizagem, percebe que a educação e a
escola são importantes para a sua vida. Já que
para a educação ser valorizada pelo aluno,
antes precisa ser pela família e sociedade.
Esse artigo vem trazer uma reflexão

sobre as práticas educacionais dos docentes,
sobre as dificuldades de aprendizagem
e desenvolvimento apresentados pelos
discentes e sobre a importância da família
para ajudar, no auto estima do aluno,
confiança e aprendizagens.
Desde então é importante ressaltar
que as escolas precisam buscar conhecer
as famílias de seus alunos, seu histórico,
dificuldades e anseios, para trazê-los para
a instituição de ensino como participantes
efetivos da educação oferecida aos
educandos,
trazendo
consigo
suas
experiências, talentos e sugestões, para que
juntos ofereçam um ensino de qualidade
visando o pleno desenvolvimento do sujeito
quanto aluno.

AS DIFICULDADES
DE APRENDIZAGEM
ENCONTRADAS NO ÂMBITO
ESCOLAR E A RELAÇÃO
ENTRE ESCOLA E FAMÍLIA
O processo educacional dentro das
instituições, sofrem de forma continua
dificuldades e enfrentam novos desafios, dia
após dia, ao olhar turmas de séries iniciais, é
perceptível que as crianças estão passando
por um momento novo em suas vidas, pois
saíram da educação infantil, passando para
um processo de aprendizagem que exija
ainda mais de si.
Ao falar sobre dificuldades de
aprendizagem, pode-se dizer que existem
vários fatores, que possam permitir a
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sua existência, uma delas é o avanço da
tecnologia, em que tudo que se precisa se
tem pronto, ao pesquisar trabalhos escolares,
ao se comunicar com os que são distantes e
os que estão por perto.
Atualmente quando um indivíduo
precisa comunicar-se, não é preciso escrever
de forma correta, pois quem recebe,
compreende a sua fala, mesmo sendo
um avanço e um facilitador, tem trazido
consequências no meio educacional, pois
tudo pode ser usufruído, mas com cautela,
porque a criança, precisa de cuidados, não
apenas fisiológicos, mas cognitivos também.
Outro aspecto encontrado como
um contribuinte para as dificuldades de
aprendizagem encontradas é a ausência
familiar, que de certa forma, precisa trabalhar,
estudar e dedicar-se na vida para oferecer
o de melhor para seus filhos, permitindo
assim a escassez do tempo, para mostrarlhes o quanto a educação e o ensino são
importantes, para que eles alcancem o que
desejam.
Quando é falado, do que eles desejam,
pode ser dito, um brinquedo, para uma
criança ter um brinquedo, é necessário um
esforço de seu responsável, para aprender,
desenvolver, criar, estabelecer, ou seja, é
preciso de uma educação para se chegar
a uma determinada profissão e conseguir
adquirir objetos de valores, valorizando e
enfatizando que a educação que leva o ser
humano a conquistas na vida.
Fazendo assim, instituição e família
estão trabalhando com a mesma finalidade,
mostrando, auxiliando, aconselhando o
alunado, a ter sucessos em suas escolhas,

atitudes e aprendizagem, porque a escola
e a família podem se responsabilizar pelo
sucesso ou insucesso escolar.
O olhar estará voltado no aluno, para
a melhoria de sua aprendizagem, quando
a escola e a família falam a mesma coisa
para o sujeito, isso permite a visão que a
família é vista e valorizada pela escola e a
escola é valorizada pela família que ambos
olham, planejam e se preocupam com a
aprendizagem do indivíduo.
O caminho que a criança percorre
para aprender, precisa ser prazeroso, precisa
ser dinâmico e envolvente, pois quando não
é algo dinâmico que mostra que se importa
com seus princípios, valores e com sua
família, possibilita que o aluno não se sinta
motivado para aprender.
GIKOVATE (2002), vai nos relatar
sobre tal importância:
Famílias e escolas deveriam partilhar dos
mesmos pontos de vista, de forma não gerar
confusão na mente dos moços e evitar que
usem as contradições para ganhar força e se
rebelar de uma forma nociva à sua formação.
(GIKOVATE, 2002, p.70)
Quando uma criança é inserida
na escola, é preciso que os pais ou
responsáveis, lhe passe segurança, que o
lugar que vai frequentar, será bom, que vai
lhe oferecer algo que será importante para
seu aprendizado, que além de aprender, ler,
escrever e realizar contas, será um ambiente
de relações e interações, que favorecerá a
conhecer pessoas e ter o apoio que precisará.
Nesse momento a criança irá
compreender que passará por momentos
bons e ruins, que aprender não será tão
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fácil, porém terá o apoio que necessita
para construir um aprendizado e conquistar
uma descoberta, os professores e os pais
vão trabalhar juntos, para sanar as dúvidas,
medos e dificuldades que são apresentadas
dentro da educação.
Cury (2003), vai relatar sobre os
momentos desagradáveis que acontecem:
Atualmente, não basta ser bom, pois a
crise da educação impõe que procuremos
a excelência. Os pais precisam adquirir
hábitos dos pais brilhantes para revolucionar
a educação. Os professores precisam
incorporar
hábitos
dos
educadores
fascinantes para atuar com eficiência no
pequeno e infinito mundo da personalidade
dos seus alunos.
(CURY,2003, p.16)
De acordo com o pensamento de Cury
(2003), é preciso preparar a criança para a
vida, muita das vezes ocorre uma defasagem
escolar, por motivo da criança não aceitar
seus erros, não se permitir tentar criar, recriar,
estabelecer vínculos, aceitar o novo, que
compreender que haverá momentos que não
vão conseguir conquistar as respostas exatas,
mas que o educador estará lado a lado para
propor novas atividades para que o mesmo
conquiste sabedoria e conhecimento.
A família nesse momento vai precisar
passar segurança ao aluno e os docentes
transparência em seu processo de ensino,
apresentando seu trabalho de forma eficiente
e seus objetivos, que é preparar os alunos
para a vida em sociedade, como um cidadão
pensante e bem resolvido nos desafios que
virão pela frente.
No entanto para que a criança adquira

uma formação adequada é necessário que
família e escola realize seus papeis com a
preocupação de oferecer uma educação de
qualidade que permita o discente evoluir e
crescer dia após dia em sua vivência social.
A verdade é que os pais e instituições
de ensino terão de estabelecer um diálogo
mais vivo e intenso; os pais deverão voltar
a participar mais ativamente da formação
das crianças e agir de modo coerente e
compatível com as normas propostas pela
escola a quem confiaram a educação de seus
filhos.
(GIKOVATE,2002, p.69)
A necessidade do momento é que não
seja lançada responsabilidades exclusivas
da escola ou da família, mas de refletir a
importância de ambas na valorização do
conhecimento a ser concebido pelo indivíduo
e que os valores e regras estabelecidos pelos
mesmos, beneficiará a criança em sua vida
adulta.
Sabemos que por vezes a instituição
e os educadores, não conseguirão atingir e
conquistar todos seus anseios e expectativas,
nem seus e nem da sociedade, mas estará
sempre disposto a oferecer o seu melhor
e chegar o mais perto possível de seus
objetivos educacionais.
Uma vez que os pais trabalham com
autoestima, valorização escolar, motivação,
incentivando e estimulando seus filhos, isso
impulsiona de forma positiva o discente
ter o interesse pelo aprender, por resolver
problemas, oferecer o melhor, não faltar as
aulas, trabalhará com a segurança psicológica
de que o pai ou responsável se importa com
o que ele faz e com o que aprende.
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O objetivo a ser alcançado é um trabalho
em conjunto, permitindo que diminua as
defasagens escolares, desvalorização escolar
e trabalhar com a motivação, incentivo na
vida de cada aluno, para que tenham o prazer
de ir a escola, fazer parte dela e reconhecer
o quanto a mesma é importante para a vida
e os permitirá ser ainda melhores do que já
são.
É preciso refletir que por vezes
a educação sofre recaídas no processo
de ensino e aprendizagem, quando os
professores acabam desanimando de educar
e ensinar, permitindo que o desanimo adentre
em meio a sua missão, faz com que o aluno
se sinta desmotivado, não conseguindo
avançar.
Por esse motivo é preciso que os
educadores conheçam a história de vida dos
seus alunos, que tenham um diálogo aberto
com a família e juntos, reflitam e apresentam
novos caminhos para que a criança venha
perceber que é capaz e inteligente e existem
pessoas que se importam com elas e esperam
por suas conquistas.
No estabelecer do vínculo da
instituição de ensino com a família, se desfaz
os medos, anseios, receios e insegurança na
vida das crianças que estão adentrando as
primeiras series do ensino fundamental e
permitindo que elas se sintam bem acolhidas.

PROJETOS QUE INSEREM
AS FAMÍLIAS COMO
PARTICIPANTES NO
PROCESSO DE ENSINO E
APRENDIZAGEM
Quando falamos de aprendizagens é
permitido compreende-la como conquistar
novos saberes que dantes não se possuía,
conhecimentos esses que mudam maneiras de
agir, pensar e amadurecer mediante ao que lhe é
oferecido.
A aprendizagem ocorre quando o indivíduo
se sente motivado, instigado, valorizado,
estimulado e quando lhe oferecido não somente
os campos para experiências, convívio com
a turma e educadores, mas também com a
educação dialógica entre escola-família.
Nos primeiros anos escolares da criança
é um período muito sensível que exige um
olha minucioso para contemplar, seus medos
e frustrações, como é pequena, não consegue
solucionar suas dificuldades sozinha e conta com
o auxílio dos pais.
Desde então, é preciso que se ofereça
projetos que ofereçam aos pais e famílias uma
abertura, para conhecer os projetos escolares,
o trabalho dos docentes, seus objetivos e
acompanhar o desenvolvimento dos seus filhos.
Segundo Chalita:
Qualquer
projeto
educacional
sério
depende da participação familiar: em alguns
momentos, apenas do incentivo; em outros, de
uma participação efetiva no aprendizado, ao
pesquisar, ao discutir, ao valorizar a preocupação
que o filho traz da escola.
(CHALITA, 2001, p.17)
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O acompanhamento ocorrerá de
maneira dinâmica, que desperte o interesse
nos pais e familiares para estar mais presente,
é preciso que se crie, atividades para realizar
em casa com a ajuda dos pais, pesquisar, ler,
questionar com os parentes, nesse momento
de atividade, permite que haja uma interação
entre a criança e o adulto.
Partindo das propostas pedagógicas e
pesquisas para serem realizadas em casa, faz
com que os pais saibam e conheçam o que os
educadores, estão passando para seus filhos
e o que almejam que eles passam a conhecer
e aprender.
Essa participação familiar é uma
educação dialógica, o aluno passa se
perceber e aprender de formas e maneiras
diferenciadas, saberá que seus pais, irmãos
e parentes, também já passaram por
situações problemas, mas que aprenderam
e conquistaram um conhecimento e que
eles também conseguirão aprender e se
desenvolver.
Um dos aspectos importantes a ser
falado é que o afeto, ensinar com amor, faz
toda a diferença, permite que o discente
acredite que possa evoluir, que pode alcançar
um futuro melhor, isso ocorrerá de maneira
positiva pois o sujeito, percebe que não está
enfrentando as dificuldades sozinho.
Quando se oferece um tempo para a
criança em seu período de novas aquisições
de conhecimento, prepara-as para conquista
de seus sonhos, marcando seus momentos
vividos da infância de forma agradável e que
eleva seus graus de aprendizagens. Isso de
fato é valorizar e perceber a necessidade do
aluno.

O aluno tem que ser amado, respeitado,
valorizado. O aluno não é uma tabua rasa,
sem nada, em que todas as informações
são jogadas. Não é um carrinho vazio de
supermercado em que alguém coloca o que
bem entende, e o carrinho vai aguentando
tudo o que nele é jogado. Ao contrário, o aluno
é um gigante que precisa ser despertado.
(CHALITA,2001, p.261)
No entanto para que ocorra de fato
uma aprendizagem significativa, é preciso
que o educando seja valorizado por ambas
partes, família-escola, que com sua parceria,
reconhecem que a criança é um ser muito
inteligente, capaz, curioso e que ama desafios
e que gosta de descobrir coisas inovadoras.
Partindo do conhecimento de que as
crianças são capazes de saber, conhecer e
aprender tudo, basta dos estímulos, atenção
e amor, basta que convide os pais para
entrarem na escola e oferecer suas ideias
para ampliar ainda mais o grau de ensino e
educação que a instituição de ensino possa
oferecer.
Pois sabemos que a educação não é apenas
dever do Estado, portanto cabe também
as famílias esse processo educacional.
Conforme a LDB (2015, p.9) afirma que:
Art.2º. A educação, dever da família e do
estado, inspirada nos princípios de liberdade
e nos ideais de solidariedade humana, tem
por finalidade o pleno desenvolvimento do
educando, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Nesse momento que a família adentra a
instituição de ensino, o objetivo é que as
famílias possam não apenas interagir, opinar,
mas fazer parte do processo pedagógico
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escolar, pensando nesse ponto de partida,
para essa interação, as unidades escolares,
podem optar por projetos educacionais, que
nos finais de cada bimestre ou semestre,
conforme a necessidade, elaborar oficinas,
projetos de canto, movimentos sustentáveis,
bordados, pinturas e até mesmo cursos
básicos de profissões.
O segredo é acreditar que os pais e
parentes dos discentes, tem muito a oferecer
na educação, muitos são profissionais, podem
auxiliar nas feiras culturais, movimentos
sociais, aplicando aulas de conhecimentos
básicos para a comunidade.
Existem pais que tocam instrumentos,
partindo desse pressuposto pode ser
elaborado um coral, entre pais e alunos,
mães e parentes que bordam, pintam e tem
ótima culinária, podem também apresentar
seus talentos e contribuir para um processo
de ensino agradável e inovador.
O projeto do coral com a família é um dos
projetos que o autor CHALITA (2001), aponta
em seu livro: Educação a solução está no
afeto, que pode ser enriquecedor, permitindo
que as famílias se sintam valorizadas.
Visando à integração entre pais e filhos,
o projeto consistiria na organização de pais
e filhos para cantar juntos. O desafio se dá
desde a seleção das músicas os gostos são
sempre diferentes até o preparo vocal e a
escolha vocal e a escolha local e da forma
que será apresentado. A experiência será
enriquecedora.
(CHALITA,2001, p.223)
Partindo dos projetos educacionais com
a parceria dos pais, permite que os mesmos
passam a conhecer as dificuldades que a

educação possui, as situações adversas que
a escola possui e suas necessidades, conhece
seus filhos de uma maneira diferente e melhor
e ainda há a aproximação com os professores
de seus filhos, dos quais são responsáveis
pelo desenvolvimento dos mesmos.
No entanto a instituição de ensino, precisa
conhecer o histórico da família de seu
alunado, mostrar interesse e valorização por
eles e pelas suas famílias e acreditar que eles
têm muito a oferecer e quanto as famílias
refletir sobre sua participação no contexto
escolar e perceber o quanto é importante
para o desenvolvimento dos seus filhos e
parentes.
Os projetos também ajudarão os pais
e parentes contemplar os avanços das
crianças, olhando e percebendo suas
atividades, desenvolvimento e realizações
nas atividades e nas interações sociais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com as pesquisas realizadas e o estudo
desenvolvido, pode-se considerar que de fato a família é
uma instituição educativa, que visa a primeira educação da
criança, inserido nela que o aluno vai aprender as primeiras
regras, palavras e gestos de sua vida, inclusive o amor e
atenção.
Os indivíduos não são compostos apenas pelo seu
lado racional, como também emocional, desde então ele
precisa ser contemplado em suas necessidades emocionais,
sociais e cognitivas e a escola com a família podem oferecer
essa atenção especial, visando o pleno desenvolvimento do
sujeito.
A escola é a segunda instituição que acolhe a criança
até sua vida juvenil e adulta, no entanto ela necessita ser
acolhedora e conhecer de fato quem são seus educandos
e suas famílias, conhecendo os anseios da sociedade, para
partir dessas informações, buscar trabalhar em seu processo
de ensino situações que os estimulem e que se sintam
motivados para aprender.
Os discentes das séries iniciais enfrentam por
momentos, dificuldades em seu processo de aprendizagem,
as vezes por medo, receios, dúvidas e até mesmo pelo medo
de errar e não conseguir alcançar os objetivos educacionais
que os docentes esperam.
No entanto é pensando nas necessidades educacionais
que o sujeito necessita que a unidade educacional, precisa
estabelecer um vínculo harmonioso com as famílias, para
mostra-las o quanto são importantes para o sucesso de
deus filhos.
A união estabelecida entre as duas instituições,
permite que o aluno perceba o quanto a educação e o
ensino são importantes para sua vida e que contribuirá para
alcançar formas e maneiras de pensar ainda melhores, em
sua maneira de agir e de se colocar no meio educacional e
social.
A instituição de ensino é o ambiente que além de ser
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acolhedor, necessita ser desafiador, inovador, que promova entusiasmo na vida dos discentes,
que os mesmos possam perceber o quanto são valorizados e vistos.
É importante ressaltar que o ensino e a educação é algo continuo, que as escolas e
famílias não podem desistir de acreditar nas crianças e em seu potencial, permitindo que
nesse processo, elas se sintam bem, com o desejo de querer aprender, criar, recriar, descobrir,
querer fazer, querer construir, todos esses aspectos possibilitam sucesso do aprendiz.
Uma vez que as famílias não acreditam na educação é possível que o filho também
não acredite, porem as pessoas acreditam ainda mais naquilo que elas conhecem, do que faz
parte e quanto mais aproximação, mais conhecimento.
Quando os pais valorizam a educação e os profissionais dela, possibilita que os alunos
vejam que o ensino realmente é algo valioso e os levará para bons caminhos, desde então
os projetos que envolvam as famílias, vão além das reuniões de pais, são momentos em que
pode ser exposto atividades dos discentes e de extrema interação entre pais e filhos.
Já que as crianças precisam de um apoio emocional ainda melhor, elas acreditam no
que seus pais lhe falam e o momento da infância é de sua importância a presença familiar,
pois é participação efetiva que será lembrada futuramente e marcada pelo indivíduo. De
acordo com Cury (2003):
Uma das causas do individualismo entre os jovens é que os pais não cruzam a sua história
com a de seus filhos. Mesmo que você trabalhe muito, faça do pouco tempo disponível
grandes momentos de convívio com seus filhos. Role no tapete. Faça poesias. Brinque, sorria,
solte-se. Perturbe-os prazerosamente.
(CURY,2003, p.25)
Os pais precisam separar um pouco de seu tempo, tornando-o valioso não apenas para
o trabalho e sustento de suas casas, mas para contribuir no desenvolvimento de seus filhos,
divertindo com eles, ajudando-os nas tarefas escolares e sempre que possível participar
das reuniões, exposições, feiras culturais, movimentos sociais e serem participantes dos
projetos que envolvam a família, até mesmo para conhecer seus filhos ainda melhor.
No entanto as famílias tornam-se o foco das escolas, para juntos estabelecer vínculos,
para que ao invés de houver defasagem de aprendizado, ocorram processos educacionais
facilitadores, inovadores e motivadores e que promovam sucesso e não fracassos escolares.
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A LINGUAGEM ESCRITA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O presente artigo aborda a problemática da escrita na Educação Infantil, ou o
processo para a apropriação da escrita alfabética (SEA) e refletir sobre a aquisição dessa
competência dentro de duas abordagens pedagógicas, tendo em vista as complexidades
que envolvem essa aquisição, ou seja, o domínio de um sistema artificial, que possui regras
rígidas e que envolve diferentes dificuldades, porém, necessário, porque possui um caráter
excepcional em nossa sociedade, cabendo à escola o seu trabalho de ensino. Ainda mais
quando se parte de um olhar sobre os escolares das classes menos favorecidas, cujos pais
não possuem um pleno domínio da escrita.
Palavras-chave: Linguagem; Escrita; Alfabetização Infantil.
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INTRODUÇÃO
Vivemos em uma sociedade letrada, a
comunicação que se desenvolveu com o
suporte da escrita contribui para escolha de
produtos, relações institucionais, apreciação
literária, itinerário de ônibus, manuais de
instruções, bula de remédios, enfim, são
vários usos para a linguagem, logo existe
também uma relação de poder, na qual há
o estabelecimento de uma norma padrão
que deve ser compartilhada. A escola possui
assim o papel de ensinar e contribuir para que
os discentes tenham um domínio da leitura
e da escrita. E quando se deve começar tal
aprendizado?
A criança aprende a linguagem oral, em
geral, sem pré-requisitos, pois está exposta
em um mundo de linguagem, aprende a
linguagem que circula em sua família, assim,
conforme foi capaz de aprender a dizer,
também o será de aprender a escrever
(OSTETTO: 2012 p.92) daí a importância de
o professor de Educação Infantil oportunizar
situações mediadas pela linguagem.
A criança como sujeito já está inserida
neste mundo da escrita, segundo Ferreiro
(FERREIRO: 1999 p.29) não é possível
imaginar uma criança no meio urbano em
que há vários textos escritos e só perceba
tais elementos depois dos seis anos de
idade. Ressalte-se, porém, que para muitos
discentes, o acesso ao mundo dos livros
ocorre, sobretudo na escola.
Assim vivemos em uma sociedade
letrada, na qual se exige dos jovens que
chegam ao Ensino Médio um êxito em
seu desempenho de leitura e escrita,

consequentemente há uma inserção no
mundo letrado cada vez mais cedo, assim
como a existência de dificuldades nesse
percurso, que em razão da exigência da
sociedade, tornam-se mais visíveis.
A escrita muda a própria fala, segundo
Kato (KATO: 2004 p.11) na fase inicial a escrita
tenta representar a fala, fazendo-o de forma
parcial, depois é a fala que tentará copiar a
escrita. Assim esse processo tende a criar um
repertório para o discente, contribuindo para
o seu senso crítico e sua participação efetiva
como sujeito no mundo.
A escrita possui desafios distintos,
que cabe ao professor reconhecer, ou seja,
segundo Sanchez (SANCHEZ: 2004 p. 90)
o primeiro desafio consiste em adquirir
as habilidades que permitem passar da
ortografia das palavras para a sua fonologia e
ao seu significado, isto é, reconhecimento das
palavras, o segundo consiste na utilização das
palavras para a comunicação com os outros.
Atualmente há o predomínio de uma
abordagem construtivista para o ensino da
escrita, que parte de hipóteses, e tem em
Ferreiro sua maior referência (1999, 1987),
há, contudo, outras abordagens, que podem
enriquecer o trabalho do profissional em
seu trabalho de alfabetização. A formação
continuada e a prática do professor
são elementos essenciais para que se
estabeleçam mudanças de paradigmas ou
apenas acréscimos teóricos.
O presente artigo objetiva assim, por
meio da literatura especializada, refletir sobre
a escrita na Alfabetização Infantil, a escrita
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e sua notação nos anos finais da Educação
infantil.
A pesquisa bibliográfica além de
referência na literatura especializada,
realizou-se também com consultas na base
da SCIELO artigos disponíveis na plataforma
SCIELO ( SciELO - Scientific Electronic
Library Online) ligada a FAPESP - CAPES
- CNPq - BIREME - FapUNIFESP , com as
palavras de busca EDUCAÇÃO INFANTIL
e ESCRITA. O artigo dividir-se-á em duas
partes, na primeira se abordará a escrita e as
principais características que a afastam da
fala, e na segunda parte algumas questões
que envolvem a aprendizagem/dificuldade
da escrita dentro das duas abordagens
citadas acima.

A LINGUAGEM ESCRITA
A Leitura, que envolve a competência
de operar com a linguagem escrita, possui
um patamar ímpar em nossa sociedade. Com
a velocidade da comunicação em outras
plataformas, continua sendo um apoio sem
o qual a pessoa pode ficar isolada, itinerários
de ônibus, mensagens em celular, uso de
aplicativos, manuais de instrução, pesquisa,
etc. As possibilidades do uso da escrita
fazem do seu ensino um alicerce para que
o indivíduo possa participar da sociedade.
Introduzir a criança no mundo da escrita,
torná-la um cidadão letrado é um dos deveres
da escola.
Porém, existem diferenças a serem
consideradas, pois há culturas diferentes,
falares distintos, o que faz com que muitos
dialetos sejam tratados como inferiores, o

que reforça a discriminação social. Assim
quando se pensa em escrita não se antevê
um sinônimo de alfabetização simplesmente,
a escrita participa daquilo que chama
linguagem verbal, segundo as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil afirma-se:
É importante lembrar que dentre os bens
culturais que crianças têm o direito a ter
acesso está a linguagem verbal, que inclui
a linguagem oral e a escrita, instrumentos
básicos de expressão de ideias, sentimentos
e imaginação. A aquisição da linguagem oral
depende das possibilidades das crianças
observarem e participarem cotidianamente
de situações comunicativas diversas na
qual podem comunicar-se, conversar, ouvir
histórias, narrar, contar um fato, brincar com
palavras, refletir e expressar seus próprios
pontos de vista, diferenciar conceitos, ver
interconexões e descobrir novos caminhos
de entender o mundo. É um processo que
precisa ser planejado e continuamente
trabalhado. (BRASIL: 2013)
Segundo Kato fala e escrita são
parcialmente isomórficas, ou seja, na fase
inicial é a escrita que tenta imitar a fala,
fazendo-o de forma parcial, posteriormente
é a fala que tenta imitar a escrita, também
de forma parcial. Com isso há uma tendência
de os letrados conceberem a fala segundo os
componentes da escrita.
A primeira diferença que se aponta
quando se reflete sobre fala e escrita é o
estímulo, auditivo na primeira e visual na
segunda. A própria escrita se desenvolve
a partir de sistemas visuais, que é quando
o homem começa a fazer uma distinção
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entre o desenho (representação artística)
e pictográfico (comunicação). Kato aponta
etapas evolutivas na história da escrita, que
saem da inexistência da escrita, passam pelo
pictográfico até a fase fonográfica. (KATO:
2004 p. 13).
O
desenvolvimento
da
escrita
relaciona-se a um desenvolvimento fonêmico
(a relação entre sons e letras), porém não
se restringe a ele, afinal há motivações
morfológicas, por exemplo, em casa, caseiro,
casarão, são palavras que partilham de um
mesmo radical e também cultural, como
certas gírias ou palavras que fazem parte do
campo cultural dos falantes como mandioca,
macaxeira e aipim. Assim quando se pensa
em escrita não se está a restringir um
ensino isolado, de componentes fixos. Ainda
segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil afirma-se:
Também a linguagem escrita é objeto
de interesse pelas crianças. Vivendo em um
mundo em que a língua escrita está cada
vez mais presente, as crianças começam a
se interessar pela escrita muito antes que
os professores a apresentem formalmente.
Contudo, há que se apontar que essa temática
não está sendo muitas vezes adequadamente
compreendida e trabalhada na Educação
Infantil. O que se pode dizer é que o trabalho
com a língua escrita com crianças pequenas
não pode decididamente ser uma prática
mecânica desprovida de sentido e centrada
na decodificação do escrito. Sua apropriação
pela criança se faz no reconhecimento,
compreensão e fruição da linguagem que se
usa para escrever, mediada pela professora
e pelo professor, fazendo-se presente

em atividades prazerosas de contato com
diferentes gêneros escritos, como a leitura
diária de livros pelo professor, a possibilidade
da criança desde cedo manusear livros e
revistas e produzir narrativas e “textos”,
mesmo sem saber ler e escrever. (BRASIL:
2013)
A questão dos gêneros envolve a
apresentação de diferentes suportes de
escrita, afinal a escrita não se restringe
ao prazer literário, cabe também levantar
hipóteses sobre a função do texto. Textos
jornalísticos, publicitários, história em
quadrinhos, etc. A escrita possui uma
variedade de regras relacionadas ao gênero,
logo não se trata de decorar letras, ou
restringir-se a decodificação. Segundo
Bakhtin:
Aprendemos a moldar nossa fala às
formas do gênero e, ao ouvir a fala do outro,
sabemos de imediato, bem nas primeiras
palavras, pressentir-lhe o gênero, adivinharlhe o volume (a extensão aproximada
do todo discursivo), a dada estrutura
composicional, prever-lhe o fim. […] Se
não existissem os gêneros do discurso e se
não os dominássemos, se tivéssemos de
construir cada um de nossos enunciados, a
comunicação verbal seria quase impossível.
(BAKHTIN, 1997, p. 302)
O uso dos gêneros como estratégia de
ensino da escrita e os processos do mesmo
dentro das abordagens pedagógicas continua
a ser um espaço de importância quando
pensamos na alfabetização, sobretudo
em crianças que possuem dificuldade de
aprendizagem.
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APRENDIZAGEM DA ESCRITA
Sobre a aprendizagem da escrita há duas
abordagens principais, na primeira procura-se
entender o como se aprende a escrita e na
segunda entender como a escrita se relaciona
com o indivíduo. Ambas as teorias abordam
a problemática das escritas inventadas, que
são componentes dos escritos infantis préalfabéticos, segundo (SILVA & ALMEIDA:
2018 p.64) hoje se considera que as escritas
inventadas funcionam como uma janela para
as competências linguísticas induz práticas de
reflexão metalinguística que contribuem para
analisar os segmentos orais das palavras.
Segundo Sánchez (SÁNCHEZ: 2004
p.92) ler uma palavra supõe um determinado
ato de reconhecimento, há assim dois atos de
reconhecimento que simplificados resumemse em ler com o ouvido e ler com olhos. A
palavra contém, portanto, dois componentes,
um visual (escrito) e um sonoro, ou a letra e o
fonema.
A perspectiva construtivista tem
em Ferreiro (1999, 1987) sua autora
mais representativa, considera que o
desenvolvimento da escrita é em grande
parte determinado por mudança na
capacidade lógica da criança. As crianças vão
assim construindo uma série de hipóteses
evolutivamente até a compreensão do
princípio alfabético.
As crianças tendem a relacionar e
perceber os usos da escrita constroem suas
hipóteses e inventam estratégias, segundo
Ferreiro (1987) as crianças tendem a refinar
sua produção em níveis conceituais ou
hipóteses, quando há uma diferenciação

entre desenho e escrita, percebem que as
letras transmitem mensagens. Ferreiro (1987
p.19) então distingue três grandes períodos:
Distinção entre o modo de representação
icônico e não icônico; construção de formas
de diferenciação e fonetização da escrita (que
se inicia no período silábico e culmina no
alfabético.
A perspectiva fonológica trata da
relação entre letras e sons, assim à medida
que as crianças aprendem os sons das letras
começam as compreender os sons estáveis das
pronúncias. Assim, enquanto na abordagem
construtivista há uma hipótese silábica, na
qual há uma marca gráfica por sílaba, na
abordagem fonológica o processo que leva
as crianças a compreenderem os segmentos
orais está relacionado com a aprendizagem
do nome das letras. Sobre a perspectiva
fonológica Silva& Almeida (2018) citam:
Autores como Ehri (1998), Frith (1985),
e Gentry (1982) representam a perspectiva
fonológica. Esta abordagem baseia-se no
pressuposto de que a principal tarefa da
criança ao aprender a ler e escrever consiste em
compreender que as letras representam sons
na pronúncia das palavras. Como resultado,
esse paradigma tem estimulado estudos
sobre a relação entre o desenvolvimento do
conhecimento das correspondências letrassons e da consciência fonológica, por um lado,
e o desenvolvimento da escrita, por outro
lado. (SILVA & ALMEIDA: 2018 p.65)
Sobre o trabalho de Ferreiro
comparando-o com a perspectiva de
aprendizagem da escrita na abordagem da
consciência fonológica ressalta CardosoMartins:
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Não obstante essa evidência, Ferreiro
subestimou a importância do conhecimento
do nome das letras na gênese da escrita
silábica. Do seu ponto de vista, o
conhecimento do nome das letras não é
necessário para a construção da "hipótese"
silábica, uma vez que existem crianças que
parecem prestar atenção apenas ao número
de sílabas na palavra. Como conseqüência, de
maneira semelhante à criança que escreveu
XVS para cavalo, escreve uma letra para
cada sílaba da palavra, mas qualquer letra
para qualquer sílaba. Ferreiro argumentou
que a escrita silábica pode ser observada até
mesmo entre crianças que não conhecem as
letras. (CARDOSO-MARTINS: 2016 p.331)
O trabalho com a escrita na Educação
infantil, sobretudo a partir das escritas
inventadas e as formas de apresentação
da criança no universo da escrita, sua
importância é consensual. Cabe aos
professores, por meio da formação e,
sobretudo com a sua experiência decidir
qual a melhor abordagem. O que falta, talvez
seja um maior conhecimento destas, o que
acaba, não raro, fazendo com que se repitam
práticas mais tradicionais que se aproximam
dos modelos de repetição.
Ademais, não podemos deixar de lado
os aspectos lúdicos, ou seja, da importância
do brincar na educação infantil e o professor
como um mediador entre o brincar e o
ensinar. O brincar, apesar de sua importância
não pode substituir os primeiros passos no
acesso à cultura escrita, afinal, quanto mais
cedo melhor será. As duas abordagens acima
revelam que há um sujeito em busca de
conhecimento. Segundo NEVES & GOUVEA:

Contudo, o discurso do brincar, quando
mal compreendido, deixou em segundo
plano a discussão sobre o interesse das
crianças pela língua escrita. As crianças são
sujeitos sociais que, ao longo dos processos
de desenvolvimento individual, apropriamse dos sistemas simbólicos da cultura na
qual estão inseridas. À medida que a cultura
escrita constitui, nas sociedades letradas
contemporâneas, importante mediador das
relações sociais, o processo de participação na
cultura passa pelo domínio desse mediador,
informando o desejo da criança pela sua
aquisição. Assim é que a inclusão das crianças
em nossa sociedade remete ao processo de
letramento, com todas as implicações que
isso acarreta. Tal discussão não pode estar
ausente do campo da educação infantil, uma
vez que o processo de escolarização (mesmo
que com características diferenciadas em
cada etapa educacional) de um número cada
vez maior de crianças, de todas as classes
sociais, começa aos 4 anos. (NEVES &
GOUVÊA: 2015 p. 238, 239)
Sobre o dilema, em se tratando de
alunos com dificuldade de aprendizagem
da escrita, Sanchez (2004) ressalta que
o desenvolvimento da linguagem escrita
requer tanto a presença de uma proposta
globalizada quanta intervenção específica
sugere o autor:
a) seja qual for a opção global de uma
escola, é de se esperar certo número, maior
ou menor de alunos com problemas;
b) que esses alunos devem ser identificados
o quanto antes;
c) que devem requerer uma atenção
especializada, e;
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d) que esta deve ser coordenada com o
plano global da escola. (SÁNCHEZ: 2004 p.
109).
Assim cabe aos envolvidos com o ensino
nesta etapa o entendimento de que a
escrita, como componente necessário para
a formação de um sujeito crítico, deve estar
presente, com as adaptações necessárias em
todos os níveis de letramento e alfabetização
de nossos discentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A escrita na Educação Infantil possui uma importância,
sobretudo para os jovens das classes menos favorecidas,
porque apesar de estarmos rodeados de escrita, acabam
não tendo muito contato com a diversidade de suportes
existentes. A nossa sociedade desenvolveu meios de
comunicação e a escrita, ou o domínio da leitura e escrita
caminham juntos para a emancipação da criança como
sujeito do seu próprio aprender.
A linguagem oral precede a linguagem escrita, a
linguagem oral não possui tantos pré-requisitos, porém,
com a aquisição da escrita a própria fala tende a mudar. Os
desafios existem adquirir habilidades ortográficas e entender
aspectos fonológicos existentes na escrita.
A escola possui o dever de garantir o acesso à escrita,
ou linguagem verbal, porque são instrumentos básicos de
nossa comunicação e para isso há o suporte pedagógico, há
uma importância sobre o papel dos profissionais envolvidos
e sua constante formação.
Hoje há o predomínio de uma abordagem
construtivista em que se parte do pressuposto de que as
crianças constroem hipóteses, quando inventam estratégias
em sua produção escrita. Percebe-se que elas diferenciam
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com o tempo o desenho da escrita. Assim há uma perspectiva em que a hipótese silábica
serve como elemento para as estratégias pedagógicas.
Por outro lado, há uma perspectiva fonológica, em que se parte do pressuposto de
que as crianças tendem a compreender os sons estáveis das palavras, quando pronunciadas,
daí uma abordagem mais centrada em se aprender o nome das letras.
Ambas as abordagens não deixam de lado a importância do lúdico. Afinal, em ambas
haverá a problemática de alunos com dificuldade de aprendizagem.
Ressalte-se a importância de se fazer um trabalho planejado para a aquisição e
apresentação da escrita na Educação Infantil. De fato, o Brasil já venceu a questão de incluir
o jovem na escola, aspecto quantitativo, agora o passo é o de conseguir inserir esse jovem no
mundo letrado, para que ele possa participar da vida social como um cidadão, para que isso
ocorra, sem dúvida, precisaremos de professores atentos para as mudanças que ocorrem no
mundo, para que não se perpetuem erros do passado.
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O LÚDICO E OS CONTOS NUMA RELAÇÃO
MULTIFACETADA NA EDUCAÇÃO PARA
CRIANÇAS COM TDHA
RESUMO: É inquestionável que o lúdico, bem como os jogos de alfabetização no universo
infantil constituem bases fundamentais para o desenvolvimento emocional, social e cognitivo.
Dentre os pioneiros da educação infantil moderna, Maria Montessori, já apresentava os
jogos como subsídio fulcral para as diversas fases da infância. Na pedagogia muita atenção
é dada ao acompanhamento e ao apoio no que se refere as prerrogativas do lúdico nas
brincadeiras, bem como ao material selecionado a cada tipo de atividade da criança, o jogo é
explicitamente ou implicitamente associado à aprendizagem. Para as crianças com TDHA, o
termo jogo é usado em vários contextos relacionados as formas exploratórias de ensino, isso
expressa uma estreita relação entre técnicas de aprendizagem para crianças com TDHA. Da
mesma forma é feita uma distinção entre os arranjos moderados de aprendizagem e fases,
sempre com referência aos aspectos especiais (propósito e motivação).
Palavras-chave: Lúdico; TDHA; Crianças; Educação; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO
O Transtorno do Déficit de Atenção e
Hiperatividade (TDAH) é o problema mais
frequente
do
neurodesenvolvimento,
afetando 5 a 7% das crianças, o que equivale
a uma criança por sala de aula.
Antes dos 7 anos, é problemático
e controverso fazer um diagnóstico
de TDAH; mas, de acordo com vários
estudos longitudinais, parece que uma alta
porcentagem de estudantes com TDAH já
apresentava comportamentos típicos do
transtorno que eram inadequados em sua
intensidade durante os anos pré-escolares.
A visão do TDAH, que abrange até os 6 anos
de idade, inclui sua consideração oportuna em
relação ao diagnóstico e tratamento precoces
. O TDAH de 0 a 6 anos é 50% menor que a
idade escolar , que é cerca de 3% das crianças.
Se antes de seis anos aparecem pelo menos
seis sintomas: impulsividade, não manterse focado em atividades, perder as coisas,
não se organizar, dificuldade em atender
ordens, responder antes de perguntar. Deve
acontecer em casa e na escola, porque senão
poderia ser um problema de adaptação. Em
ambos ambientes as premissas representam
uma junção de eventos que caracterizam
similitudes dentro da análise em questão.
Não devemos esquecer que os sintomas
são desproporcionais ao que é esperado
na idade e devem ocorrer em pelo menos
dois ambientes, por exemplo, em casa e na
escola. As crianças com TDAH desatento
são mais difíceis de identificar porque
passam despercebidas porque não são tão
conflitantes, seguem seu próprio caminho

e ignoram os outros. Eles tiram objetos do
lugar, mas perdem o foco rapidamente após
a utilização, assim tão logo não prestam
atenção a eles, em sala de aula não seguem
o ritmo dos outros, esquecem suas tarefas
e organizam suas atividades num ritmo
diferente.
O subtipo combinado de TDAH, apresenta
comportamento disruptivo precoce e
alterações da regulação emocional para a
idade correspondente, o que impacta em uma
interação social limitada e até mesmo em um
relacionamento difícil com seus pais. Estas
crianças, entre 3 e 6 anos, progressivamente
têm um nível mais baixo de aceitação das
regras do que outras, têm acessos de fúria
frequentes, têm mais conflitos com os seus
pares, aderem mais a elas e são intrépidas
sem ver o perigo porque eles também têm
grande atividade motora e curiosidade sobre
tudo.
Nesta linha, que se desenvolveu na Europa
em meados do século XX. A etimologia do
termo refere-se ao conceito de educador,
de conduzir e acompanhar. O primeiro
centro psicopedagógico foi inaugurado em
1946, cujo foco engloba a normalidade das
dificuldades adaptativas que podem pontuar
a escolaridade dos alunos. A filosofia do
central é acompanhar, dificuldades educativas
personalizadas
podendo
se
conduzir
estudantes aos caminhos responsáveis para
condicionar seu desejo de aprender e de
impedi-los de abandonar a escola. Isso é
feito por meio de uma leitura educacional e
psicológica de suas dificuldades, levando em
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consideração a personalidade da criança em
seu momento de desenvolvimento na escola.

O CAMPO DAS COGNIÇÕES
E AS INSTÂNCIAS PARA A
EDUCAÇÃO EM TDHA
O campo do cognitivo pode ser definido
como o estudo de atividades mentais
necessárias para cumprir tarefas escolares,
intelectuais e sociais. Historicamente,
esse ponto de vista foi baseado em uma
concepção da psique como um conjunto de
funções ou instrumentos de conhecimento e
adaptação.
Em sua origem filosófica, foi classicamente
tratada como “faculdades do espírito”:
memória,
julgamento,
percepção.
Naturalmente, os distúrbios de aprendizagem
são considerados neste modelo como as
falhas de uma ou várias dessas faculdades.
Desde o início do século existem técnicas
para avaliar esses instrumentos de
conhecimento – os diferentes testes – que
foram desenvolvidos para tentar discriminar
seletivamente as competências deficientes.
“Por seu lado, os progressos realizados pela
análise clínica e fisiológica do movimento
mostraram, sob a sua livre trajectória e a
sua justa apropriação ao objetivo, o jogo
complexo de funções que se tornaram mais
estreitamente solidárias pela sua progressiva
diferenciação na espécie, e que continuam
a integrar em si próprias as reações de base
em que se exprimem as possibilidades mais
imediatas da atividade psíquica” (WALLON,
1979, p. 84).

A resposta correspondente a essa
concepção consistiu logicamente em
reeducar
o
instrumento
cognitivo
considerado insucesso. Deste modo, foram
desenvolvidas técnicas corretivas muito
diversas, desde as mais gerais às mais
especializadas: reeducação da linguagem,
da leitura, psicomotricidade, suporte
psicopedagógico.
As esperanças para as possibilidades
oferecidas pelos testes de inteligência nem
sempre foram confirmadas e as possibilidades
de intervenção a ser tirada logo revelou
limitado pelo caráter também “atomizado”
das técnicas de reeducação “instrumentais”.
Depois de H. Wallon (1941), são os
trabalhos de Piaget (1966) que determinaram
mais a evolução desse modelo, especialmente
a mudança de visão segundo a qual o
conhecimento não é mais considerado como
uma posse que é transmitida a outro na forma
de um objeto, mas como uma “construção”
ativamente elaborada pelo sujeito em sua
experiência com a realidade ao longo de seu
desenvolvimento. O desenvolvimento da
inteligência ocorre por meio de diferentes
estágios cognitivos que podem ser descritos
e que são necessariamente seguidos em uma
ordem sequencial.
Esses estágios começam com o
período
sensório-motor,
caracterizado
por
uma
compreensão
do
mundo
percebido exclusivamente por meio de
atividades concretas, depois por meio
do desenvolvimento de representações
simbólicas,
primeiro
essencialmente
perceptivas.
Essa visão, que pode ser chamada de
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desenvolvimentista, na qual considera que a
criança que tem distúrbios de aprendizagem
é geralmente imatura e não atingiu o estágio
de desenvolvimento necessário para a tarefa
escolar proposta (por exemplo, leitura). É,
desse ponto de vista, detectado, por meio
de técnicas de avaliação apropriadas, o nível
de desenvolvimento cognitivo alcançado
pela criança para ajustar as propostas
educacionais.
As concepções sobre os estágios do
desenvolvimento cognitivo também são
aplicadas para tentar discriminar processos
especialmente imaturos em crianças com
dificuldades de aprendizagem.
Dentro da mesma perspectiva, há
estudos recentes que mostraram processos
cognitivos específicos evoluindo de maneira
desarmônica em crianças que têm distúrbios
de aprendizagem, mas não em um déficit
geral, por exemplo, no nível de memória e
atenção seletiva, bem como a capacidade de
modificar estratégias perceptuais e verbais.
Os trabalhos sobre as crianças com distúrbios
sensoriais e motores precoces fazem parte
dessa concepção.
Os meios de intervenção característicos
desta abordagem teórica aos transtornos
de aprendizagem consistem em estimular,
no plano psicopedagógico, os processos
específicos que permanecem imaturos.
Essas concepções significam, sobretudo, o
desenvolvimento da pedagogia especializada,
permitindo adaptar a tarefa escolar às
sequências do desenvolvimento cognitivo
das crianças.

AS INSTÂNCIAS
TERAPÊUTICAS DOS CONTOS
NO TRATO DE TDHA
Ao simplificar situações da vida, o conto
permite algum acesso a processos primários
inconscientes. As imagens que ele aborda
abrem um caminho não catastrófico para
o retorno daquilo que fora reprimido. O
conto contribui para essa redução do limiar
defensivo inconsciente ao abordar o sintoma
desvirtuando as histórias. Oferece a criança
a possibilidade de encontrar situações
emocionais próximas às suas, mas em outro
objeto. A história é, em si mesma, mediadora
da vida psíquica, o conto é a representação
e a narrativa de formações e processos da
realidade psíquica, seu material é o sonho, a
fantasia, o romance familiar, a representação
de mecanismos de defesa psicóticos e
neuróticos, os conflitos ligados a seu advento
dá a diferença entre os sexos, na passagem
desde o nascimento, à infância, adolescência
e idade adulta, pode servi de referencial
preparatório para as fases de maior ruptura
da vida, a morte dos pais. Essa frase recapitula
boa parte dos trilhos que tornam o interesse
do conto revelador e mediador da vida
psíquica.
“Os contos de fadas é terapêutico porque
o paciente encontra sua própria solução por
meio da contemplação do que a história
parece implicar acerca de seus conflitos
internos neste momento da vida. O conto
de fadas claramente não se refere ao mundo
exterior, mas aos processos interiores que
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ocorrem num indivíduo” (BETTELHEIM, 980.
p, 123).
Parece que a primeira virtude terapêutica do
conto é atuar no pré-consciente, ponte entre
o inconsciente e a consciência, permitindo
que o assunto para pensar e para simbolizar.
O trabalho do conto permite uma reabertura
da atividade e figurabilidade pré-consciente.
Autoriza a criança a investir seus processos
mentais pré-conscientes. Por meio da história
a criança aprende a dominar o que existe fora
dele antes de internalizar uma atividade de
fantasia que irá fundamentar nele um lugar
onde as palavras e as coisas serão capazes
de se conectar. Em todas as crianças, mas
especialmente naquele cujo mundo interior
não é suficientemente estruturado, sofrendo
dificuldades e significativas simbolizações,
contar histórias pode mediar um processo
de restauração de sua curiosidade, um
reinvestimento de seus processos mentais.
O conto dá à criança a oportunidade de
pensar e sonhar com o que acontece com
ele, encontrar respostas imaginativas para as
perguntas que ele faz sobre suas origens e
seu futuro.
O conto também desperta a figurabilidade
na criança, conduzindo a experiência
desorganizada, difícil de representá-la em
relação a seus objetos reais, ao maravilhoso
universo da representação, as representações
levam as crianças a novos estágios
educacionais, que hão de adaptar suas
necessidades a vivências necessárias. Derrotar
a aflição da não-representação parece-nos ser
uma das grandes virtudes do conto. O conto
é uma expressão da imaginação humana, da
capacidade de criação, de representação.

A narração de histórias, especialmente no
contexto de uma oficina que a emprega, cria
um espaço de transição, intermediário entre
a realidade interna e a realidade externa
percebida por duas pessoas em comum. O
conto – joga com palavras, e com sentidos
– se encaixa neste espaço, assim como o
jogo criador da vida, as crianças com TDHA
podem obter subsídios essenciais no trato
social e emocional. Este espaço permite que
a criança faça uma distinção clara, esta área
intermediária de experiência permanecerá ao
longo da vida como modo de experimentação
interna que caracteriza as artes, a religião, a
vida imaginária, etc.
A história contribui para a criação deste
espaço de transição difícil de implementar para
algumas crianças. As virtudes terapêuticas do
conto de fadas também provêm do fato de
que a criança encontra suas próprias soluções,
e nisso meditando sobre o que a história
conta sobre si mesmo e sobre seus conflitos
internos num momento particular de sua vida.
O efeito terapêutico está na reconstrução na
imaginação e não na transposição, isso pois,
em primeiro lugar por causa da distância
que ele tira da realidade cotidiana que o
conto nos permite ouvir o que de outra
forma permanece nas sombras. A história
tem, além disso, uma função de contêiner.
No qual por sua estrutura, transmite um
reservatório, uma matriz contendo, isto uma
função autêntica que peneira a violência. O
conto transforma os elementos destrutivos
em traços organizadores e funciona como
um dispositivo para os pensamentos, ele
transforma os impalpáveis, porque são
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destrutivos, em representações figuráveis e
toleráveis.
O conto é um recipiente da possibilidade
de pensar, um envelope psíquico, ao
significado. Bem escolhido, com a sua
abertura e encerramento, o trabalho de
posição da criança e do contador de histórias
na relação ouvinte e narrador, a narrativa
pacto é uma ferramenta maravilhosa para
conter na função de professor. No contexto
da contação de histórias, a função de conter
a situação do grupo também intervém. O
conto funcionará como uma espécie de
narrativa de um sonho comum, cada um
desenvolverá certas linhas associativas, e
o grupo encontrará uma primeira narrativa
unificadora.
O grupo permite que as
crianças experimentem o pensamento com
os outros e compartilhem algo por meio
de seu envolvimento comum na história e
nas particularidades do envolvimento de
cada um. O poder dos contos de fadas só
pode ser entendido se do mesmo modo for
compartilhado e as crianças entre eles são
cúmplices.

A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO
PARA CRIANÇAS COM TDHA
Aprender por meio do brincar é um
termo usado em educação e psicologia para
descrever como uma criança pode aprender a
compreender o mundo ao seu redor. Por meio
do brincar, as crianças podem desenvolver
habilidades sociais e cognitivas, amadurecer
emocionalmente e ganhar a autoconfiança
necessária para se envolver em novas

experiências e ambientes.
“Os primeiros anos de vida são decisivos
na formação da criança, pois se trata de um
período em que ela está construindo sua
identidade e grande parte de sua estrutura
física, afetiva e intelectual. Sobretudo nesta
fase, deve-se adotar várias estratégias,
entre elas as atividades lúdicas, que são
capazes de intervir positivamente no
desenvolvimento da criança, suprindo suas
necessidades biopsicossociais, assegurandolhe condições adequadas para desenvolver
suas competências.” (Maluf, 2009. p.13)
As principais formas que as crianças
pequenas aprendem incluem brincar, estar
com outras pessoas, ser ativo, explorar
e novas experiências, conversar consigo
mesmo, comunicar-se com outras pessoas,
enfrentar desafios físicos e mentais, mostrarse como fazer coisas novas, praticar e repetir
habilidades e ter Diversão.
“O fato de a criança, desde muito cedo,
poder se comunicar por meio de gestos, sons
e mais tarde representar determinado papel
na brincadeira faz com que ela desenvolva
sua imaginação. Nas brincadeiras as crianças
podem desenvolver algumas capacidades
importantes, tais como a atenção, a imitação,
a memória, a imaginação. Amadurecem
também algumas capacidades de socialização,
por meio da interação e da utilização e
experimentação de regras e papéis sociais.”
(BRASIL, 1998, p. 22).
As crianças não apenas desfrutam de
brincadeiras, mas também se beneficiam dela
de muitas maneiras, assim, a importância do
brincar. Abaixo estão explicações baseadas em
pesquisas sobre a importância do jogo e como
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incorporar o jogo na sala de aula da primeira
infância. O brincar pode ser um termo vago no
mundo educacional porque sua definição não
é clara, especialmente quando se coloca no
contexto de uma sala de aula. A brincadeira
pode ser definida como qualquer coisa que
uma criança faça dentro do contexto social e,
às vezes, é definida como apenas tempo livre.
Existem definições confusas e conflitantes,
mas existem duas formas seguras de brincar
no contexto da educação, jogo e brincadeiras
guiadas ou estruturadas. Grande parte da
confusão em torno da definição de brincar
está relacionada ao fato de que na literatura
de desenvolvimento infantil o termo brincar é
frequentemente usado para rotular a maioria
das formas de comportamento social e não
social das crianças, independentemente de
ser ou não brincadeira.
O brincar é essencial para o
desenvolvimento porque contribui para o
bem-estar cognitivo, físico, social e emocional
das crianças e jovens. Brincar é a ferramenta
que as crianças usam para aprender sobre o
mundo e a sociedade. Por meio do brincar,
suas necessidades sociais e cognitivas podem
ser atendidas e desenvolvidas. Brincar é o
modo como as crianças interagem com este
mundo e criam experiências para entender
a sociedade e as interações humanas. Sua
prática permite que as crianças criem e
explorem um mundo que podem dominar,
conquistando seus medos enquanto exercem
papéis adultos, às vezes em conjunto com
outras crianças ou cuidadores adultos.
O jogo ajudará as crianças a se tornarem
solucionadoras de problemas auto eficientes,
porque durante as brincadeiras, as crianças

criam e resolvem seus próprios problemas.
Quando uma criança é solicitada a resolver
um problema acadêmico ou da vida real,
ela poderá usar as habilidades que pratica
durante o jogo para encontrar uma solução.

BENEFÍCIOS DA ABORDAGEM
LÚDICA PARA CRIANÇAS COM
DÉFICIT DE ATENÇÃO
Existem vários benefícios da abordagem
de aprendizagem lúdica no cenário dos anos
iniciais, incluindo as crianças que usam e
aplicam seus conhecimentos, habilidades e
compreensão de maneiras diferentes e em
diferentes contextos, e praticantes lúdicos
usam muitas abordagens diferentes para
envolver as crianças em atividades que as
ajudem a aprender e a desenvolver disposições
positivas para o aprendizado. Os praticantes
podem e devem planejar brincadeiras infantis,
criando ambientes de aprendizado de alta
qualidade e garantindo períodos ininterruptos
para as crianças.
“[...] o transtorno de déficit de atenção e
hiperatividade ou TDA/H, é um transtorno
de desenvolvimento do controle que consiste
em problemas com os períodos de atenção,
com o controle do impulso e com o nível de
atividade. Esses problemas são refletidos
em prejuízos na vontade da criança ou em
sua capacidade de controlar seu próprio
comportamento relativo a passagem de
tempo em ter em mente futuros objetivos e
consequências” (BARKLEY, 2008, p. 36).
O nível de brincadeiras infantis
aumenta quando adultos brincam com elas,
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o acompanhamento é fundamental pois
associa as questões de diversos ângulos. A
variedade de brincadeiras que as crianças
praticam também aumenta quando os adultos
se juntam. A união é diferente do controle.
O controle faz com que as crianças sigam
uma agenda castradora e não leve a tanto
desenvolvimento cognitivo quanto quando
os pais seguem o exemplo de seus filhos.
Brincar é a moeda das crianças. Existem várias
maneiras pelas quais os educadores, pais e
responsáveis podem facilitar o aprendizado
das crianças com TDHA durante o brincar.
Os adultos podem modelar atitudes
positivas em relação ao jogo, encorajando-o
e proporcionando um equilíbrio de
brincadeiras internas e externas ao longo do
ano. Quando os adultos se juntam, devem
guiar a forma, engajar-se e estendê-la, em
vez de ditar ou dominar a ação. É necessário
um ambiente decidindo quais brinquedos,
materiais e equipamentos serão incluídos
nesse ambiente. É importante oferecer uma
variedade de materiais e experiências em
diferentes níveis de dificuldade. A escolha
dos materiais é importante, porque fornece
a motivação para a exploração e descoberta
das crianças. Ambas as experiências internas
e externas devem fornecer centros e espaços
exploratórios. O ambiente de jogo deve
permitir que as crianças façam escolhas
e explorem as possibilidades de jogo. O
ambiente de jogo deve refletir as experiências
de vida diárias da criança com TDHA.
Observe cuidadosamente quando as
crianças começarem a usar os brinquedos,
materiais e equipamentos. A observação é um
processo contínuo, fornecendo informações

sobre os interesses, habilidades e pontos
fortes da criança e as oportunidades de
aprendizagem e desenvolvimento adicionais.
A observação ajuda a identificar maneiras
pelas quais os adultos podem construir e
guiar o aprendizado. Ouça, repita, amplie e
faça perguntas no momento certo, estenda a
observação natural das crianças fornecendo a
linguagem necessária para ajudar as crianças
a articular o que elas vêm acontecer. Os
adultos podem promover brincadeiras e
oportunidades para descobertas expansivas;
eles podem melhorar (ou facilitar) o brincar,
encorajando as crianças a trazer seus
interesses e experiências para a brincadeira.
Os adultos podem fazer perguntas para
expandir e melhorar o jogo. Auxiliar as crianças
a reconhecerem os conceitos que surgem
ao lidar com o ambiente, fazer hipóteses,
reconhecer semelhanças e diferenças e
resolver problemas. Fornecer conhecimento
social, permitindo que as crianças aprendam o
conhecimento físico e lógico-matemático que
as ajuda a entender o mundo ao seu redor.
Brincadeiras de faz-de-conta, envolve
a criança a interpretar ideias e emoções.
As crianças encenam histórias que contêm
diferentes perspectivas diferentes. Embora
alguns estudos mostrem que esse tipo de
brincadeira não aumenta o desenvolvimento
infantil, outros descobriram que ele tem um
grande impacto no uso da linguagem das
crianças e na percepção das perspectivas dos
outros. O faz de conta também pode ajudar
na autorregulação de uma criança nas áreas
da civilidade, atraso na gratificação, empatia e
redução da agressão. Também pode melhorar
as habilidades sociais, como empatia,
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resolução de problemas e comunicação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A questão de por que as crianças TDHA estão prontas
para jogar e aparentemente incansáveis é frequentemente
justificada pelas experiências acumuladas no cursos das
vivências propiciadas durante seu desenvolvimento reside nas
necessidades de interação ao meio. Isso significa um estado
mental positivo que surge quando se está totalmente focado em
uma atividade, absorvido por ela, desse modo sujeito a perder
a noção de tempo. Tal estado de espírito se instala quando
se refere a requisitos que estão de acordo com as próprias
habilidades, pode-se, dessa forma apresentar um novo desafio,
mas ao mesmo tempo tem a tendência de ser controlado pelo
incentivo que surge intrinsecamente das próprias ações e que
não é determinado pelo resultado da ação.
Outra justificativa para mostrar que o brincar é a
forma mais importante de apropriação mundial e, portanto,
também o motor do desenvolvimento infantil que resulta das
necessidades básicas humanas que guiam a percepção e a
ação, a necessidade de apego, o relacionamento, a necessidade
de orientação, o controle, a autonomia, a necessidade de
autoestima e a necessidade de preservação do prazer. Quando
as necessidades básicas, que são independentes e iguais umas
às outras, são satisfeitas nas ações lúdicas, uma sensação
resulta de uma consistência e bem-estar para as crianças com
TDHA.
Ainda em tenra idade, as crianças com TDHA vem
adquirindo ativamente experiências valiosas, adquirindo
muitas habilidades e formando, cada vez mais, consciência de
sua própria identidade. Neste contexto, os jogos educativos
oferecem áreas de experiência nas quais lidam com os requisitos
que eles ainda não conseguem enfrentar na realidade. O
enfrentamento da realidade por meio dos jogos pode ocorrer
de três formas: a reprodução da realidade, a transformação
da realidade e a mudança da realidade. Comparado com as
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atividades cotidianas, o jogo garante às crianças uma certa zona de proteção, uma sala de
manobra que garante o autodesenvolvimento individual sem perturbações, como jamais seria
de outra forma.
No nível real, os riscos podem ser tomados sem medo de consequências na realidade.
Habilidades podem ser testadas e desenvolvidas. No jogo, não apenas o teste de auto
pertencimento, mas também a experiência de novas competências, avançadas são possíveis,
cada um representando experiências de aprendizagem e contribuindo para o desenvolvimento
do ser. As crianças se sentem no jogo como competentes e auto eficazes, porque determinam
sua própria experiência em espaços de aprendizagem que o lúdico proporciona.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES: O CURRÍCULO
COMO PRÁTICA SOCIAL DA EDUCAÇÃO
BÁSICA AO ENSINO SUPERIOR
RESUMO: A formação inicial de professores tem sido foco de inúmeros estudos e pesquisas
traçando o perfil do profissional, a constituição de sua identidade docente e sua prática
cotidiana. Muitos estudos a respeito do currículo dos cursos de formação identificaram a
falta de um eixo norteador que embasam seus conteúdos e a distância entre o currículo e
o campo de atuação, especificamente nas Licenciaturas. O currículo, como política cultural,
é um elemento determinante na formação da subjetividade e constituição de identidades,
neste caso na construção da identidade docente. Aqui estão em jogo as representações,
discursos e saberes que são construídos, reforçados e mobilizados nos currículos, tendo
assim importante função na construção das práticas e ações pedagógicas dos professores.
Sendo assim, o objetivo deste trabalho é analisar e compreender o currículo como prática
educativa importante que constitui e é constituído no processo de formação do docente,
entendendo-o como produção social e cultural, bem como levantar possibilidades de novas
formas de pensar este elemento pedagógico. Para tal, recorremos à revisão de literatura
pautada em autores que discutem o conceito de currículo e sua compreensão como artefato
cultural formador de subjetividades e identidades, ratificando sua importância na formação
de futuros professores. A pesquisa realizada nos mostra que é preciso superar o caráter
técnico-operacional do currículo e compreendê-lo como elemento fundamental no processo
educativo.
Palavras-chave: Formação de professores; Currículo; Identidade docente.
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INTRODUÇÃO
A escola contemporânea é resultado de
inúmeras transformações e deslocamentos
que há séculos ocorrem na sociedade.
Estes mecanismos proporcionaram um
impacto significativo nas práticas educativas
e na cultura escolar, demonstrando as
profundas relações de poder que permeiam
e determinam a educação. Assim a escola
não é um espaço neutro, mas está associada
à dinâmica dos processos sociais e à
legitimação de diferentes grupos. Devemos
analisar as práticas escolares como prática
social, ou seja, olharmos para a escola e suas
práticas considerando a dinâmica social e
outros mecanismos e determinações que
agem e permeiam este espaço, inserida
dentro de uma totalidade integrada por
fatores políticos, sociais, econômicos e
culturais.
Hilsdorf (2006) e Petitat (1994) nos
apresentam que a escola, desde sua origem,
contribuiu para a seleção e hierarquização
entre os grupos sociais e reprodução dos
valores e ideologias dos grupos dominantes
por meio de práticas estabelecidas no
currículo. Ainda abordam a construção da
figura do professor, bem como sua origem e
função nos diferentes momentos e contextos
sociais.
Petitat (1994) aponta que com o surgimento
dos sistemas estatais, indissociável da
emergência dos Estados-Nações nos séculos
XVIII e XIX, a escola passa a ser espaço de
formação do cidadão, diante do princípio da
pátria e de um projeto social liberal. Ocorre
então uma reorganização completa dos seus

programas e de sua função, no entanto os
Estados educadores dão continuidade ao
dualismo escolar do Antigo Regime, ou seja,
educação mínima para o povo nas escolas
primárias e uma educação completa e erudita
para a elite nos colégios. As políticas públicas
para a educação visavam a manutenção
do status e reforçavam a diferenciação
da educação e a posição dos sujeitos na
sociedade. O autor ressalta a importância
das disputas de diferentes grupos (Estado
e Igreja) pela educação na constituição
e desenvolvimento da cultura escolar,
ressaltando o impacto destes embates sobre
os currículos, sobre os professores e suas
práticas.
Hilsdorf (2006) também trata da cultura
escolar como produto de uma dinâmica social,
bem como da diferenciação e hierarquização
da educação para as distintas classes sociais.
Ao apresentar a organização da educação
nos séculos XVI, XVII e XVIII, a autora aponta
a relevância dos colégios de humanidades e
de suas propostas curriculares: os saberes
difundidos, a organização dos tempos e
espaços, papel e função dos professores
entre outros. Assim, em seu texto fica
claro o caráter histórico, político e social
do currículo, atendendo aos interesses de
determinados grupos e às necessidades de
uma sociedade específica.
A partir dos dois autores podemos
entender dois pontos importantes ao
pesquisar os currículos de formação de
professores: primeiro, o currículo não é um
artefato neutro, segundo os professores
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são alvo de controle e regulação, inclusive
em seu processo de formação. É necessário
superarmos a visão funcionalista e técnica
do currículo e compreendê-lo como artefato
cultural, formador de subjetividades e
identidades. Entretecendo este conceito
à teorização curricular discutida acima
concebemos que o currículo disponibilizado
durante a formação inicial dos professores
constitui um dos fatores que implicam na
construção de sua identidade, uma vez que
neste espaço circulam discursos, códigos e
representações sobre o ser professor, que
o posiciona como sujeito e estabelece sua
prática.
A construção da identidade acontece
pela/nas práticas culturais e sociais, por
isso a maneira como o ser professor se
representa e como é representado nos
currículos de formação traz implicações
para este processo, uma vez que interpela
a construção desta identidade enquanto
professor. Essa formação é construída por
múltiplas vozes, múltiplos saberes e junto á
eles múltiplos sentidos e significações, ou
seja, por diferentes concepções do que é e
de como ser professor.
Portanto, o objetivo deste trabalho
é analisar e compreender o currículo como
prática educativa importante que constitui
e é constituído no processo de formação
do docente, entendendo-o como produção
social e cultural, bem como levantar
possibilidades de novas formas de pensar
este elemento pedagógico.
Assim, a partir das análises de Sacristán
(1999) sobre o conceito de prática e as
análises de Enguita (1989) sobre as relações

entre educação e sociedade, podemos
entretecer alguns caminhos a respeito das
práticas educativas presentes na formação
inicial de professores, dentre elas o currículo,
e a significação atribuída a este artefato
como elemento importante na constituição
do ser professor.

CURRÍCULO E IDENTIDADE
DOCENTE
O currículo não se resume a organização
dos conteúdos escolares, além de seu
caráter pedagógico, muitos autores reforçam
a sua função política, social e cultural. Como
afirmado por Apple (1995)
o currículo nunca é apenas um conjunto
neutro de conhecimentos, que de algum
modo aparece nos textos e nas salas de aula
de uma nação. Ele é sempre parte de uma
tradição seletiva, resultado da seleção de
alguém, da visão de algum grupo acerca do
que seja conhecimento legítimo. É produto
das tensões, conflitos e concessões culturais,
políticas e econômicas que organizam e
desorganizam um povo (Apple, 1995, p.7).
Essa afirmação fica bem representada
no texto de Hilsdorf ao tratar dos saberes
difundidos pelos diversos grupos escolares,
e ao analisarmos os seguintes trechos de
Petitat:
A tomada de controle pelo Estado acarreta
uma transformação na cultura escolar ao nível
do primário. A instrução religiosa desaparece
do programa, às disciplinas tradicionais vêm
somar-se elementos de geografia, de história,
de desenho, de música, de ciências aplicadas
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à agricultura e à indústria, exercícios militares
para os meninos e trabalhos de agulhas para
as meninas (...) (PETITAT, 1994, p.158).
A estatização do ensino elementar desloca
as Igrejas de suas posições na gestão das
escolas, acarreta uma transformação nos
temas de referência ideológicos e culturais,
que passam a ser o elogio da pátria, história
e geografia nacionais, história dos costumes
nacionais e das virtudes exemplares; temas
como a conciliação de interesses sociais, a
igualdade de direitos e de oportunidade,
a mobilidade as aptidões indivivuais, o
progresso da razão e das ciências, etc.
(PETITAT, 1994, p. 163).
Aqui fica claro como as propostas
curriculares difundem um tipo específico
de sujeito que se pretende formar para
uma determinada organização e realidade
social. Neste momento, era interessante
à escola formar o cidadão, pautado nos
conceitos liberais. Hoje, qual tipo de sujeito
pretendemos formar? E, no caso desta
pesquisa, que tipo de professor? O que os
currículos de formação inicial de professores
tem privilegiado em seus cursos? Á quem e
o que esses currículos atendem e como isso
se reflete na prática dos futuros professores?
Petitat (1994) pontua o papel da formação
dos professores na concretização dos ideais
do Estado, durante o processo de estatização
da educação.
Esta ideologia patriótica que identifica
o progresso ao Estado republicano
centralizador, que dissolve as contradições
sociais
em
uma
unidade
nacional
composta de cidadãos cumprindo funções
complementares, é obra de uma plêiade

de escritores e de filósofos, autores não
somente de livros escolares, mas também de
toda uma literatura destinada aos mestresescola e aos professores das escolas normais
(PETITAT, 1994, p.159).
O controle estatal na seleção dos
conteúdos escolares seria totalmente
inoperante se não andasse paralelamente a
um controle de formação, da designação e
da supervisão dos professores primários. A
instrumentalização da escola primária com
fins de integração social e política precisa
necessariamente contar com um corpo de
professores de dimensões importantes e
que se mostre sensível às correntes sóciopolíticas que atravessam a sociedade
(PETITAT, 1994, p.164).
Os trechos acima permitem questionarmos
as políticas educacionais de formação de
professores, seus currículos, organização e
estrutura e repensarmos a contribuição que
tais cursos tem de fato na constituição do
professor. Podemos entender que a política
curricular está relacionada a uma forma de ver
o mundo que se quer legitimar, a um projeto
de sociedade, a um projeto de cidadão que
se quer formar, e no caso desta pesquisa a
um projeto de professor.
Os currículos de formação precisam
ser entendidos como produto histórico e
produtores de identidades e subjetividades,
de sentidos e significados sobre como, por
que e para quê ser professor, e não apenas
como um conjunto ingênuo de conteúdos. Por
meio das reformas e políticas educacionais
circulam determinadas posições de sujeito,
educação e sociedade que são assumidas
pelos professores em formação, muitas
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vezes, sem uma devida análise de quando,
como, por quem e por que esses saberes são
validados e reproduzidos.
Como coloca Silva (2007) o currículo está
implicado em relações de poder, que transmite
visões sociais particulares e interessadas,
trata-se de uma área contestada, de uma
arena política, terreno de produção e política
cultural, de contestação e transgressão,
como campo de construção de significação.
Dessa forma, o currículo não pode ser
entendido apenas como um documento oficial
que descreve o processo de ensino, elemento
inocente de transmissão do conhecimento,
mas como uma forma de regulação política
e cultural, por isso analisar e repensar
as propostas curriculares dos cursos de
formação inicial de professores pode ser um
importante caminho na construção de outra
educação. Ao pesquisar a formação inicial
dos professores devemos entendê-la como
um processo histórico, inacabado e resultado
de inúmeras determinações, considerando
as possibilidades de transformação desse
quadro em busca de uma formação menos
funcionalista e mais reflexiva.

O CURRÍCULO COMO
PRÁTICA EDUCATIVA
Ao entendermos o currículo de
formação inicial como prática educativa é
necessário entendermos também que se trata
de uma prática historicamente construída,
dada em um determinado contexto e tempo
histórico, e carregada de experiências e
expectativas. Além disso, a formação inicial

não é apenas produto, mas produtora de
inúmeras práticas.
Sacristan (1999) nos alerta que a
prática educativa não acontece sozinha,
não é um traço cultural autônomo, mas se
relaciona com as práticas que acontecem em
outros âmbitos. Assim, ao questionarmos
a significação atribuída aos currículos de
formação inicial temos que considerar que
não se trata de uma prática resultado de si
própria, mas mediada por outras demandas,
ideais e concepções externas a ela. O autor
afirma que a educação institucionalizada é
bastante influenciada por outras formas de
ação que condicionam a ação docente: os
regulamentos e reformas curriculares, as
políticas educacionais, o desenvolvimento
do currículo dentre outros elementos alheios
à ação dos professores que controlam e
regulam suas práticas educativas. Assim
o currículo em ação, aquele que de fato
desenvolve o ensino, é interposto á outras
determinações, em uma combinação
complexa de diversas práticas, dependente
de outros âmbitos e agentes externos, com
grande poder de influência sobre as salas de
aula.
Portanto, investigar a formação inicial
de professores em precede da análise dos
inúmeros elementos que penetram este
espaço: o cenário em que se insere o Ensino
Superior, as políticas de formação docente,
a constituição da área e seus currículos.
Entendemos, a partir dos conceitos trazidos
por Sacristán (1999), que o âmbito das
práticas educativas é resultado de uma
série de reguladores que passam desde a
experiência, tradição e estilos dos professores
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á leis, sistemas de avaliação, regulamentação
do trabalho, estabelecimento de regras etc.
que se projetam nas ações de ensino.
De acordo com o autor compreender
estes elementos ao pesquisar a educação nos
permite: evitar fantasias que responsabilizem
excessivamente
os
professores
pela
qualidade do ensino, apelar aos docentes
para que interajam com os demais âmbitos
que regulam sua prática e, principalmente
para esta investigação, “(...) rejeitar, com um
argumento a mais, as abordagens empiristas
centradas na observação da realidade da
prática mais estritamente pedagógica, como
se aquilo que ocorre nas salas de aula fosse
prática cultural autônoma.” (SACRISTÁN,
1999, p.93). Estes fatores nos fazem
discutir, por exemplo, que relações de poder
permeiam os currículos de formação inicial?
Que sentidos são atribuídos à docência
nestes espaços? Que elementos regulam
e dão sentido a esta prática educativa nos
processos de formação?
Entendido que a formação docente e
suas práticas não são um processo isolado,
mas um espaço permeado por inúmeras
representações e significados dados por
variados discursos e determinações, cabe
aqui refletirmos a prática educativa enquanto
cultura. Para Sacristán (1999), a prática
não deriva só do fato de conhecer algo, ou
ligada á uma série de ações individuais, mas
construída em um determinado contexto,
ou seja, ela tem sua história e uma cultura.
Portanto ela resulta de experiências
individuais e compartilhadas que baseiam e
constituem nossas ações, e são transmitidas
e reconstruídas constantemente. Isso

significa que as práticas que aparecem nos
cursos de formação de professores derivam
de culturas de ensino (HARGREAVES, 1992,
p. 217 apud SACRISTÁN, 1999, p.93) que
atribuem significados e sentidos a este
processo e constituem a formação do futuro
professor.
Trago a discussão de Enguita (1989)
para análise das práticas educativas e para
estabelecer uma relação com a formação
de professores: de quais práticas estamos
falando? O que de fato essas práticas
revelam? Quais sentidos são atribuídos a
estas práticas? O autor apresenta como as
práticas educativas, especialmente por meio
“currículo oculto”, atingem a subjetividade
dos alunos, estabelecendo relações diretas
com a produção e o trabalho: a ordem, a
disciplina, a hierarquização, o respeito á
autoridade, a impessoalidade, a burocracia,
a alienação, a resignação, a regulação
do tempo e espaços, o individualismo, a
seleção, a submissão são alguns valores
e comportamentos imprimidos durante o
processo de escolarização e reforçados pelas
práticas. Aqui cabe uma reflexão: a formação
de professores possibilita a discussão sobre
a escola como reprodutora das relações
sociais? Mais do que isso, os currículos de
formação inicial possibilitam que o professor
se veja como agente transformador desse
processo, já que o sentido atribuído às
práticas pode favorecer á continuidades ou
resistências?
Para quê os docentes são
formados?
Concebemos
que
o
currículo
disponibilizado durante a formação inicial
dos professores constitui um dos fatores que
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implicam na construção de sua identidade,
uma vez que neste espaço circulam
discursos, códigos e representações sobre o
ser professor, que o posiciona como sujeito
e estabelece sua prática. Assim, entendemos
que a constituição do sujeito-professor
também resulta de um intenso processo
de transformação e ressignificação dado
pelos diversos mecanismos e discursos
que regulam o seu fazer pedagógico.
Dentre estes mecanismos encontramos,
por exemplo, as políticas educacionais, os
livros de divulgação científica, as mídias e
os espaços de formação, inicial e contínua.
Como apontam Garcia, Hypolito e Vieira
(2005) a identidade docente é negociada
entre essas múltiplas representações e de
modo relevante pelo discurso educacional
oficial, que organiza os sistemas escolares,
seus objetivos e metas, bem como regula e
definem o trabalho docente, determinando
seus modos de ser e agir, e produzindo uma
demanda por um tipo específico de professor.
A maneira como o ser professor se
representa e como é representado nos
currículos de formação traz implicações
para este processo, pois ser professor não
significa apenas dominar um conjunto de
conhecimentos específicos e pedagógicos,
mas também estar inserido num campo
simbólico permeado por discursos acerca
do ser docente e da escola, carregado de
significados e representações sobre si, sobre
suas funções, sobre sua profissão, pela sua
história de vida, e pelas suas condições e
experiências concretas de trabalho (GARCIA,
HYPOLITO, VIEIRA, 2005). Como afirma
Sacristán (1999), sua prática está ligada

a sua biografia pessoal, suas experiências
individuais e em função da história coletiva
consolidados na cultura e nas estruturas
sociais.
Como vimos no tópico anterior o
professor é alvo de regulação e controle
desde seu processo de formação por meio
das reformas e políticas educacionais, aqui
especificamente por meio dos currículos
de formação. No entanto, não podemos
desconsiderar a possibilidade de rupturas e
sugestão de propostas que se contrapõem a
esta lógica. A formação de professores pode
ser um espaço de discussão e reflexão sobre
as práticas educativas, desconstruindo as
concepções em torno da educação idealizada
e construindo uma formação possível.
Na busca de possibilidades para a
formação de professores, Giroux (1995)
ressalta a importância do professor e de
seu papel político, como um intelectual
público e propõe a formação do intelectual
transformador. Para o autor o professor
precisa ser capaz de desenvolver a crítica e
o questionamento em prol da transformação
social, assumindo seus papéis políticos e
éticos, envolvidos na tarefa de preparar os
sujeitos para uma sociedade coletiva. Para
tal, é essencial que os cursos de formação
os preparem para isso, elucidando a reflexão,
de fato, sobre as práticas pedagógicas. Como
ressalta Moreira (2001) para que o professor
atue como intelectual transformador é
preciso pensar sua formação, relacionando-a
á intenção de lutar pela transformação do
cenário educacional e, consequentemente,
do cenário social mais amplo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base no quadro teórico adotado foi possível
visualizarmos a formação inicial a partir de diferentes ângulos.
Vimos que o projeto educacional está cada vez mais alinhado
à reestruturação econômica e aos mecanismos neoliberais,
que limitam este projeto à determinações técnicas. Sendo
assim, os cursos de formação inicial estão submetidos às
políticas públicas educacionais com este caráter, sejam elas,
curriculares, avaliativas ou estruturais. O breve histórico
apresentado sobre a organização da educação corrobora
com esta ideia ao identificar que a escola sempre contribuiu
para a seleção e hierarquização entre os grupos sociais e
reprodução dos valores e ideologias dos grupos dominantes
por meio de práticas estabelecidas no currículo.
Discutimos também a concepção de currículo considerada
nesta pesquisa, entendendo-o como construção social, como
forma de regulação política e cultural, reprodutor e produtor
de relações de poder e identidades, neste caso identidades
docentes. Portanto os currículos vivenciados durante a
formação inicial de professores produzem e reproduzem
certas concepções sobre a sociedade, educação, e docência,
que certamente são traduzidas nas práticas e ações de seus
docentes.
Por fim, entendemos que é preciso considerar a formação
inicial de professores dentro do contexto em que ela se
realiza, ou seja, a formação possível, alienada e contraditória,
pautada e influenciada por outros âmbitos tanto em sua
gestão/estrutura quanto em seus currículos e práticas
formativas.
A formação inicial tem importante função na construção
das práticas e identidades dos professores, analisar e
repensar suas propostas pode ser um importante caminho
na transformação da educação.
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A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: A Sabendo que o lúdico é um instrumento facilitador de construção de
aprendizagem vem sendo estudado por diferentes pesquisadores. Estes estudos analisaram
o desenvolvimento das crianças e distinguiram diversas concepções pedagógicas para
desvendar o que ocorre quando elas brincam em diferentes culturas. Diante disso, o
objetivo desse estudo é discutir as etapas do brincar segundo os autores contemporâneos.
Essa investigação de cunho exploratório se deu por meio de uma pesquisa bibliográfica
de natureza qualitativa. Em função dos dados obtidos, constatou-se que nas brincadeiras
as crianças podem desenvolver algumas capacidades importantes, tais como a atenção, a
imitação, a memória, a imaginação. Também se pôde verificar que o brincar na escola é um
instrumento facilitador de aprendizagem.
Palavras-chave: Brincadeiras; Jogos; Educação; Infantil; Interação.
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INTRODUÇÃO
O brincar faz parte do universo infantil,
porque a criança é naturalmente lúdica, por
isso, desenvolver um trabalho na escola com
jogos e brincadeiras favorece a aprendizagem,
porque é uma estratégica muito bem aceita
pelos alunos.
Na escola os jogos e brincadeiras
devem alternar-se com aulas expositivas
e constituem um excelente instrumento
porque além de serem utilizados para fixação
de conteúdo, é uma estratégia que leva o
aluno a enfrentar situações conflitantes
relacionadas com o seu cotidiano escolar
e social, pois favorecem a formação da
personalidade, desenvolvem a interação, a
imitação, a atenção, a memória, a imaginação
e a socialização.
Dessa forma, os jogos e brincadeiras
na escola não podem ser reduzidos aos
quinze minutos de recreio. Grandes teóricos
como Rousseau, Froebel, Dewey, Piaget e
Vygotsky confirmam a importância do lúdico
para a educação da criança. Portanto os jogos
na escola não podem ser considerados uma
prática supérflua, com a justificativa que é
uma perda de tempo, ao contrário ocupa lugar
de extraordinária importância na educação
escolar, portanto, os alunos por meio de
jogos e brincadeiras compreendem e aceitam
formas e padrões de comportamento social
e pessoal, e também a ter autoconfiança,
a resolver novas situações, pois aplica os
conhecimentos e habilidades adquiridas.

A IMPORTÂNCIA DA
BRINCADEIRA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL E A AÇÃO DO
EDUCADOR
O lúdico é um instrumento facilitador para
a construção do conhecimento do aluno.
Definir brincadeira não é uma tarefa fácil,
segundo um dos mais conhecidos dicionários
brasileiros, organizada por Aurélio Buarque
de Holanda Ferreira (2000), define que
brincadeira é o ato ou efeito de brincar,
brinquedo, entretenimento, passatempo,
divertimento, gracejo, piada. Segundo o
Referencial Curricular Infantil:
As maneiras de andar, correr, arremessar,
saltar resultam das interações sociais e
da relação dos homens com o meio; são
movimentos cujos significados têm sido
construídos em função das diferentes
necessidades, interesses e possibilidades
corporais humanas presentes nas diferentes
culturas em diversas épocas da história.
Esses movimentos incorporam-se aos
comportamentos dos homens, constituindose assim numa cultura corporal. Dessa forma,
diferentes manifestações dessa linguagem
foram surgindo, como a dança, o jogo, as
brincadeiras, as práticas esportivas etc., nas
quais se faz uso de diferentes gestos, posturas
e expressões corporais com intencionalidade
(RCNEI, 1988, p. 15).
Como ser social a criança procura
conhecer o mundo por intermédio das
brincadeiras. O Brincar é um direito de todas
as crianças do mundo, garantido no princípio
VII da Declaração Universal dos Direitos da
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Criança - Fundo das Nações Unidas para a
Infância (UNICEF) que afirma que a criança
tem o direito de desfrutar plenamente de
jogos e brincadeiras os quais deverão estar
dirigidos para educação; a sociedade e as
autoridades públicas se esforçarão para
promover o exercício deste direito.
A brincadeira é uma forma de
comportamento social, específico da infância.
A criança nasce dentro de um contexto
social que a identifica como ser histórico e
desenvolve - se por meio da interação que
estabelece desde cedo com os adultos.
Na verdade, não existe na criança a
concepção do brincar, por ser uma forma
de comportamento social. As ideias e ações
adquiridas pela criança provem do mundo
social, incluindo a família e o seu círculo de
relacionamento, portanto, aprende- se a
brincar. (WAJSKOP, 2009, p. 29)
Por meio do relacionamento que as
crianças estabelecem, não só com adultos,
mas também com outras crianças, ela nomeia
objetos imita pessoas, ou outros elementos
que observou, formula perguntas, elabora
respostas, do significado ao mundo a sua
volta, influencia e por ele é influenciado. As
crianças brincam de várias maneiras e todas
são fundamentais, para seu desenvolvimento
físico, emocional, afetivo e cognitivo, além
de promover construção social e cultural, a
torna intensa, viva, criativa, e a faz feliz e, por
isso, mais propensa a ser bondosa, a amar o
próximo e a ser solidária.
Conforme Wajskop (2009), a brincadeira
é um fato social, espaço privilegiado de
interação e de constituição do sujeito criança como sujeito humano, produto e

produtor de história e cultural.
As brincadeiras são a essência da infância.
Ao retornar a história e a evolução do homem
na sociedade, percebemos que a criança
nem sempre foi considerada como é hoje.
Antigamente, ela não tinha existência social,
era considerado um adulto em miniatura.
Seu valor era relativo, nas classes altas era
educada para o futuro e nas classes baixas o
valor da criança iniciava quando ela podia ser
útil ao trabalho, colaborando na geração de
renda familiar.
A brincadeira era considerada como fuga
ou recreação e a imagem social da infância não
permitia a aceitação de um comportamento
infantil, espontâneo, que pudesse significar
algum valor em si.
Cada época e cada cultura tem uma
visão diferente de infância, mas a que mais
predominou foi à criança como ser inocente,
inacabado, incompleto um ser em miniatura,
dando a criança uma visão negativa. (SANTOS,
2007, p. 19)
Com a ruptura do pensamento romântico,
a brincadeira é valorizada e ganha espaço na
educação das crianças pequenas.
Mas para que isso fosse possível, foi
necessária uma profunda mudança na imagem
da criança na sociedade, para que se pudesse
associar uma visão positiva à suas atividades
espontâneas, como jogos e brincadeiras.
Importantes autores estabeleceram
bases para um sistema de ensino centrado
na criança, embora com ênfases diferentes
entre si, reconheciam que as crianças tinham
necessidades e características próprias e
necessitavam de métodos adequados para
seu desenvolvimento e educação.
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Gisela Wajskop (2009) acredita que por
intermédio das brincadeiras, a criança vivencia
o mundo dos adultos se preparando para a
vida em sociedade. A autora afirma que:
A criança desenvolve- se pela experiência
social, nas interações que estabelece desde
cedo, com a experiência sócia- histórica
dos adultos e do mundo por eles criado.
Desta forma, a brincadeira é uma atividade
humana na qual as crianças são introduzidas
constituindo - se em um modo de assimilar
e recriar a experiência sócia- cultural dos
adultos (WAJSKOP, 2009, p. 25)
A brincadeira é um fenômeno cultural
por meio dela a criança interage com
outras crianças ou com adultos, adquire
experiências explora o meio que vive, pensa,
imagina, satisfaz seus desejos, internalizam
regras e papeis sociais e aprende sobre os
objetos da cultura humana estando aptas a
viver em sociedade.
As culturas infantis são constituídas
por um conjunto de formas, significados,
objetos, artefatos que conferem modos
de compreensão simbólica sobre o mundo,
ou seja, brinquedos, brincadeiras, músicas
e histórias que expressam o olhar infantil,
olhar construído no processo histórico de
diferenciação do adulto. Os brinquedos e
brincadeiras elaborados e vivenciados pelas
crianças ao longo da história da humanidade
são, portanto, objeto de estudo que surgem
à medida que entendemos a infância como
categoria
geracional
sociologicamente
instituída e produtora de uma cultura própria
(2003, apud CARVALHO, 2007).
A brincadeira, por ser um comportamento
social e fenômeno cultural, tem valor e

significados diferentes em cada cultura,
é possível encontrar nas brincadeiras das
crianças os mesmos gestos coreografias
e brinquedos, mas de acordo com a época
podem apresentar diferentes aspectos e
características. Como a brincadeira de roda,
realizada em diferentes culturas, mas que se
modifica de acordo com os traços culturais
e o contexto social de cada grupo. Segundo
Kishimoto (2001):
Uma criança indígena que se diverte
atirando com arco e flecha em pequenos
animais, para um observador pode representar
uma brincadeira, para a comunidade indígena
nada mais é que uma forma de preparo para
a arte da caça necessária à subsistência da
tribo, ou uma criança que brinca com uma
boneca de “filhinha”, para certas tribos
indígenas, conforme pesquisas etnográficas
é símbolo de divindade, objeto de adoração.
(KISHIMOTO, 2001, p 15).
Conforme Benjamin (2002), em épocas
remotas, o chocalho utilizado pelos bebês,
era um instrumento de defesa contra os maus
espíritos. As brincadeiras que conhecemos
passaram de geração em geração, e são
consideradas parte da cultura popular, estão
em constante transformação e possuem
diferentes origens pelo mundo a fora.
De acordo com o Caderno da Rede em
Rede, Formação Continuada da Prefeitura de
São Paulo (2011):
As brincadeiras tradicionais infantis
chegaram ao Brasil por intermédio dos
portugueses incorporado a cultura lúdica
brasileira, e recebeu influência dos povos
negros e dos índios. Os índios que viviam no
Brasil antes da chegada dos portugueses em
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1500 utilizavam uma trouxa de folhas com
pedras que eram amarradas numa espiga de
milho. Eles jogavam essa trouxa de um lado
para o outro e chamavam de Peteca, que em
tupi significa bater.
A amarelinha que é
de origem francesa chegou ao Brasil trazido
pelos portugueses e logo tornou - se popular.
Empinar pipas, jogar pedrinhas já eram
praticadas na Grécia e no Oriente. (REDE
EM REDE: A FORMAÇÃO CONTINUADA
NA EDUCAÇÃO INFANTIL, 2011, p. 9).
Segundo Kishimoto (2001), a brincadeira
é a manifestação livre da cultura popular,
é tradicional e tem a função de perpetuar
a cultura infantil, desenvolver formas de
convivência social e permitir o prazer de
brincar.
Muitas brincadeiras preservam sua
estrutura e características iniciais, outras
se modificam recebendo novos conteúdos,
mas independentemente de sua origem
ou época, continuam contribuindo com o
desenvolvimento das crianças em todos os
aspectos (KISHIMOTO, 2001, p. 38)
A brincadeira é recriada pela criança com
seu poder de imaginação, esta por sua vez
se desenvolve por toda vida, mas para que a
ela tenha capacidade de criar é importante
que viva em um ambiente rico e estimulante
e tenha diversidade de experiências. O
ambiente deve ser repleto de ludicidade. De
acordo com o Referencial Curricular Nacional
da Educação Infantil (1988):
A brincadeira é uma linguagem infantil que
mantém um vínculo essencial com aquilo
que é o “não brincar”. Se a brincadeira é uma
ação que ocorre no plano da imaginação
isto implica que aquele que brinca tenha

o domínio da linguagem simbólica. Isto
quer dizer que é preciso haver consciência
da diferença existente entre a brincadeira
e a realidade imediata que lhe forneceu
conteúdo para realizar-se. Nesse sentido,
para brincar é preciso apropriar-se de
elementos da realidade imediata de tal
forma a atribuir-lhes novos significados.
Essa peculiaridade da brincadeira ocorre
por meio da articulação entre a imaginação
e a imitação da realidade. Toda brincadeira
é uma imitação transformada, no plano das
emoções e das ideias, de uma realidade
anteriormente vivenciada. (RCNEI, 1988, p.
27)
Independente da época, cultura ou
classe social, a brincadeira faz parte da
vida das crianças. Existem várias formas
de brincar, cada uma delas contribui com
propósitos específicos no desenvolvimento
de importantes capacidades, algumas
destas brincadeiras, nós conhecemos e até
brincávamos na infância:
Passa-anel; batatinha frita; batatinha
quando nasce; boca de forno; piques;
cabra-cega; cadê o toucinho que estava
aqui?; Caí no poço, quem me acode?; Casa
da baleia; casamento oculto; chicotinho
queimado; corre-cutia; estátua; gambá
roubando galinha; jogar lenço; mamãe,
posso ir?; Pular corda; soltar pipa; quebrar
a corrente; salada-saladinha; sô lobo taí?;
Roda, pião; serra, serra, serrador; tatu passa
aí?; Carneirinho quer mel; você viu o meu
carneirinho? Ciranda-cirandinha e outras
cantigas de roda; trava línguas; adivinhas;
trocadilhos; trovas; correio elegante;
coelhinho na toca; amarelinha; pipa; carros
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de lata; jogos de bola; cipozinho queimado;
sentar na roda; o gato e o rato; bola de gude;
peteca; adivinhas; casinhas e bonecas; jogo
de boliche; cantigas de roda e brincadeiras
cantadas. (Guia Pedagógicas - Atividades
Lúdicas no cotidiano Escolar, 01/03/2010).
Durante a brincadeira a criança utilizase de sinais, gestos, objetos e do espaço
para representar situações mentais que lhe
propiciam prazer ou a realidade ausente,
isso significa exemplo, um cabo de vassoura
se torna um cavalo e ela finge que esta
cavalgando, quando esta no balanço age
como se estivesse num avião, quando corta
papéis para representar dinheiro que será
usado na brincadeira de lojinha. Neste caso a
criança é capaz de abstrair as características
dos objetos reais e atribuir outro significado,
que será definido no momento da brincadeira.
Segundo Vigotsky (2002):
A criança passa a criar uma situação
ilusória e imaginaria, como forma de
satisfazer seus desejos não realizáveis. [...] e
brinca pela necessidade de agir em relação
ao mundo mais amplo dos adultos e não
apenas ao universo dos objetos que tem
acesso (VIGOTSKY, 2002, p.82).
A brincadeira traduz o mundo para a
realidade infantil, é uma linguagem natural
e não verbal, portanto imprevisível e
espontânea, deve ser algo livre, sem muitas
interferências de adultos, pois é por meio
dela que a criança transforma sua realidade
utilizando- se da imaginação, transportando
suas necessidades e emoções, a qual expressa
como ela interpreta o mundo.
Esta ação é tão benéfica e terapêutica
para as crianças que durante as brincadeiras,

elas são capazes de lidar com complexas
dificuldades de ordem psicológica, física
e motora, além de construir, acionar e
estimular estruturas mentais e físicas, que
contribuem para um desenvolvimento pleno
e satisfatório. Até mesmo ao observar uma
criança brincando com seus brinquedos,
interagindo com outras crianças, ou
brincando de faz- de- conta, é possível
perceber seus comportamentos e atribuir
significados.
Crianças que vivem em ambientes
perigosos, que sofrem violências domésticas,
ou abuso sexual, reproduzem em suas
brincadeiras suas experiências, muitos
psicólogos têm utilizado a brincadeira como
recurso para diagnostico e cura de traumas,
alivio de angústias, para superar temores e
ansiedades e outras situações desfavoráveis
para o desenvolvimento saudável.
Segundo Winnicott (1973) “quando uma
paciente não pode brincar, o psicoterapeuta
tem de atender a esse sintoma principal,
antes de interpretar fragmentos de conduta”.
De modo simplificado podemos dizer
que nenhum outro método seria tão
eficaz para promover da mesma forma e
intensidade benefícios e vantagens para um
desenvolvimento saudável e aprendizagens
significativas, pois brincando, a criança
constrói relações interpessoais, internaliza
regras de organização e convivência e ainda
desenvolve a capacidade de autocontrole,
desenvolve a harmonia e aguça a curiosidade.
Com isso, promove a criatividade e o
divertimento, aumenta a autoestima e
desenvolve o senso crítico, proporciona
segurança, diferentes formas de linguagem,
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a auto realização aprimora habilidades e
possibilita a assimilação de valores. Desta
forma, a criança constrói sua realidade, se
apropria dos signos sociais e compreende o
mundo, a vida cotidiana e de forma sutil entra
no mundo adulto. Segundo o Referencial
Curricular Nacional da Educação Infantil
(1988):
Brincar é uma das atividades fundamentais
para o desenvolvimento da identidade e
da autonomia. O fato de a criança, desde
muito cedo, poder se comunicar por meio
de gestos, sons e mais tarde representar
determinado papel na brincadeira faz com
que ela desenvolva sua imaginação. Nas
brincadeiras as crianças podem desenvolver
algumas capacidades importantes, tais
como a atenção, a imitação, a memória, a
imaginação. Amadurecem também algumas
capacidades de socialização, por meio da
interação e da utilização e experimentação
de regras e papéis sociais (RCNEI, 1988, p.
22)
Cada pessoa é um ser único com
características,particularidades,
especificidades, conhecer e considerar a
criança é respeita-la como sujeito social
com identidade própria, capaz de pensar
e agir de modo critico participativo. É por
meio da brincadeira que a criança se prepara
para o futuro e para enfrentar os desafios
e dificuldades do presente, pois quando
brinca a criança se depara com desafios e
problemas, devendo constantemente buscar
soluções para saná-los.
A brincadeira auxilia a criança a criar
uma imagem de si mesma, manifestar
gostos desejos, dúvidas, mal estar, criticas,

aborrecimentos, etc. Durante a brincadeira
a criança representa e revela características,
comportamentos e hábitos internalizados de
si mesma, do outro e do mundo.
Para Wajskop (2009):
É, portanto na situação de brincar que
as crianças se podem colocar desafios e
questões além de seu comportamento
diário, levantando hipóteses na tentativa
de compreender os problemas que lhe são
propostos pelas pessoas e pela realidade com
a qual interagem. Quando brincam ao mesmo
tempo em que desenvolvem sua imaginação,
as crianças podem construir relações reais
entre elas e elaborar regras de organização
e convivência. Concomitantemente a esse
processo, ao reiterarem situações de sua
realidade. Ao brincarem as crianças vão
construindo a consciência da realidade,
ao mesmo tempo em que já vivem uma
possibilidade de modifica-la. (WAJSKOP,
2009, p. 25).
A infância é a idade do possível, pode se
projetar sobre ela a esperança de mudança
de transformação social e renovação moral.
A brincadeira é um recurso privilegiado e
instrumento facilitador de aprendizagem e
de transformação, ao estimar esta ação se
tornara um valioso recurso para ser usado
no desenvolvimento de indivíduos criativos
que serão fonte de inovação tão necessária
para a sobrevivência cientifica e tecnológica
da nossa sociedade.
A brincadeira, portanto, é mais que mera
distração, é uma linguagem que a criança
revela sua forma de pensar, agir e falar, de
construir ideias de si mesmo e dos outros,
experimentar
sensações,
interpretar,
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interagir, desenvolver habilidades e com isso
compreender melhor o mundo.
As inúmeras influências que a criança
vivencia fazem dela um ser social, e esta
mesma criança quando inserida em um
ambiente escolar deve ser olhada sobre
vários aspectos: cognitivo, emocional,
afetivo e físico. Todos são fundamentais,
mas o aspecto cognitivo é essencial, pois
por meio da aprendizagem se adquire
hábitos e comportamentos favoráveis
para desenvolver os demais aspectos do
desenvolvimento infantil.
Brincar na escola se difere da brincadeira
em outras situações por apresentar objetivos
de aprendizagem, portanto a sala de aula
onde as crianças passam a maior parte de seu
tempo precisa ter uma configuração visual e
espacial, que facilite o desenvolvimento da
imaginação; que existam materiais variados,
organizados de maneira clara e acessível às
crianças; que seja um ambiente estimulante
vivo e agradável, que tenha cores, que
desperte e estimule o aprendizado, pois um
ambiente frio e triste não produz motivação
para aprender. O professor pode aproveitar
o prazer que decorre das brincadeiras
para articular o aprendizado das áreas do
conhecimento tornando a aprendizagem um
momento prazeroso e não cansativo.
Segundo Vigotsky (2009, p.94) a
brincadeira é entendida como espaço de
desenvolvimento cognitivo, para o autor o
aprendizado da criança começa muito antes
de elas frequentarem a escola.
A brincadeira na educação infantil é um
recurso privilegiado, ela prepara a criança
para aprender, e se for conduzida de maneira

adequada e mediada pelo professor auxiliará
no processo de aprendizagem.
Segundo Janet Moyles (2007, p.179) o
professor [...] como profissional competente,
precisa usar suas habilidades para prover
as atividades e os meios que favorecerão a
aprendizagem por meio do brincar.
A brincadeira é mais que mera distração é
um instrumento facilitador da aprendizagem
e é uma linguagem que revela a forma do
pensamento infantil. Cabe ao professor
considerar o grau de interesse das crianças
por determinados assuntos e dessa
forma perceber sua realidade como uma
possibilidade de articular suas vivências com
a aprendizagem.
Durante o processo de aprendizagem é
necessário que a criança esteja motivada
para que se interesse por uma atividade.
Essa motivação influencia no processo de
aprendizagem e na construção de ideias e
convicções próprias, fazendo parte integrante
de sua personalidade (Bessa 2008, p. 53).
De modo simplificado podemos dizer que
a brincadeira é a motivação de tudo aquilo
que está por trás da aprendizagem, é ela
que propicia um clima especial que deve ser
aprender sem ameaças e medo de fracassar,
pois é a partir do erro que se alcança sucesso.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base na pesquisa bibliográfica vemos que a criança aprende
ao passo que brinca. De alguma forma a brincadeira se faz presente
e acrescenta elementos indispensáveis ao relacionamento com
outras pessoas. Assim, a criança estabelece com os jogos e as
brincadeiras uma relação natural e consegue extravasar suas
tristezas e alegrias, angústias, entusiasmos, passividades e
agressividades, é por meio da brincadeira que a criança se envolve
no jogo e partilha com o outro, se conhece e conhece o outro.
Além da interação, a brincadeira, o brinquedo e o jogo
proporcionam, é fundamental como mecanismo para desenvolver
a memória, a linguagem, a atenção, a percepção, a criatividade e
habilidade para melhor desenvolver a aprendizagem. Brincando e
jogando a criança terá oportunidade de desenvolver capacidades
indispensáveis a sua futura atuação profissional, tais como atenção,
afetividade, o hábito de concentrar-se, dentre outras habilidades.
Nessa perspectiva, as brincadeiras, os brinquedos e os jogos vêm
contribuir significante para o importante desenvolvimento das
estruturas psicológicas e cognitivas do aluno.
Vemos que a ludicidade é uma necessidade do ser humano
em qualquer idade, mas sobretudo na infância, na qual ela deve
ser vivenciada, não apenas como diversão, mas com objetivo
de desenvolver as potencialidades da criança, visto que o
conhecimento é construído pelas relações interpessoais e trocas
recíprocas que se estabelecem durante toda a formação integral
da criança.
Portanto, a introdução de jogos e atividades lúdicas no
cotidiano escolar é muito importante, devido à influência que
os mesmos exercem perante os alunos, pois quando eles estão
envolvidos emocionalmente na ação, torna-se mais fácil e
dinâmico o processo de ensino e aprendizagem. E, conclui-se que
o aspecto lúdico voltado para as crianças facilita a aprendizagem
e o desenvolvimento integral nos aspectos físico, social, cultural,
afetivo e cognitivo. Enfim, desenvolve o indivíduo como um todo,
sendo assim, a educação infantil deve considerar o lúdico como
parceiro e utilizá-lo amplamente para atuar no desenvolvimento e
na aprendizagem da criança.
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AS PRÁTICAS DE ALFABETIZAÇÃO E
LETRAMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL I
RESUMO: Este artigo tem o objetivo de mostrar a importância da alfabetização e do
letramento dentro do processo de aprendizagem, elencando ainda alguns problemas de
alfabetização adquiridos pelos alunos, buscando a correção dos mesmos. Por meio da
necessidade de compreender a necessidade de aprender da criança, busca-se sanar a
dificuldade do professor em compreender o passo a passo da alfabetização, contribuindo
com a otimização do processo. Objetiva-se ainda, incentivar a análise do currículo que
envolve as diversas disciplinas possibilitando um maior entendimento de do que deve ser
mudado para cumprir o papel da educação, permitindo que se leia e se compreenda o que se
Le para além dos muros da escola. Além disto, temos a intenção de mostrar a importância da
educação significativa para o desenvolvimento real dos saberes infantis numa perspectiva
social que garanta o suporte adequado para a construção de uma sociedade cidadã.
Palavras-chave: Alfabetização; Letramento; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo visa descrever as
dificuldades encontradas durante o processo
de alfabetização das crianças de maneira
frequente, uma vez que o educador se
preocupa em apresentar letras e fonemas
ao educando sem observar e ensinar o que
está escrito por trás das letras. Ensina-se
a ler sem que a criança saiba o que está
lendo, codificam-se os símbolos sem que se
entendam quais são seus reais significados,
transformando os futuros leitores em
analfabetos funcionais, que conseguem
decifrar os códigos, porém não entendem a
mensagem que se deseja transmitir.
Procura-se expressar a necessidade
de alfabetizar realmente para a vida,
contribuindo para a construção da autonomia
da criança, favorecendo seu desenvolvimento
e a construção de seu conhecimento, uma
vez que, com a mudança de paradigma da
alfabetização, busca-se suprir a necessidade
de que, no mundo globalizado, o indivíduo
seja realmente letrado para entender as mais
diversas informações emitidas pelos meios
de comunicação existentes.
O interesse pelo tema surgiu após
observar as falhas do processo alfabetização
presente no dia a dia das crianças em fase
escolar. Percebe-se que muitas possuem
dificuldades em ler, entender e escrever o que
realmente desejam expressar, demonstrando
os danos psicossociais que um processo de
alfabetização falho pode acrescer na vida do
educando.
Desta forma, surge a necessidade de se
discutir sobre a Alfabetização e o Letramento,

analisando os mais diversos pontos de vista
que contribuam para a reflexão sobre as
dificuldades que a criança encontra ao ler e
escrever, favorecendo a busca de caminhos
que corrijam tais falhas no seu processo de
alfabetização.
No decorrer desta pesquisa, será
apresentada uma reflexão com o objetivo
de investigar como a criança pode ser
considerada realmente alfabetizada e
letrada, sem obter problemas no seu
desenvolvimento, evitando, por exemplo, a
disgrafia, distúrbio gráfico comum nos dias
de hoje, devido à dificuldade de escrever
e entender o que está descrito em textos
variados.
Busca-se levantar um conjunto de
informações e orientações de como se dá
a aprendizagem da leitura e da escrita da
criança, o que vem a ser letramento, as Raízes
da alfabetização e os momentos históricos
que contribuíram para a construção de novos
parâmetros de alfabetização. Além disso, farse-ão propostas de correção das dificuldades
em alfabetizar corretamente as crianças,
oferecendo ao professor condições para
que ampliem sua proposta de alfabetização
e reflitam sobre sua prática pedagógica,
permitindo, assim, a busca de resposta para
a seguinte pergunta: Em que medida ações
educativas podem contribuir para a redução
da disgrafia no Ensino Fundamental?
Essa inquirição levará a uma reflexão sobre
atividades que visem à redução da dificuldade
de leitura e escrita, de maneira a oferecer
ao educando uma alfabetização completa
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e a compreender quais as dificuldades
apresentadas no processo de alfabetização
das crianças com vistas à correção da disgrafia
presente no seu processo de alfabetização.
O objetivo deste trabalho é, então,
entender como a alfabetização pode ser
considerada
significativa,
objetivando
reduzir os problemas de disgrafia e
favorecendo um desenvolvimento adequado
dos educandos que lhes proporcionem uma
passagem significativa e prazerosa pela
escola, contribuindo para o desenvolvimento
correto de suas habilidades.
Para elucidar à pergunta de pesquisa, a
presente pesquisa se organizou em torno de
três capítulos. O primeiro capítulo apresenta
a definição de alfabetização e letramento,
a sua importância para o desenvolvimento
social e a sua forma de execução. Em segundo
lugar, é feita uma análise sobre a disgrafia e
sobre problemas surgidos em decorrência
das falhas no processo de alfabetização.
No terceiro capítulo, serão apresentadas
as ações que podem reduzir a disgrafia no
ensino fundamental.

AS PRÁTICAS DE
ALFABETIZAÇÃO E
LETRAMENTO NO ENSINO
FUNDAMENTAL I
Conforme Azevedo (1998), a ideia de
alfabetização teve início em 1789, no
período de reforma e contrarreforma, no qual
o lema das escolas se baseava em escolarizar
para alfabetizar. Dessa forma, os indivíduos
estariam inclusos na sociedade, cabendo aos

pais das crianças ensiná-las a ler e escrever.
A concepção de alfabetização da época
consistia basicamente em aprender a escrever
para, em seguida, aprender a ler. Aprendia-se
a ler escrevendo, não separando os conceitos
de leitura e escrita, uma vez que o processo
se dava na sequência (AZEVEDO, 1998).
Em 1803, surge a ideia do ensino por meio
de monitoria, que se baseava na figura do
professor e de alunos mais adiantados que
ajudariam a alfabetizar os colegas menos
instruídos, contribuindo para a facilitação do
trabalho do professor (AZEVEDO, 1998).
No século XIX surge a conveniência de
ensinar às crianças a letra manuscrita por
intermédio de fonemas (sílabas): as crianças
escrevem as letras utilizando os sons. A
alfabetização aparece como um projeto
político, apoiando-se em um fenômeno
sociocultural, promovendo uma onda de
aculturação em toda a sociedade para
promover sua modernização (AZEVEDO,
1998).
Em 1946, a expansão da escola pública
oferecida não supria as necessidades da
demanda por esta encontrar-se sempre em
pleno e continuo crescimento, iniciando
assim a questão de defasagem escolar, que
encontramos nos tempos de hoje (AZEVEDO,
1998).

COMO SE DÁ O PROCESSO
DA ALFABETIZAÇÃO
Ao iniciarmos o processo de alfabetização
é muito difícil para o adulto com olhos
treinados entender as situações vividas
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pelas crianças para iniciarem seu processo
de alfabetização. Segundo Emília Ferreiro
(1998), ao iniciarem a aprendizagem, os
pequenos criam hipóteses de como se lê.
Durante este processo de construção, eles
utilizam-se de desenhos, garatujas e símbolos
para expressar o que estão lendo.
Este processo para ser entendido é muito
complicado, pois nós já temos o esquema
de códigos interiorizados. Ao realizarmos
a leitura, recebemos as informações
e, sem percebermos ao certo como, já
estamos lendo. Com a criança, o processo
é diferenciado. Ela testa, treina, escreve,
lê, não concorda, apaga, começa de novo, e
busca informações exteriores para conseguir
entender o significado do
Que está escrito, experimentando até
conseguir construir o aprendizado que
podemos denominar de leitura. (Ferreiro,
1998).
Ferreiro (1998) afirma que a criança
convive com a leitura e a escrita em todos
os momentos, seja manuseando um livro de
histórias ou por contato com embalagens
diversas, ao visitar o supermercado, realizar
passeios, observar propagandas. Tudo isso
contribui para a convivência da criança
com o mundo das letras contextualizadas,
muito importantes para o processo de
aprendizagem.
Sandman (2002) define estes leitores
que conseguem decifrar receitas, ler
outdoors, sinais de trânsito, etc., como
analfabetos funcionais, pois as informações
transmitidas entre eles são muito limitadas
entre si, não favorecendo de forma alguma à
leitura completa dos dados, não permitindo

ao leitor entender o que está por trás das
letras.
Alfabetizar é, portanto, mais do que
decifrar códigos, uma vez que ler e escrever
baseiam-se simplesmente no ato de unir as
letras e emitir sons. Isso, teoricamente, nos
permite considerar o indivíduo alfabetizado,
uma vez que para tal é necessário que se
conheça a língua utilizada (LANDSMANN,
2002). Alfabetizar significa ensinar o
real significado da leitura e da escrita,
desenvolvendo o senso crítico do aluno para
que este consiga interpretar tudo o que se lê
de maneira adequada.
Callegari (2001, p. 53) defende que
“aprender primeiro a ler é muito mais
importante que escrever. Escrever é
decorrência do fato de uma pessoa saber ler”.
Com esta informação, portanto, é possível
afirmar que a escrita é construída como
consequência, pois a leitura tem seu primeiro
contato com a imagem, que desencadeia
um processo de decodificação dos textos,
que se resumem em um emaranhado de
informações processadas e entendidas pelo
cérebro.
Em seguida, ao descobrirem as
letras, eles se utilizam delas de forma
desordenada, iniciando a construção do
fonema, construindo as letras e oferecendo
significado a eles. No entanto, só a imagem
e o seu reconhecimento não são o suficiente
para a construção da leitura; é preciso
aprender a conhecer outros tipos de
linguagem, mas para alcançá-las é necessário
exteriorizar o aprendizado, problematizando,
questionando, melhorando o processo de
produção. (Landsmann,2002)
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É possível, portanto, afirmar que para
construir a leitura e a escrita e, por sua vez,
ser alfabetizado, o indivíduo deve possuir
informações anteriores a respeito dos
Assuntos tratados, devendo também
relacionar as linguagens não verbais, trazidas
de fora da escola, com a linguagem verbal
feita dentro da escola. (Soares,2001).
Haja vista que a criança, em seu processo
de alfabetização, não vem vazia, ela tem várias
informações armazenadas. O espaço escolar
deve valorizar o fato de o aluno conviver
com diferentes formas de linguagem em seu
cotidiano, não podendo, portanto, criar um
ponto exato para desenvolver o processo
de leitura, afirmando que a data certa para a
desenvolver seria os seis, sete, oito ou outra
idade. O estímulo e o contato com livros,
escrita, desenhos, é muito grande, e crianças
muito Pequenas possuem acesso a todo este
material que as levam a ler mais cedo.
A leitura e a escrita, que fazem parte do
processo de alfabetização da criança, devem
ser produzidas em condições baseadas no
histórico individual de cada um. Percebe-se
essa noção na afirmação de Orlandi (2001, p.
41), que “toda leitura tem a sua história”; “o
caminho percorrido por ela não é estanque
pois não há uma única forma de leitura
de um texto, há sim vários jeitos de lê-lo,
permitindo que se desenvolva vários tipos
de leitores”.
O papel da escola se torna, então, muito
mais importante do que possa se imaginar,
pois os estímulos existem e estão presentes no
dia-a-dia das crianças a serem alfabetizadas.
A função escolar é a de organizar estes
conhecimentos, permitindo-lhes apropriar-

se de informações que oferecem novos
conhecimentos. (Orlandi,2001).
É preciso, então, que estas teorias sejam
esclarecidas para a instituição Ed Educacional
para que, assim, ela perceba como oferecer
instruções para a alfabetização, uma vez que
esta não significa apenas decifrar códigos
para construir
a leitura. É necessário
permitir que nosso pequeno e futuro leitor
percebam a escrita por meio da leitura,
transpondo o texto, refletindo e adquirindo o
conhecimento e não simplesmente repetindo
o que está escrito. (Soares,2001).
Entende-se então que ser alfabetizado é
então uma prática social necessária a todos
os indivíduos, pois, fora dos muros da escola,
não se realiza a leitura apenas para aprender a
ler; aprende-se a ler para entender o mundo,
ao qual este um meio de o indivíduo se
socializar, obter as informações necessárias
e se comunicar.
A leitura além dos muros da escola possui
um caráter de autonomia, de independência,
que permite que a criança seja dona do
seu saber. É assim que deveria ser a escola:
um local de construção com textos que
possuíssem sentido e valores para os alunos
leitores e pudesse ajudar na construção da
personalidade do indivíduo.
O problema está no fato de a escola ser
mera reprodutora dos saberes dominante;
ela não permite ao indivíduo pensar por
si próprio, pois indivíduos pensantes
criam cidadãos críticos, e estes causariam
problemas, questionariam. Seria, então,
uma população bem mais difícil de controlar
(FREIRE, 1995).
É difícil para o educador transferir as
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oportunidades oferecidas no exterior da
escola para seu interior, pois nem tudo o que
se experimenta fora pode ser reproduzido
dentro dos muros da escola, pois, lá fora, a
leitura apresentada mostra-se desafiadora. É
assim que ela deve ser, pois transforma o leitor
em um indivíduo confiante (Soares,2001).
O êxito do processo de disseminação de
alfabetização garante o processo a todos,
porém as metodologias oferecidas atingem a
poucos, dificultando o estado de construção
do leitor fluente (AZEVEDO, 1994).

LETRAMENTO
O letramento, ocupa um importante lugar
na construção do conhecimento, tendo
em vista que o processo de ler nos leva a
compreender a razão de todas as coisas.
Podemos dizer que o processo utilizado
para ler e escrever está intimamente ligado
ao processo de aprender, obtendo um papel
muito importante na vida do indivíduo,
pois este é um poderoso meio para a
transformação da realidade, criadora de um
indivíduo politizado, sabedor de seus direitos,
deveres e pensamentos. (Soares,2001).
O indivíduo letrado, mesmo sem saber
ler, consegue entender as informações das
mensagens transmitidas, estas informações
podem ser consideradas tão importantes
quanto o ato de realizar registros, estando
presente em vários segmentos de
comunicação (SOARES, 2001).
Observa-se tal afirmativa quando lemos
uma piada, por exemplo. O que a torna
engraçada é a forma com que a lemos,
interpretamos e a entendemos; ou ainda,

quando um pintor cria uma obra, ele
simplesmente a pinta, deixando que o “leitor”
defina e entenda o que está impresso.
Este exercício de observar, ler e interpretar
contribui para o desenvolvimento dos
sentidos, já que é da forma com que se vê
a imagem é que se constroem as hipóteses,
criam-se os argumentos e constrói-se um
indivíduo com olhar sensível às necessidades
(Orlandi, 2001).
As informações recebidas pelos registros
acessados nos vêm por intermédio dos
olhos. Estes, portanto, são entendidos como
importantes mecanismos para que se inicie
o processo de alfabetizar, pois permitem
que as informações cheguem ao cérebro.
No entanto, para tornar a leitura possível,
é necessário obter outras informações
que podem ser definidas como um “pré conhecimento” do que os olhos estão vendo;
seria como uma imagem não visual impressa
nele (FERREIRO, 1998).
A autora ainda afirma que este processo se
produz diante da relação entre as informações
visualizadas e as não visualizadas, criando,
assim, um intercâmbio entre elas como se
fossem arquivos.
Observam-se tais afirmativas desde o
descobrimento da escrita, quando homens
das cavernas desenhavam seus feitos para
que outros tomassem conhecimento dos
seus registros, o que significava que, quanto
mais se sabe, mais se tem a descobrir, pois
para lermos algo é necessário obtermos certa
quantidade de informações pré-adquiridas.
Para distinguir o que está codificado é preciso
obter fragmentado, em nosso sistema, certa
quantidade de códigos, desenhos, gravuras.

288

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

O indivíduo letrado possui mais
informações do que está diante de seus olhos.
Este consegue visualizar também o que se
encontra atrás deles. Afirma que o processo
de formação do leitor está articulado a um
cotidiano que existe é um intricado conjunto
de mecanismos que acabam por neutralizar a
prática da leitura (SILVA 1986, p. 42).
É unindo, portanto, tais informações
visuais e as não visuais que nosso cérebro nos
leva a caminhos que permitem desenvolver o
significado do letramento, visualizando esta
forma de leitura como o modo do homem
compreender-se, bem como compreender as
coisas que estão à sua volta, transformandose em um ser alfabetizado e letrado. (Soares,
2001).

A ALFABETIZAÇÃO E
O LETRAMENTO NA
FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO
O percurso para compreender o processo
de alfabetização inicia-se na escola. Esta,
porém, não se apresenta como um local
adequado para desenvolver tais habilidades,
apesar de ter sido construída para isto. Esta
se encontra cheia de medos e dificuldades,
que permitem o desenvolvimento do
individualismo,
desencadeadas
ideias
autoritárias impostas: o que se tem como
verdade é o que está presente nos livros,
não tornando possível debatê-las ou
questioná-las, criando assim seres passivos
(TEBEROSKY, 2002).
Logo, a escola, que deveria construir a
cidadania, abrindo espaço para as discussões

do que se lê, desenvolvendo verdadeiros
leitores, mantém uma “Educação Bancaria”,
que permite que somente os livros expressem
pensamentos, sem levar em conta o que
pensa o leitor (FREIRE, 1995).
A construção realizada dentro dos muros
escolares, então, pode ser definida segundo
Silva (2002): é “de ledores”, que simplesmente
leem e aceitam o que está escrito, sem
questionar as verdades ali contidas. No
entanto, esta deveria ser realizada para
construir verdadeiros “leitores”, que pensam,
discutem e debatem sobre o que está escrito.
A união do processo de alfabetização e
o letramento possuem esta função na vida
do educando, pois, ao alfabetizar e letrar
o indivíduo, cumpre-se o papel social da
alfabetização, que se condiciona ao processo
de construção da Cidadania.
Entende-se, portanto, que os alunos
brincam, fingindo que leem, e os professores
fingem que acreditam no que está
acontecendo, desmerecendo todo o papel
que a alfabetização e o letramento têm na
construção do senso crítico destes indivíduos,
que passam pelo processo de aprender a ler.
O letramento sozinho não pode ser
definido como o processo de alfabetizar,
mas como um processo de construção da
leitura por meio do prazer e do lazer que este
proporciona ao ler diferentes informações
e sob deferentes condições oferecidas pela
escola, transmitindo informações diversas.
Usando a leitura e a escrita para orientarse no mundo, para não se perder neste,
letramento e alfabetização juntos permitem
que o individue descubra o que realmente
pode ser (SOARES, 2001).
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Alfabetizar um indivíduo, contando com o
processo de letramento é alfabetizá-lo para
que este tenha consciência da leitura de
mundo (FREIRE, 1995), compreendendo-se
quanto ser formador de opinião, favorecendo
o novo e a solução de problemas que talvez
só alfabetizado não fosse possível.

PROBLEMAS DE
APRENDIZAGEM
NO PROCESSO DE
ALFABETIZAÇÃO
A linguagem escrita diz respeito à
representação da linguagem oral, está
concebida como um espelho da linguagem
falada. É impossível, no processo de
alfabetização, separar ambas por estarem
intimamente ligadas (BARBOSA, 1994).
Para ser considerada alfabetizada, a
criança passa por um processo de construção
de leitura e escrita construídas pelo cérebro,
órgão da mente responsável pela ordenação
de movimentos, ações e pensamentos do
indivíduo determinando sua capacidade de
compreender o processo de leitura e escrita
da criança (ELLIS, 2001).
Com base na informação do autor,
observa-se que primeiro a criança realiza
o reconhecimento do texto com os olhos
para depois transferi-lo para além dos olhos,
buscando identificar o assunto e, assim,
codificar e analisar figuras, letras, palavras
identificando as conhecidas. A partir desta
análise, verifica o que está ocorrendo na cena,
quem participa dela, o que os personagens
estão fazendo.

Depois de levantar as hipóteses, a criança
realiza sua leitura, repetindo, às vezes,
alguns pedaços de história lidos por alguém,
seguindo de tentativas de escrever o que
se viu, desenvolvendo sua alfabetização.
(Orlandi, 2001).
A escrita, então, ocorre a partir do processo
dinâmico que incentiva a criança a querer
conhecer o mundo letrado mais e mais, uma
vez que as pistas vão aparecendo, e o futuro
leitor vai decifrando até construir o processo
de leitura convencional.
No entanto, se este indivíduo, por algum
motivo, tenha tido algum transtorno ou
distúrbio que envolva o cérebro, afetando
suas compreensões e a produção de
linguagem, o processo de desenvolvimento
da alfabetização pode estar comprometido,
criando dificuldades para a construção
da leitura (ELLIS, 2001). O Problema é a
dificuldade de transmitir foneticamente o
que se lê.
A leitura letra por letra faz com que a
criança leia letra por letra da palavra antes
de conseguir identificá-la em voz alta, ou
seja, primeiro há uma identificação serial das
letras para depois juntá-las em uma única
palavra.
As dificuldades também podem ser
centrais, dividindo-se em leitura não
semântica, dislexia de superfície, dislexia
fonológica e dislexia profunda. Todas elas
também têm profunda responsabilidade na
debilitação do processo de leitura e escrita a
qual o indivíduo esta suscetível, dificultando
seu desenvolvimento. (Ellis,2001).
A leitura não semântica consiste em o
indivíduo ler as palavras, porém não entende
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seu significado, não conseguindo relacionálo com figuras próximas, o que causa uma
confusão de informações dificultando sua
leitura em voz alta.
Na dislexia de superfície, o disléxico trata
palavras familiares como estranhas, ou seja,
quando lê as palavras em voz alta, lê mal
as palavras irregulares, pronunciando-as
como se estas fossem regulares; Ellis (2001)
define ainda a dificuldade fonológica como
aquela que o indivíduo lê palavras completas,
encontrando prejuízo no processo da leitura
de palavras que não lhe são familiares.
Ela pode ser ainda profunda, uma vez que
o leitor considera as palavras que lhe são
reais como cachorro, mais fáceis de ler do
que aquelas que são abstratas como verdade,
pois estas não podem ser vistas, somente
imaginadas, não permitindo relação figuraspalavras, deixando-o sem referência do que
está lendo. Esta também dificulta a utilização
das funções gramaticais, pois estas também
são figuras abstratas de difícil visualização
para quem as lê.
A dificuldade de aprendizagem de leitura
e escrita pode, portanto, ser uma doença
(distúrbio) que é de difícil identificação, pois
não é tão comum e nem possui sintomas tão
claros como uma gripe, ou sarampo. Suas
causas podem possuir os mais diferentes
motivos.
As causas da dislexia podem ser também
cognitivas, causando um considerável atraso no
processo alfabetizador da criança, prejudicando
o desenvolvimento de sua aprendizagem devido
à falta de entendimento do que se espera do
futuro leitor. (Ellis,2001). A este problema de
leitura damos o nome de dislexia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
É possível comprovar que a criança
aprende a ler por intermédio de ações que lhe
são significativas. No primeiro momento, ela
deve experimentar, manipular e concretizar
para ser capaz de estabelecer relações por
meio de pensamentos criativos e autônomos,
a
construção
destes
pensamentos,
favorecerão
o
desenvolvimento
das
habilidades necessárias para se construir o
processo de alfabetização.
Porém, ao entrar no ensino fundamental,
a mesma depara-se com diversos códigos
linguísticos, diversos fonemas, que levam as
crianças a desenvolverem alguns transtornos
em seu processo de aprendizagem que
contribuem para o desenvolvimento de
dislexias e disgrafias, que dificultam a
aprendizagem adequada da alfabetização,
uma vez que o indivíduo traz consigo
diversas falhas no desenvolvimento, não
conseguindo acompanhar corretamente o
desenvolvimento do que se pretende ensinar.
Devendo o professor estar sempre atento
a estas falhas, de forma que ao valorizar a
alfabetização e o letramento, dê-se um
enfoque psicopedagógico ao processo de
aprendizagem, estabelecendo uma relação de
como se aprende a ler e escrever, enfatizando
os problemas e buscando a solução destes.
Neste enfoque, deve-se observar que a
dislexia e a disgrafia podem ser atribuídas
a diagnósticos de problemas cerebrais
ou de desenvolvimento, tornado possível
o entendimento deste contribua para a
realização de intervenções e correções de
dificuldades, uma vez que muitas crianças
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apresentam dificuldades na aprendizagem construindo uma
imagem negativa sobre ela mesma.
O conhecimento é algo que se constrói à medida que a
criança toma consciência e supera as suas dificuldades. A
alfabetização e o letramento contribuem para esta construção
de formas prazerosa, já que, ao trabalhá-los, estamos
contribuindo para a construção da linguagem autônoma,
transformando o indivíduo em senhor do seu saber e dando
novo sentido ao verbo ler. Lê-se não pelo simples fato de
repetir palavras, mas entendendo o sentido que estas trazem
escondidos, de forma mais profunda
É papel da escola de Ensino Fundamental e de seus
participantes, portanto, conhecer os problemas e analisálos, estudando as dificuldades dos alunos, verificando seus
interesses, estudando a causa destes, e organizando um
trabalho que busque corrigir, ou, pelo menos, diminuir as
dificuldades apresentadas favorecendo condições básicas
para que o indivíduo possa desenvolver uma vida produtiva
e feliz, trabalhando atividades dinâmicas que favoreçam sua
participação buscando favorecer exercícios que lhe sejam
importantes para toda a sua vida, contribuindo para prevenir,
desenvolver e corrigir problemas de leitura e escrita,
favorecendo o desenvolvimento da alfabetização.
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MULTILETRAMENTOS NA ESCOLA: CAMINHOS
PARA O LETRAMENTO E APRENDIZAGEM
RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo abordar aspectos teóricos dos
Multiletramentos e suas potencialidades pedagógicas para a educação. Sendo assim, partiuse da definição de Letramento, a origem dos Multiletramentos e, a seguir estuda-se as
definições de termos correlatos ao tema pesquisado. Aborda-se também os estudos que
confirmam a importância pedagógica da abordagem dos Multiletramentos como forma de se
alcançar equidade e igualdade social e de direitos, além do sucesso escolar na sociedade do
conhecimento. Essa abordagem pressupõe cidadãos e aprendizes ativos e agentes do próprio
conhecimento e educação, capazes de negociar diferenças. E prevê tanto a educação quanto
a linguagem como processos dinâmicos de transformação e não apenas de reprodução.
Palavras-chave: Multiletramentos; Letramento; Educação.
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INTRODUÇÃO
A educação brasileira passa por mudanças:
em 15 de dezembro de 2017 foi aprovada a
BNCC (Base Nacional Comum Curricular) da
Educação Infantil e do Ensino Fundamental,
no momento em que a BNCC referente
ao Ensino Médio encontra-se em fase
de consultas. Essas mudanças, apesar de
determinarem carga horária e currículo
e serem necessárias para uma educação
de qualidade, nem sempre dão conta do
contexto especifico de sala de aula.
A finalidade do presente trabalho não é
discutir as mudanças advinda das BNCC tanto
do ensino fundamental e médio, mas como o
uso das tecnologias, nem sempre previstos
em tais documentos, podem auxiliar no
processo de Letramento e, mais atualmente,
no processo de Multiletramentos.
O conceito de Multiletramento não é uma
novidade, vem sendo utilizado e discutido a
mais de uma década em outros países, mas
quando se trata da Educação Brasileira ainda
estamos parados no conceito de Letramento.
O Letramento prevê usos sociais da
escrita e da leitura o Multiletramento parte
das culturas de referência dos alunos e dos
usos que estes fazem das TIC (Tecnologias
da Informação e Comunicação).
Sabe-se que os alunos fazem uso intensivo
e extensivo de tais tecnologias. Haja visto
ouso dos celulares em sala de aula que
provoca discussões dentro e fora do país.
Recentemente na França foi aprovada lei
que proíbe o uso dos celulares nas escolas
públicas. Sabemos que tais leis, na prática,
raramente funcionam.

Os alunos aprendem rapidamente o
alcance da tecnologia e do celular que lhes
permitem ser multitarefa com uma variedade
de mídias digitais, para surfar na internet,
mandar mensagens de texto ou foto para
um amigo, jogar on-line ao mesmo tempo
em que ouve música ou criar seus próprios
textos multimídia por meio das diversas
redes sociais.
Ao passo que nas escolas, como
mencionado anteriormente, estamos ainda
na fase do Letramento, no qual os alunos
mal dão conta das práticas sociais de leitura
e escrita com base em leituras de textos
impressos que não lhes despertam o mínimo
interesse.
De acordo com pesquisa publicada em
agosto de 2018 no Jornal Folha de São
Paulo referente às provas do SAEB (Sistema
de Avaliação da Educação Básica) realizadas
em 2017 apenas 1,6% dos alunos se formam
com conhecimento adequado em Português,
segundo o Ministério da Educação (MEC).
Ainda, de acordo com os dados do MEC,
40% dos jovens que deveriam estar nessa
etapa da educação ou estão fora da escola
ou ainda cursam o Ensino Fundamental. O
diagnóstico do Ministério é que o estudante
se desinteressa nessa etapa, pois enfrenta
treze matérias obrigatórias, sem muita
conexão com o que vive.
E aqui faremos o recorte que atende
o objetivo do presente trabalho: perante
todas as dificuldades que a escola pública
enfrenta, os Multiletramentos configuramse como uma alternativa para o trabalho em
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sala de aula, visto que propõe o trabalho
com as novas tecnologias da informação e
comunicação e, consequentemente, com o
que os alunos mostram interesse e dominam.
É importante salientar que diante de
tantos problemas os Multiletramentos não
serão a graça salvadora da escola pública e
nem trará milagrosamente os alunos para
os bancos da escola, mas pode despertar o
mínimo interesse dos alunos para o trabalho
em sala de aula integrando várias formas de
linguagem e expressão.
Além do que foi exposto acima sabe-se
que a educação ainda é uma das formas
de se alcançar igualdade e equidade social
e de direitos. Mesmo que a educação
esteja sucateada e não tenha apelo para
os estudantes, nunca se falou tanto sobre
educação e em políticas públicas para a
educação.
Partindo do exposto acima e pela pesquisa
bibliográfica, na primeira parte do trabalho
procura-se situar o Letramento no estudo:
suas origens, características e importância
para a educação de uma forma geral. Para que
não haja confusão em torno das definições
faz-se uma explanação acerca dos termos de
multimodalidade, multimodalidade textual,
letramento multimodal ou multiletramentos.
O objetivo principal do presente
trabalho é refletir sobre os processos de
Multiletramentos, suas origens e conceito.
Em seguida aborda-se a potencialidades
pedagógicas para a educação, de que forma
podem ser utilizados em sala de aula, e como
podem efetivamente fazer que a educação
seja apropriada para a diversidade local e
conectividade global do mundo atual e que

se expõe na segunda parte do trabalho.
Nas considerações finais fazemos uma
reflexão sobre a pesquisa desenvolvida e
procuramos apontar possíveis formas de
utilização de Multiletramentos em situações
de ensino-aprendizagem.

LETRAMENTO: EM BUSCA DE
UMA DEFINIÇÃO
O sentido e a palavra letramento tardaram
a entrar no Brasil, comparativamente ao
cenário internacional — que já empregava
literacy. Entre nós, o uso do termo foi
inaugurado por Mary A. Kato na obra No
mundo da escrita, em 1986. Desde então,
geraram-se muitas confusões pelo fato de
o conceito ser assimilado, por muitos, à
palavra alfabetização e confundido com o
alfabetismo. [...] alfabetismo relaciona-se
mais às capacidades individuais (codificar,
decodificar,
compreender,
interpretar,
replicar, intertextualizar etc.), ao passo que
letramento está ligado ao contexto social,
sendo situado e presente em múltiplas
práticas (ROJO, 2012. p.129).
Para buscar uma definição de letramento
se faz necessário voltarmos ao século XX
e estabelecermos um contraponto entre
alfabetização e letramento. De acordo com
Soares (2003) nesse século o analfabetismo
vinha sendo superado, mais e mais pessoas
aprendiam a ler e escrever, a sociedade
torna-se centrada na escrita (grafocêntrica)
e, a partir daí, não basta aprender apenas a
ler e escrever.
Então o conceito de alfabetismo: conjunto
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de competências e habilidades ou de
capacidades envolvidas nos atos de leitura
ou escrita dos indivíduos torna-se obsoleta
e não transmite o que, de fato, estava
acontecendo na sociedade.
A autora argumenta que a criação de um
novo fenômeno (mais pessoas alfabetizadas)
se cria, então, novas palavras (letramento).
O letramento como definição seria o estado
ou condição de quem não apenas sabe ler e
escrever, mas cultiva e exerce práticas sociais
que usam a escrita. Dessa forma o conceito
de leitor foi associado ao termo – competente
– que designa aquele que lê, interpreta e
atribui sentido ao que leu; e não apenas um
decodificador do signo linguístico.
O conceito de letramento (Kleiman 1995)
começou a ser utilizado nos mios acadêmicos
numa tentativa de superar os estudos sobre
o impacto social da escrita dos estudos sobre
alfabetização, como mencionamos acima,
cuja conotações escolares destacam as
competências individuais no uso e na prática
da escrita.
Sendo assim, podemos estabelecer partindo
das definições das autoras que o alfabetismo
tem um foco individual ao passo que o
letramento está ligado às práticas sociais de
linguagem que envolvem a escrita de uma ou
de outra maneira.
No alfabetismo as capacidades e
competências e competências (cognitivas
e linguísticas) privilegiam a leitura e escrita
valorizadas
(letramentos
escolares
e
acadêmicos). No letramento leva-se em conta
a leitura e a escrita valorizadas ou não, locais
ou globais e praticadas em diversos contextos
sociais (família, igreja, trabalho, mídias, escolas.

No alfabetismo é considerada a perspectiva
psicológica ao passo que no letramento a
perspectiva é sociológica, antropológica e
sociocultural.
Essa mesma visão de letramento é
compartilhada por Kleiman (2008 p. 18)
“podemos definir hoje o letramento como
um conjunto de práticas sociais que usam
a escrita, como sistema simbólico e como
tecnologia, em contextos específicos,
para objetivos específicos”. O conceito
apresentado pela autora enfatiza os aspectos
sociais e utilitários do letramento.
Por outro lado, as definições acima
não contemplariam todas as sutilezas e
complexidades que envolvem o letramento.
Lemke (2010) conceitua letramento da
seguinte forma: Letramentos são legiões.
Cada um deles consiste em um conjunto
de práticas sociais interdependentes que
interligam pessoas, objetos midiáticos e
estratégias de construção de significado.
Nessa definição Lemke já aponta para
a questão dos Multiletramentos quando
aborda objetos midiáticos e práticas sociais
interdependentes que abordaremos na
segunda parte deste trabalho.
Dionisio (2011) faz uma revisitação do
conceito de letramento que também se
aproxima da definição de Lemke ao apontar
as novas tecnologias que existam e não
contemplam o termo letramento.
O termo letramento está aqui sendo
empregado em sentido amplo, abrangendo as
variedades terminológicas como letramento
cientifico, novo letramento, letramento
visual, letramento midiático etc. A noção
de letramento como habilidade de ler e
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escrever não abrange os diferentes tipos de
representação do conhecimento existente
em nossa sociedade. Na atualidade, uma
pessoa letrada deve ser alguém capaz de
atribuir sentidos a mensagens oriundas de
múltiplas fontes de linguagem, bem como ser
capaz de produzir mensagens, incorporando
múltiplas fontes de linguagem. (DIONISIO,
2011 p.137/138).
Segundo Kress (2003 apud SOUZA 2016
p. 18) o termo letramento precisa ser revisto,
pois encontra-se associado ao uso de letras
(escrita alfabética), desvinculado de outros
modos de comunicação advindos das novas
mídias digitais.
Pode-se concluir, a partir do exposto acima
que um conceito abrangente de letramento
é quase impossível. Essa impossibilidade
de definição torna-se mais nítida com a
ampliação do acesso às tecnologias digitais
da comunicação e da informação e que,
consequentemente, provocaram mudanças
na reflexão sobre os letramentos que
veremos a seguir.

DEFINIÇÕES EM TORNO DO
MESMO TEMA
Os termos Multiletramentos (Cope
& Kalantzis, 2000), Novos Letramentos
(Lankshear, C & Knobel, M. 2003),
MultimodalidadeTextual, Discurso Multimodal
e Multimodalidade (Kress& Van Leeuwen,
(2001) representam a tentativa de descrever
a mudança textual que ocorreu com as novas
formas de comunicação e informação e para
conceitualizar a mudança nos paradigmas de

aprendizagem que são fundamentais para
o letramento e aprendizagem numa era de
crescente comunicação digital.
De acordo com Walsh (2009) todas
as definições acima procuram descrever
letramentos e novas formas de comunicação.
A autora confirma que embora todas elas
sejam válidas todas fazem parte do campo de
letramento da educação.
Mesmo não sendo o escopo do presente
trabalho decidiu-se por expor as definições
dos termos acima mencionados para melhor
ilustrar esse tópico.
Multimodalidade:
refere-se
simultaneamente a leitura, processamento,
produção e interação de várias formas de
impressão, imagem, movimento, animação,
som, gestos. Segundo Kress & Van Leeuwen,
(2001) essas formas, assim como a linguagem,
se referem frequentemente aos diferentes
recursos semióticos.
Multimodalidade Textual: são textos que
possuem mais de uma forma. Por exemplo:
texto e imagem, som e movimento, pode
ser um texto digital ou livro digital, um
infográfico. De acordo com Walsh (2009) e
Dionisio (2011) o processo de leitura desses
textos é diferente da leitura linear de um
texto impresso.
Letramento
multimodal
ou
Multiletramentos: referem-se à produção
de sentido que ocorre em diferentes níveis
de leitura: visão, compreensão, responder,
produzir e interagir com textos multimodais
e comunicação multimodal. Segundo Kress &
Van Leeuwen (2001) pode incluir ouvir, falar
e dramatizar bem como produzir e escrever
tais textos.
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Muito mais que a linguagem a teoria dos
Multiletramentos aparece como uma forma
de incluir e igualar as diferenças sociais
existentes nas escolas de diversas partes
do mundo. No próximo tópico faz-se uma
explanação mais pormenorizada da origem
dos multiletramentos.

ORIGENS DOS
MULTILETRAMENTOS
A teoria dos Multiletramentos foi proposta
pelo grupo de Nova Londres, grupo formado
por estudiosos como Courtney Cazden, Bill
Cope, Mary Kalantzis, Norman Fairclough,
James Gee, Sarah Michael entre outros
pesquisadores que, em 1996 reuniram-se na
cidade de Connecticut, nos Estados Unidos,
para pensar o futuro do Letramento na
sociedade contemporânea.
No ano de 1994 no Centro de
Comunicação e Cultura da Universidade de
Queensland na Austrália, deu-se início ao
projeto internacional com alguns teóricos
da pedagogia para discutir o futuro do
Letramento considerando a rápida mudança
pela qual passava o mundo em questões
tecnológicas e da informação (KALANTZIS;
COPE, 2008).
Segundo Rojo (2012 p.12) o grupo
afirmava a necessidade de a escola tomar a
seu cargo os novos letramentos emergentes
na sociedade contemporânea, em grande
parte em razãos tecnologias da informação e
comunicação e incluir no currículo a grande
variedade de culturas presentes na salas de
aula.

De acordo com o grupo o papel da pedagogia
do letramento deve ser redimensionado na
sociedade contemporânea, na medida em
que somente alcançara ser transformadora
nesse novo contexto caso desenvolva “uma
epistemologia do pluralismo que viabiliza
acesso, sem que as pessoas precisem apagar ou
deixar para trás suas diferentes subjetividades”
(COPE; KALANTZIS, 2006 p. 18)
O conceito de multiletramentos:
É bom enfatizar aponta para dois tipos
específicos e importantes de multiplicidade
presentes em nossa sociedade, principalmente
urbanas,
na
contemporaneidade:
a
multiplicidade cultural das populações e a
multiplicidade semiótica de constituição dos
textos por meio dos quais ela se informa e
comunica. (ROJO, 2012 p. 13)
Dessa forma o Grupo de Nova Londres ao
criar uma pedagogia dos Multiletramentos
procurava dar conta do que a autora Rojo
expôs acima: uma teoria que desse conta da
multiplicidade e subjetividades da sociedade
e da multiplicidade de informações que
circulam por meio de textos que vão além
das práticas de letramentos antigas.
Ainda na visão de Kalantzis e Cope
(2012 apud SOUZA 2016 p.20) os
multiletramentos se referem a dois aspectos
importantes da produção de sentido: o
primeiro aspecto se refere à diversidade
social ou à variabilidade de convenções
de significados em diferentes situações
sociais culturais ou específicas de domínio.
Para os autores os textos variam de acordo
com o contexto social – experiência de
vida, assunto domínio disciplinas, área de
trabalho, conhecimento especializado,
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aspectos culturais e identitários, a fim de
dominar diferenças significativas.
O segundo aspecto da produção de sentido
recai sobre a multimodalidade, que constitui
questão importante na contemporaneidade,
em razãoo aumento das mídias de informação
e comunicação . Dessa forma, segundo os
autores, o significado passa a ser construído a
medida em que aumenta a multimodalidade,
outros modos são incorporados como o oral,
visual, auditivo, o gestual, o tátil e o espacial.
Assim a teoria dos Multiletramentos se
refere a: multiplicidade de culturas, as novas
estéticas e nova ética e a multiplicidade de
linguagens.

MULTIPLICIDADE DE
CULTURAS
São produções culturais letradas em
efetiva circulação social que misturam textos
de diferentes letramentos, de diferentes
campos caracterizados por um processo de
escolha pessoal e politica e de hibridização
de diferentes “coleções” (ROJO, 2012 p.13).

NOVAS ESTÉTICAS E
NOVA ÉTICA
A nova ética se refere a que não se baseie
apenas no rendimento visto que a autoria
nas novas tecnologias de informação e
comunicação se dissolveram na navegação
da internet. Segundo Rojo (2012) uma nova
ética seja na recepção, seja na reprodução ou
design, baseie-se nos letramentos críticos.

Para a autora a escola pode tomar para si
a discussão critica da ética ou costumes
locais e assim constituir uma ética plural e
democrática.
Novas estéticas de acordo com a autora:
(novas, para mim, é claro) também emergem,
com critérios próprios. Minha “coleção” pode
não ser (e certamente não será) “a coleção”
do outro que está ao lado – ou na “carteira” à
minha frente. Assim, meus critérios de “gosto”,
de apreciação, de valor estético diferirão dos
dele fatalmente. Isso me acontece a cada aula
que dou para o primeiro ano (17-18 anos).
(ROJO, 2012 p. 16)
Fica claro que na teoria dos
multiletramentos e nesse caso os alunos
tem critérios estéticos próprios e podem
escolher, de acordo com o conhecimento
que já possuem, quais linguagem dominam.

MULTIPLICIDADE DE
LINGUAGENS
É o que tem sido chamado de
multimodalidade (como já conceituamos
acima) ou multissemiose dos textos
contemporâneos,
que
exigem
multiletramentos. De acordo com Walsh
(2009 p. 2) as ideias de textos tradicionais
estão embaçadas bem como os processos
de letramento. Muitos textos tornaram-se
híbridos e podem envolver uma alternância
de modalidades e processos.
Para entender e responder a esses
textos Walsh (2009, p. 12) afirma que os
estudantes precisam entender a relação
entre imagens, texto e som e outros modos
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que podem ocorrer. Eles precisam entender
como a acessibilidade de modos particulares
constroem significados separadamente
ou combinados com outros modos,
particularmente, por meio da fotografia,
animação, filme e efeitos de hipermídia.
O mesmo pensamento é expressado em
Lemke:
O texto pode ou não formar a espinha
organizadora de um trabalho multimidiático.
O que realmente precisamos ensinar, e
compreender antes de poder ensinar, é como
vários letramentos e tradições culturais
combinam essas modalidades semióticas
diferentes para construir significados
que são mais do que a soma do que parte
poderia significar separadamente. Tenho
chamado isso de “significado multiplicativo
porque as opções de significados de cada
mídia multiplicam-se entre si em uma
explosão combinatória; em multimídia,
as possibilidades de significação não são
meramente aditivas. (LEMKE 2010 p.462).
Na teoria dos Multiletramentos, em que se
entende as práticas de linguagem e escritas
ensinados de modo descontextualizados,
é enganosa e um retorno aos padrões de
letramento autônomo, no qual “se pensa a
língua como um código isento à constituição
da identidade pelas línguas e a univocidade
de uma língua canônica e legitimada (SILVA,
2011 p.127).

AS POTENCIALIDADES
DA PEDAGOGIA DOS
MULTILETRAMENTOS PARA A
EDUCAÇÃO
As práticas de multiletramentos se
originaram com “as mudanças sociais culturais
e tecnológicas advindas do ciberespaço”.
Com isso o cidadão contemporâneo precisa
tornar-se aberto à diversidade cultural,
respeitar a pluralidade étnica e saber conviver
online (DIAS 2012 p. 8).
Como exposto acima a teoria dos
multiletramentos destaca segundo ROCHA
(2010 p. 67) o reconhecimento da diversidade
ética, linguística, identitária e cultural, assim
como das múltiplas maneiras de se (re)
construir sentidos pelas igualmente diversas
formas e meios de comunicação.
Cope e Kalantzis (2006 p.7) afirmam que
somos herdeiros de padrões e convenções
de sentido ao mesmo tempo em que somo
criadores ativos de sentido, segundo essa
teoria professores e alunos podem ser agentes
de mudanças sociais ao reconhecer sentidos
e discursos questioná-los e reconstruí-los.
A pedagogia dos multiletramentos
sugerem uma pedagogia para cidadãos ativos
centrada nos aprendizes como agentes de
seu próprio processo de conhecimento
capazes de contribuir e negociar diferenças
entre uma comunidade e outra (COPE e
KALANTZIS 2006 p.172).
Os autores continuam: a pedagogia dos
multiletramentos tem um característica
transformativa como é construída na noção
de design e construção de significado
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como transformação. A aprendizagem é
um processo de auto recriação, dinamismo
cultural e diversidade são os resultados.
(COPE e KALANTZIS 2006 p.184)
O Grupo de Nova Londres identificou
quatro dimensões da pedagogia para que tal
ensino-aprendizagem pudesse ser levado à
efeito:
Prática situada;
Instrução aberta;
Enquadramento crítico;
Prática transformada
Prática Situada - Projeto didático de
imersão em práticas que fazem parte da
cultura do alunado e nos gêneros e designs
disponíveis para essas práticas, relacionandoas com outras de outros espaços culturais.
Instrução Aberta- Análise sistemática
e consciente dessas práticas vivenciadas
e desses gêneros e designs familiares ao
alunado e de seus processos de produção
e de recepção. Nesse momento é que
se dá a introdução ao que chamamos
critérios de análise crítica, ou seja, de uma
metalinguagem e dos conceitos requeridos
pela tarefa analítica e crítica dos diferentes
modos de significação e das diferentes
“coleções culturais” e seus valores.
Enquadramento
CríticoBuscam
interpretar os contextos sociais e culturais
de circulação e produção desses designs
e enunciados. Tudo isso visando como
instância última, à produção de uma prática
transformada, seja de recepção ou de
produção/distribuição (redesign). ROJO
(2012 p.30).
Para os autores (COPE e KALANTZIS 2006
p. 187) a pedagogia dos multiletramentos

sugere um alcance mais amplo do processo
de conhecimento e uma aprendizagem
mais poderosa surge entre diferentes esses
processos de uma maneira proposital e
explícita; também abre acesso a uma ampla
disseminação de aprendizes num mundo em
que a diversidade se torna cada vez mais
crítica.
O grupo preocupava-se também com
a questão das diferenças que poderiam
provocar exclusão daqueles que não se
encaixavam nas normas estabelecidas. De
acordo com eles (COPE e KALANTZIS 2006
p.188) isso significa ineficiência e desperdício
de recursos em uma forma de ensino que
não envolve todos os alunos de uma forma
que otimize seus resultados de desempenho.
Para os autores ((COPE e KALANTZIS
2006 p.188) a medida do sucesso dessa
pedagogia são os resultados de aprendizagem
de desempenho igualmente elevado que
podem produzir efeitos sociais comparáveis
para os alunos em termos de recompensas
materiais e status social.
Apesar da pedagogia dos multiletramentos
ser uma teoria criada por autores americanos,
nada impede que sejam feitas adaptações e
que possa ser usada nas escolas brasileiras.
Já que prevê uma forma mais voltada para
aquilo que o estudante gostaria de aprender
em relação às tecnologias da comunicação e
informação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pedagogia dos multiletramentos surgiu a partir da
inquietação de vários pesquisadores em relação à educação
e o surgimento de novas tecnologias. Esse grupo foi pioneiro
ao perceber como essas tecnologias poderiam impactar o
trabalho dos professores em sala de aula, também apontavam
para as diferenças culturais existentes nesse mesmo espaço.
Assim, definiram linhas gerais e, nos anos seguintes,
aprofundaram as bases teóricas da pedagogia dos
multiletramentos. De acordo com essa teoria, há
possibilidade de práticas pedagógicas que vão da educação
infantil, passando por toda educação básica e atingindo a
educação superior.
Além disso, é possível tratar a questão dos multiletramentos
em diversas disciplinas, talvez, ela seja a tão sonhada forma
de atingirmos a forma ideal de interdisciplinaridade.
Em relação aos professores, há a necessidade de se
adaptar de repensar as práticas pedagógicas e reformular os
currículos escolares de maneira que estes estabeleçam um
diálogo com as necessidades da sociedade atual.
Lemke (2010 p.61) atenta para esse fato: nossas práticas
antigas assumem novos significados nestes novos cenários,
novas oportunidades surgirão, novas surpresas se tornarão
prováveis. Mudança e transformação estão em curso.
O que se sabe atualmente é que em 2018 a Prefeitura do
Município de São Paulo lançou o Currículo da Cidade e nele
consta a possibilidade de os professores trabalharem textos
multimodais.
Os professores também devem pesquisar de que forma
se dá a interação que ocorre no momento em que os alunos
processam a leitura de vários meios: visual, espacial em
formas textuais separadas ou simultâneas. Nessa pedagogia
o professor mais do que nunca deve ser um pesquisador, um
estudioso, um planejador.
Por outro lado, para acessar todas as possibilidades da
pedagogia dos letramentos faz-se necessário que além dos
currículos sejam atualizadas também as salas de aula. Elas
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devem estar equipadas de forma que alunos e professores possam acessar as tecnologias da
informação e conhecimento.
No Brasil as ferramentas de aprendizagem, na maioria da escolas, ainda é o giz e o
apagador, em escolas dos Estados Unidos utiliza-se o IWB (Interative White Board) ou seja,
o quadro branco interativo. Walsh (2009) ao analisar como a pedagogia dos letramentos
funciona na prática refere-se a esse quadro como uma ferramenta de sucesso, motivadora
e desafiante para a aprendizagem. Segundo ela os estudantes gostam da velocidade, das
cores, do movimento dos textos e da sinestesia.
Enfim a pedagogia dos multiletramentos é uma possibilidade para a educação brasileira,
mas como todas as outras necessita de investimentos sólidos e mudanças na políticas
públicas no que se refere à educação.
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COMO IDENTIFICAR UM ALUNO COM TRANSTORNO DO
DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE - TDAH
RESUMO: O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) consiste em um distúrbio
neuropsiquiátrico comum, porém, responsável por comprometimentos iniciados na primeira
infância. Quase metade das crianças com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade
vivência uma variedade de distúrbios relacionados às habilidades motoras, desde problemas
de controle de habilidades motoras finas/grossas incluindo dificuldades na manutenção do
equilíbrio, que se caracterizam por desatenção, hiperatividade e impulsividade. Essa revisão
da literatura teve como objetivo geral abordar o transtorno de déficit de atenção com
hiperatividade e como objetivos específicos abordar os sintomas do TDAH, contextualizar
o TDAH com base em periódicos nacionais indexados em bases eletrônicas de dados de
Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library
Online (SciELO). O TDAH é um dos transtornos psiquiátricos infantis mais prevalecentes
na atualidade e as áreas biomédicas e neurobiológicas, consideram que ele apresenta uma
base biológica. Seu diagnóstico é fundamentalmente clínico. O TDAH encontra-se entre os
transtornos psiquiátricos infantis mais prevalecentes na atualidade e se considera que nas
áreas biomédicas e neurobiológicas, o transtorno apresenta uma base biológica. A partir das
discussões teóricas concluiu-se que o tratamento do TDAH requer uma abordagem múltipla,
intervenções psicossociais e psicofarmacológicas, sendo o metilfenidato a medicação com
maior comprovação de eficácia neste transtorno.
Palavras-chave: Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade; Impactos na saúde;
Etiologia; Tratamento.
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INTRODUÇÃO
O transtorno do déficit de atenção e
hiperatividade (TDAH) é um distúrbio
neuropsiquiátrico
considerado
comum,
responsável por comprometimentos que têm
início na primeira infância.
Cerca da metade das crianças com
transtorno do déficit de atenção e
hiperatividade experimenta uma variedade
de distúrbios relacionados às habilidades
motoras, desde problemas de controle
de habilidades motoras finas/grossas até
dificuldades na manutenção do equilíbrio
(AYDINLI et al., 2018, p.18).
Segundo Santos e Vasconcelos (2010,
p. 719) “O TDAH parece resultar de uma
combinação complexa de fatores genéticos,
biológicos, ambientais e sociais.Ao destacarem
fatores genéticos no TDAH, alguns estudos
indicam marcadores fenotípicos familiares”.
Três tipos de tratamento do TDAH têm
sido empregados: farmacológico, terapia
comportamental e a combinação das terapias
farmacológica e comportamental.
Aydinli et al. (2018) citam que a deficiência
motora no TDAH caracteriza-se por déficits
de tempo, coordenação e força, todos
associados à disfunção cerebelar.
No que diz respeito à a sintomatologia
do TDAH, sugere-se que esteja relacionada
com disfunções do sistema frontal-estriatalcerebelar e dados convergentes revelaram
redução do volume do ver mis cerebelar em
crianças com TDAH.
Com base nessas considerações, esse
estudo teve como objetivo geral realizar
uma revisão da literatura sobre o transtorno

de déficit de atenção com hiperatividade –
TDAH e como objetivos específicos abordar
os sintomas do TDAH,.
Contextualizar o TDAH com base em
periódicos nacionais indexados em bases
eletrônicas de dados de Literatura LatinoAmericana em Ciências da Saúde (LILACS) e
Científica Eletrônico Library Online (SciELO),
utilizando o critério das palavras-chave em
português: transtorno de déficit de atenção e
hiperatividade, impactos na saúde, etiologia,
tratamento; impactos na saúde .
A apresentação dos resultados obtidos foi
realizada de forma descritiva, possibilitando
ao leitor a avaliação do conteúdo.
A pesquisa bibliográfica é desenvolvida
com base em material já elaborado,
constituído sobretudo de livros e artigos
científicos e tem como principal vantagem
permitir a cobertura de um maior número de
fenômenos (GIL, 2009).

RESULTADOS
A partir dos resultados obtidos são citados
alguns estudos que ilustram as pesquisas
realizadas por profissionais abordando o tema
estudado. A apresentação dos resultados foi
realizada de forma descritiva, possibilitando
ao leitor a avaliação do conteúdo. A produção
científica referente ao período e tema em
questão foi representada por dez referências.
A seguir são tecidos breves comentários
sobre o tema estudado.
Segundo Pires, Silva e Assis (2013), as
relações familiares negativas estão associadas
aos sintomas de TDAH. Sua associação
com o quociente de inteligência reitera a
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importância da base genética e ambiental na
origem do transtorno.
A violência familiar é fator psicossocial
introduzido mais recentemente na literatura
sobre TDAH, com indicativo de que pais de
crianças hiperativas são mais inclinados a
empregar métodos físicos para discipliná-las.
Pires, Silva e Assis (2013) destacam que a
ausência de informações sobre comorbidades
ao TDAH também facilitaria a melhor
compreensão do transtorno. Intervenções
psicossociais devem ser direcionadas à
família da criança (orientações para lidarem
com a criança com o transtorno em seu
próprio ambiente) e estar associadas ao uso
de medicamentos (nos casos recomendados).
Estudo de base transversal, analíticodescritivo, realizado por Paranhos et al.
(2013), com 70 pacientes entre 9 e 18 anos
que apresentavam critérios clínicos de TDAH,
apresentaram perfil nutricional adequado
para idade, sendo todos eutróficos e não
foi encontrada associação de alterações
nutricionais com a hiperatividade.
Concluiu-se
que
a
análise
do
eletroencefalograma (EEG) pode ser um dado
objetivo de auxílio no diagnóstico.
O conhecimento do perfil epidemiológico
dessa patologia contribui para o diagnóstico e
tratamento precoces, de forma a reduzir suas
repercussões. O TDAH pode gerar impacto
negativo em diversas áreas da vida do
indivíduo, como a familiar, social, acadêmica
e profissional (PARANHOS et al., 2013, p.
227).
Oliveira e Dias (2018) citam que o TDAH
caracteriza-se por um padrão persistente de
desatenção, hiperatividade e impulsividade,

sintomas
de
origem
neurobiológica
decorrentes da incapacidade de inibir reações
impulsivas e de considerar o futuro para guiar
o comportamento.
As pessoas com esse diagnóstico tendem
a apresentar prejuízos no âmbito acadêmico,
profissional, familiar e social. O TDAH é
crônico e seus sintomas têm início antes dos
doze anos e tendem a continuar ao longo da
vida em aproximadamente 70% dos casos.
Revisão da literatura realizada por Castro e
Lima (2018) permitiu concluir que os adultos
com TDAH apresentam impactos negativos e
significativos em diferentes aspectos de seu
desenvolvimento e que podem ser mediados
pelos déficits nas funções executivas.
O diagnóstico precoce e intervenções
adequadas podem diminuir esses impactos.
Castro e Lima (2018) destacam que
os sintomas são modificados conforme
o período do desenvolvimento no qual o
indivíduo se encontra.
Na idade adulta, a desatenção pode se
manifestar pela evitação de atividades que
exijam manutenção da atenção, como assistir
a filmes e ler; a hiperatividade, na forma
de inquietação interna ou desconforto; a
impulsividade pode aparecer em decisões
sem pensar nas consequências.
Com o objetivo de avaliar como sintomas
internalizantes e externalizantes contribuem
para a ocorrência de falhas cognitivas no
cotidiano dos sujeitos,
366 voluntários
utilizando o Questionário de Falhas
Cognitivas (CFQ) e as escalas Self-Reporting
Questionnaire (SRQ-20), como medida
de sintomas internalizantes e Adult SelfReport Scale (ASRS-18), Ferreira, Oliveira e
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Paula (2018) concluíram que tanto sintomas
internalizantes
quanto
externalizantes
contribuem para a ocorrência de falhas
cognitivas no dia a dia. Observam-se ainda
um efeito aditivo de ambos os sintomas.
Examinando os processos subjacentes, os
estudos mostram que a deficiência motora no
TDAH é caracterizada por déficits de força,
os quais estão associados com disfunção
cerebelar, coordenação e sincronismo.
A sintomatologia da TDAH sugere ter
relação com as disfunções do circuito frontoestriato-cerebelar e dados convergentes
revelaram redução do volume de vermes
cerebelar em crianças com TDAH (AYDINLI
et al., 2018, p. 280).
Tais autores acrescentam que o controle de
equilíbrio requer a integração de informação
sensorial somatossensorial, vestibular e visual
e acredita-se que a integridade cerebelar seja
o processo-chave.
O controle de equilíbrio também requer
atenção e processamento central de
informações e, portanto, está fortemente
relacionado ao processo cognitivo, em vez
de ser um mecanismo de reflexo subcortical
puro.
Revisão integrativa da literatura em três
bases de dados: PsycINFO, Scopus e Cinahal,
com os seguintes termos: internet addiction,
adolescent e attention deficit disorder
with hyperactivity, de 2007 a 2017, com
informações sobre a relação da dependência
de internet e o TDAH, evidenciou importante
associação entre os dois transtornos
identificados (dependência de internet (DI)
e TDAH na população adolescente), sem
resultados conclusivos quanto ao processo

da interação (SCHMIDEK et al., 2018, p.10).
Sintetizando, o TDAH consiste em um
transtorno do desenvolvimento de forte
influência neurobiológica, com etiologia
multifatorial, incluindo fatores genéticos e
ambientais.
Sua prevalência mundial é de cerca
de 5,29% em crianças e adolescentes, o
que determina uma grande procura por
atendimento médico e psicopedagógico. É
caracterizado por desatenção, tendência à
distração, impulsividade e excessiva atividade
motora em graus inadequados à sua etapa do
desenvolvimento (SCHMIDEK et al., 2018,
p.11).
Nesse contexto, destaca-se a necessidade
de avanço em pesquisas destinadas a uma
definição de critérios diagnósticos da DI, taxas
de prevalência e preditores do problema,
de modo a poder estabelecer intervenções
terapêuticas e estratégias de prevenção do
problema.

IDENTIFICAR UM ALUNO
COM TDAH
Brzozowski e Caponi (2017) citam que
geralmente, os sintomas do TDAH surgem
na escola, quando a criança não consegue
prender sua atenção por muito tempo em
alguma atividade ou quando é muito agitada;
outro ambiente que propicia o aparecimento
desses sintomas é o trabalho.
O TDAH considerado um transtorno
infantil, não é mais visto por esse prisma. Dessa
forma, atualmente trata-se de um problema
crônico e pessoas não diagnosticadas na
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infância podem vir a ser quando adultas.
Brzozowski e Caponi (2017) acrescentam
que seu tratamento costuma ser à base de
medicamentos psicotrópicos, em especial, os
estimulantes.
No Brasil, o único representante dessa
classe farmacoterapêutica aprovado pela
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária) é o metilfenidato.
O TDAH é uma prevalente condição
psiquiátrica na população em geral, de origem
genética e que produz alguma alteração
cerebral, responsável pelos comportamentos
considerados característicos do transtorno.
O metilfenidato é a medicação com maior
comprovação de eficácia neste transtorno.
Sua administração resultou em um melhor
desempenho de estabilidade postural na
condição de tarefa dupla e enquanto ouviase música.
Os pesquisadores concluíram que
as habilidades de atenção aumentadas
melhoraram o desempenho do equilíbrio
(AYDINLI et al., 2018, p.289).
Aydinli et al. (2018) citam que há duas formas
de detectar o desempenho do equilíbrio:
medir o deslocamento do centro de pressão
e o teste de organização sensorial (TOS). O
TOS é usado para avaliar as contribuições de
diferentes sistemas sensoriais para o controle
do equilíbrio vertical.
O teste é uma ferramenta de pesquisa
comum na avaliação da organização sensorial
do controle de equilíbrio e já foi usado
por outros pesquisadores no estudo do
desempenho do equilíbrio em crianças.
Ferreira, Oliveira e Paula (2018) afirmam
que tanto os sintomas externalizantes quanto

os internalizantes podem influenciar as falhas
cognitivas no cotidiano das pessoas. Nesse
sentido, uma associação de ambos os tipos
de sintomas com as falhas cognitivas poderia
sugerir que essas falhas apresentam múltiplas
etiologias, nas quais diferentes quadros
clínicos acarretariam sintomas semelhantes.
O indivíduo com TDAH pode apresentar
desempenho abaixo do esperado, alcançar
escolaridade menor, e apresentar maior
probabilidade de desemprego, insucesso
profissional, e problemas de relacionamento
interpessoal no trabalho. Além disto, tais
indivíduos também são mais suscetíveis a
se envolver em acidentes automobilísticos,
violar regras de trânsito e adotar práticas
sexuais de risco (CASTRO; LIMA, 2018, p.
61).
Assim, de acordo com Ferreira, Oliveira
e Paula (2018), os sintomas típicos dos
transtornos mentais mais comuns podem
ser agrupados em dois grandes grupos,
os internalizantes: disforia, anedonia,
retraimento social, ansiedade e sintomas
somáticos e externalizantes: uso de
substâncias, impulsividade, hiperatividade,
desatenção e agressividade.
Esses sintomas podem influenciar o
funcionamento cognitivo e seus reflexos no
cotidiano.
Os sintomas de disforia e anedonia são
considerados critérios diagnósticos centrais
ao transtorno depressivo maior, ao passo que
outros sintomas internos são considerados
critérios secundários (FERREIRA; OLIVEIRA;
PAULA, 2018, p. 75).
Porém, Ferreira, Oliveira e Paula (2018)
referem que os sintomas depressivos
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relacionados ao pólo de anedonia, como
a apatia e a lentificação psicomotora, são
associados a pior funcionalidade no dia a dia
e a maior demanda por suporte externo na
realização de atividades rotineiras.
Por outro lado, os sintomas de desatenção,
hiperatividade e impulsividade são centrais
ao TDAH.
Esse transtorno do neuro desenvolvimento
cursa comumente com comprometimento
das funções executivas e da atenção,
comprometimento esse que se reflete
negativamente no dia a dia (OLIVEIRA;
PAULA, 2018, p. 76).
Segundo Aydinli et al. (2018), as deficiências
motoras e de equilíbrio podem ser observadas
em crianças com TDAH que apresentam uma
base neurobiológica comum, com sintomas
centrais de TDAH.
O controle de equilíbrio requer atenção
e distrações que afetam a atenção também
podem atingir o desempenho do equilíbrio.
Os sintomas de desatenção, hiperatividade
e impulsividade são centrais ao transtorno do
TDAH.
Esse transtorno do neuro desenvolvimento,
usualmente cursa com o comprometimento
das funções executivas e da atenção,
comprometimento esse que se reflete
negativamente no dia a dia.
As distrações auditivas podem ter efeitos
de aumento no desempenho do equilíbrio
vertical em crianças com transtorno de déficit
de atenção e hiperatividade (AYDINLI et al.,
2018; FERREIRA; OLIVEIRA; PAULA, 2018,
p. 77).
Brzozowski e Caponi (2017) relatam que
explicações biológicas têm sido cada vez

mais empregadas no discurso científico com
o objetivo de explicar transtornos mentais,
incluindo o transtorno de déficit de atenção
com hiperatividade.
Nos últimos anos, o diagnóstico de TDAH
ficou conhecido também fora dos muros das
instituições acadêmicas e clínicas. O nome
desse distúrbio é proveniente do vocabulário
especializado da psiquiatria.
Castro e Lima (2018) lecionam que a
etiologia do TDAH é multifatorial, tendo em
vista que a manifestação de seus sintomas
envolve uma combinação de fatores, tais
como: genéticos, ambientais, sociais,
culturais, além de alterações na estrutura e/
ou funcionamento cerebral.
O discurso científico hegemônico descreve
o TDAH como uma condição psiquiátrica
altamente prevalente na população em
geral, de origem genética e que produz
alguma alteração cerebral, responsável
pelos
comportamentos
considerados
característicos do transtorno.
Esse discurso, essencialmente biológico e
reducionista foi ganhando força a partir da
década de 1970, até se constituir como o
mais aceito pela psiquiatria (BRZOZOWSKI;
CAPONI, 2017, p.959).
Castro e Lima (2018) destacam que como
ocorre com outros transtornos mentais,
não é possível desconsiderar a influência
genética, de modo que o surgimento e a
evolução dependerão da ação de múltiplos
genes entre si e suas respectivas interações
com o ambiente.
Apesar das alterações biológicas, o
diagnóstico de TDAH é essencialmente
clínico e interdisciplinar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O TDAH é uma síndrome psiquiátrica de alta prevalência
em crianças e adolescentes, apresentando critérios clínicos
operacionais bem estabelecidos para o seu diagnóstico.
O processo de avaliação diagnóstica é abrangente,
envolvendo necessariamente a coleta de dados com os pais,
com a criança e com a escola.
O tratamento do TDAH envolve uma abordagem múltipla,
englobando intervenções psicossociais e psicofarmacológicas,
sendo o metilfenidato a medicação com maior comprovação
de eficácia neste transtorno.
A sintomatologia clássica da síndrome caracteriza-se
pela desatenção, hiperatividade e impulsividade. Sintomas
isolados podem resultar de muitos problemas nas relações das
crianças, de sistemas educacionais inadequados, ou estarem
associados a outros transtornos habitualmente encontrados
na infância e adolescência.
Para o diagnóstico do TDAH é fundamental conhecer o
contexto no qual os sintomas surgiram na história de vida da
criança.
A falta de atenção e a hiperatividade são os principais
sintomas do transtorno do déficit de atenção com
hiperatividade (TDAH).
O tratamento do TDAH requer uma abordagem múltipla,
envolvendo intervenções psicoterápicas e farmacológicas,
juntamente com diversos agentes sociais como pais, familiares,
educadores, profissionais de saúde e a própria criança.
Em síntese, um trabalho interdisciplinar entre a neurociência
e analistas do comportamento pode auxiliar as intervenções
clínicas por meio da construção de novos padrões de atenção,
autocontrole e envolvimento em atividades, de modo a
favorecer a adaptação do sujeito com diagnóstico de TDAH
em seu ambiente social, escolar e familiar.
O atendimento de crianças com este diagnóstico tem sido
realizado por equipes multidisciplinares, destacando-se que
as concepções de desenvolvimento influenciam a avaliação
e intervenção.

312

CLAUDIA DO AMARAL
PEREIRA
Graduação em Geografia pela
Universidade Metropolitana de
Santos (2012); Especialista em
Alfabetização pela Faculdade
Campos Elíseos (2016);
Professora de Educação Infantil
e Fundamental I – na EMEF
Professora Idêmia de Godoy

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

REFERÊNCIAS
AYDINLI, Fatma Esen et al. Efeitos de distrações sobre o desempenho do equilíbrio vertical
em crianças em idade escolar com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade - estudo
preliminar. Braz. Journal Otorhinolaryngol., São Paulo, v. 84, n. 3, p. 280-289, jun. 2018.
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/bjorl/v84n3/pt_1808-8694-bjorl-84-03-0280.
pdf>. Acesso em: 10 fev. 2019.
BRZOZOWSKI, Fabíola Stolf; CAPONI, Sandra. Representações da mídia escrita/digital
para o transtorno de deficit de atenção com hiperatividade no Brasil (2010 a 2014). Physis
Revista Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 27, n. 4, 959-980, 2017. Disponível em: <https://
scielosp.org/pdf/physis/2017.v27n4/959-980/pt>. Acesso em: 10 fev. 2019.
CASTRO, Carolina Xavier Lima; DE LIMA, Ricardo Franco. Consequências do transtorno do
déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) na idade adulta. Revista Psicopedag., São Paulo,
v. 35, n. 106, p. 61-72, 2018. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/psicoped/
v35n106/08.pdf>. Acesso em: 12 fev. 2019.
FERREIRA, Aline Alves; OLIVEIRA, Wanessa Gabrielli Augusto; PAULA, Jonas Jardim de.
Relações entre saúde mental e falhas cognitivas no dia a dia: papel dos sintomas internalizantes
e externalizantes. J. Bras Psiquiatr., São Paulo, v. 67, n. 2, 74-79, jan. 2018. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/jbpsiq/v67n2/0047-2085-jbpsiq-67-2-0074.pdf>. Acesso em:
10 fev. 2019.
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas; 2009.
PARANHOS, Caroline Nogueira et al. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade
(TDAH) - avaliação do padrão no EEG e estado nutricional de crianças e adolescentes de
Brasília/DF. Pediatria Moderna, Brasília, v. 49, n. 6, p. 227-231. Disponível em: <http://www.
moreirajr.com.br/revistas.asp?fase=r003&id_materia=541>. Acesso em: 12 fev. 2019.
PIRES, Thiago de Oliveira; SILVA, Cosme Marcelo Furtado Passos da; ASSIS, Simone
Gonçalves de. Ambiente familiar e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Revista
Saúde Pública, v. 46, n. 4, p. 624-632, 2102. Disponível em: <https://scielosp.org/pdf/
rsp/2012.v46n4/624-633/pt>. Acesso em: 10 fev. 2019.
OLIVEIRA, Clarissa Tochetto de; DIAS, Ana Cristina Garcia. Psicoeducação do Transtorno
do Déficit de Atenção/Hiperatividade: O Que, Como e Para Quem Informar?. Trends Psychol.,
Ribeirão Preto, v. 26, n. 1, p. 243-261, mar. 2018. Disponível em: <http://www.scielo.br/

313

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

pdf/tpsy/v26n1/2358-1883-tpsy-26-01-0243.pdf>. Acesso em: 12 fev. 2019.
SANTOS, Letícia de Faria; VASCONCELOS, Laércia Abreu. Transtorno do déficit de atenção
e hiperatividade em crianças: uma revisão interdisciplinar. Psicologia: Teoria e Pesquisa, v. 26,
n. 4, p. 717-724, out./dez. 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ptp/v26n4/15.
pdf>. Acesso em: 10 fev. 2019.
SCHMIDEK, Helena Cristina Medeiros Vieira et al. Dependência de internet e transtorno
de déficit de atenção com hiperatividade (TDAH): revisão integrativa. J. Bras. Psiquiatr., Rio
de Janeiro, v. 67, n. 2, p. 126-134, jun. 2018. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/
jbpsiq/v67n2/0047-2085-jbpsiq-67-2-0126.pdf?>. Acesso em: 10 fev. 2019.

314

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

COMPORTAMENTO INADEQUADO NO
ENSINO INFANTIL E O DESENVOLVIMENTO DE
HABILIDADES SOCIAIS COMO POSSIBILIDADE
INTERVENTIVA PARA PROFESSORES
RESUMO:
Este estudo pretendeu analisar brevemente, os desafios relacionados
comportamentos inadequados no ensino infantil e as fontes intrafamiliares que contribuem
para a adesão e manutenção destes comportamentos. Problemas comportamentais estão
presentes no cotidiano escolar e frequentemente dificultam a atuação do professor em sala
de aula, e neste aspecto o processor necessita de uma dose elevada de jogo de cintura
para lidar com estas demandas antes que ele tome maiores proporções, e assim buscar
compreender de onde eclodem esses comportamentos e conhecer as habilidades sociais
e pró-socias como um recursos para o estímulo e adesão de comportamentos de positivos
para as crianças, visando otimizar seu trabalho e diminuir os conflitos em sala de aula.
Palavras-chave: Comportamentos inadequados; Habilidades sociais e pro-sociais; Disfunções
Familiares; Criança e Professor;
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INTRODUÇÃO
A escola é um dos primeiros locais onde a
criança começa a ampliar o seu contato com
o mundo. O ambiente escolar é considerado
uma segunda casa para o indivíduo, já que
cada vez mais cedo as crianças ingressam
na vida escolar e permanecem boa parte do
período de seu desenvolvimento até o início
da vida adulta entre a escola e o ambiente
familiar.
A criança é o espelho da casa onde
vive e das pessoas com quem vive, mas
muito é cobrado do papel do professor em
relação ao que a criança aprende, e embora
este profissional dedique-se diariamente
para desenvolver esta criança, ele não é
o único responsável contribuir com este
desenvolvimento. Entretanto, qual é o papel
do professor e o papel da família a respeito do
comportamento da criança? Educar e ensinar
teriam mesmo conceitos diferentes? Com
relação ao educador, como este lida com os
desafios de educar transpondo as dificuldades
de promover um ensino de qualidade,
diante das demandas comportamentais
manifestas em sala de aula na educação
infantil? Quanto à estas indagações e suas
possíveis respostas, existe um paradoxo e
sobre educação familiar e educação escolar
enviesado pela própria sociedade, que
reforça ainda mais as dificuldades enfrentas
pelo educador para formar indivíduo capazes
de exercer cidadania, e ter uma vida integra
e produtiva em sentidos socais intelectuais e
acadêmicos.
Partindo destas questões, este
estudo pretendeu observar as demandas

comportamentais que surgem já no
início da vida escolar, investigando por
meio dos estudos já realizados por meio
de revisão bibliográfica, quais são estas
demandas de comportamento inadequado
infantil na escola, e de onde elas surgem,
compreendendo as dificuldades que o
professor e as formas de enfrentamento, os
métodos e ferramentas e soluções que podem
ser administradas no processo de diminuição
e controle de comportamentos inadequados
dentro da sala de aula na educação infantil. O
método partiu da revisão da literatura, tendo
como fontes de base de dados Scientific
Electronic Library Online (SciELO), E Google
Acadêmico, empregando-se as palavraschave “Comportamentos inadequados”;
“Desestrutura familiar”; “habilidades sociais
e pró-social”; “Escola”; “Criança”; “O papel
do professor” e “desenvolvimento humano”.
A delimitação correspondeu a estudos
realizados no Brasil de 1997 a 2015. A
aplicação do protocolo de pesquisa resultou
em 20 referências, das quais 6 (30%) foram
descartadas por não apresentar relação com
o objeto de estudo, restando 14 (70%) que
constituíram o material de estudo.

FAMÍLIA E COMPORTAMENTO
De acordo com Boarini (2013), os
problemas
comportamentais
escolares
podem aparecer independente de classes
sociais, ensino público ou privado, estas
demandas estão presentes no cotidiano
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escolar e são extremamente preocupantes,
e atualmente tomam proporções alarmantes
e prejudicam tanto os alunos quanto a
saúde do profissional educador. Segundo
a autora, ainda existem dois possíveis
agentes causadores destes problemas, e os
mais apontados pela a sociedade aparecem
relacionados com a desestrutura familiar e
a falta de capacitação dos professores para
lidar com os problemas comportamentais.
Falar sobre a relação causa efeitos
dos problemas comportamentais das
crianças, é um desafio, pois o discurso
segue procurando os culpados, tirando o
foco do protagonismo das relações mal
estabelecidas e o desenvolvimento das
habilidades sociais pobre ou inexistentes
que acometem as nossas crianças. Então é
preciso considerar a dinâmica entre aprender
um comportamento, manifestar uma atitude
e as emoções envolvidas neste processo.
De acordo com a psicologia
comportamental, os comportamentos são
aprendidos por estímulo e observação,
assim como as atitudes ou respostas são
condicionadas pelas motivações internas ou
externas, os humanos aprendam por meio do
condicionamento e observação, e possuem
alta habilidade de adaptação ao ambiente.
(MYERS, 2012).
No entanto, não podemos descartar
a maneira subjetiva que cada ser humano
reage a determinadas condições ambientais
e os condicionamentos, ou seja, em outras
palavras, mesmo que o indivíduo aprenda
determinado comportamento, isto não
inibe as suas emoções, elas acontecerão
sendo manifestas ou não. Skinner e Freud

acreditavam que os comportamentos não
ocorrem ao a caso, mas sim são resposta a
um evento. A diferença entre ambos teóricos
é que Skinner associava o comportamento a
um determinante ambiental, enquanto Freud
associa os comportamentos como respostas
determinadas por mecanismos psíquicos.
(MOREIRA E MEDEROS, 2007)
Ambos teóricos estão corretos dentro
da linha de raciocínio de cada um, mas dada a
complexidade dos seres humanos, eles reage
ao ambiente, assim como a sua psique, que
possui sua forma individual nata de lidar com
os acontecimentos.
Quando os comportamentos passam a
ser inadequado ou quando o indivíduo adota
um repertório comportamental prejudicial
que afeta o outro ou a si mesmo. Assim, é
necessário minimamente tentar compreender
o porquê que estes eventos acontecem.
Sobre isso, na vertente comportamental Rios
e Danari (2011), explicam que;
[...]os comportamentos-problemas não são
vistos como categorias ou sintomas, como
observadas em outras definições de caráter
médico-psicológico, mas sim, como relações
entre os repertórios comportamentais de um
indivíduo (aprendidos pela sua história de
reforçamento) e as consequências produzidas”
no ambiente por esses repertórios que,
no caso dos comportamentos-problema,
referem-se às consequências que geram
efeitos adversos para a aprendiza¬gem do
indivíduo e, portanto, para a sua vida[...]
(p.158)
A partir deste pressuposto citado pelos
autores, é possível atrelar a teoria sistêmica
associada a pedagogia que aborda os
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comportamentos resposta ao sistema familiar
e suas disfunções e propõem um olhar mais
positivo e empático para estas demandas
a nível escolar. De acordo com Silva (et al,
2008), a família é considerada o sistema
que mais influência no desenvolvimento das
crianças, muito mais do que outras esferas
sociais e as relações estabelecidas no
ambiente familiar implicam na aquisição de
padrões de comportamentos, pensamentos
e valores, sendo assim estes só poderão
ser construídos de uma forma saudável de
acordo com a funcionalidade do sistema e
microssistema familiar.
O microssistema familiar pode ser
definido pelas interações entre membros
ou como as relações no ambiente familiar
de desenvolvem, deste modo a criança ao
nascer se depara com um sistema pronto,
cujo seus membros já possuem papeis préestabelecidos, como: mãe, pai, irmãos, avós
etc., que carregam sua própria cultura,
impregnada de crenças e valores, hábitos,
mitos, formas específicas de interpretar
o mundo, aspectos estes que promovem
as trocas intersubjetivas que, por sua
vez, influenciam no desenvolvimento da
subjetividade. Sendo assim somente a partir
do reconhecimento e convívio com o ela
reconhece a si mesma. (SILVA et al, 2008)
A teoria sócio-interacionista aponta
para o desenvolvimento de comportamentos
inadequados ligados a influência direta de
pais, cuidadores, educadores, na manutenção
destes problemas de comportamento
relacionadas as formas de educar estas
crianças. (PETTERSON et al, 1992 apud
RIOS e DANARI, 2011)

Para Bolsoni-Silva e Del Prette
(2003), não existe um consenso quanto
a um padrão de avaliação para questões
comportamentais, nem modelos definidos
para quando a criança apresenta um problema
comportamental. Nem definir um conceito
de rotulagem de um comportamento típico
anti-social, as reações de agressividade,
teimosia, nervosismo ou hiperatividade. Mas,
sim fazer uma análise cuidadosa supondo
uma espécie de mentalismo organicista
que remete a conceitos de um psicologia
popular, sobre o que são e da onde surgem os
comportamentos de teimosia, destrutividade
entre outros.
Para Pavarino, Del Prette e Del Prette
(2005), cada vez mais estudiosos de áreas
como a Sociologia, Psicologia, Antropologia,
Etologia, debruçam suas pesquisas em busca
das raízes do que eliciam comportamentos
agressivos e violentos, para mapear suas
causas, efeitos e ocorrências. De acordo com
os autores “o comportamento anti-social
pode ser definido como o isolamento social,
rompimento das as normas, comportamento
opositivo, a destrutividade e também a
agressão aos outros”. (p.127)
Os sinais de que a criança apresenta
problemas de comportamento, aparecem
nos primeiros anos da vida escolar, é comum
a reação e indignação dos pais referente
aos comportamentos inadequados que o
filho apresenta na escola, e assim afirmarem
que em casa a criança exibe um bom
comportamento. Para Boarini (2013), não
se trata de neutralizar as influencias que o
ambiente escolar possa exercer sobre as
atitudes das crianças, mais sim ressaltar que
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a partir do convívio com outras crianças as
dificuldades de relacionamento aparecem. “É
evidente que todo aluno “indisciplinado” ou
“vio¬lento” tem seus determinantes psíquicos,
pertence a uma família, independente do seu
modelo de estruturação, e que a indisciplina
escolar é um fenômeno que se concretiza na
escola.” (BOARINI, 2013 p.126)
Se olharmos para uma sala de aula de
ensino comum composta por uma média de 30
ou mais alunos por sala, no ensino de público
e privado, nos deparamos com cada um
deles sendo representantes de suas famílias,
hábitos, cultura diferentes, interagindo entre
si. As dinâmicas familiares neste contexto,
formam uma intensa rede de troca de
informações, essa rede de compartilhamento
que incluem tanto as informações funcionais
quanto as disfuncionais. Assim, Turnbull, e
Turnbull, (2001), enfatizam que a qualidade
de das interações familiares possuem fatores
como a coesão, que diz respeito ao vínculo
emocional estabelecidos e mantidos entre os
membros da família, e os, a adaptabilidade,
que é a capacidade de enfrentamento e
mudança da família diante de eventos
estressores e de desenvolvimento. Se a família
possui disfuncionalidades, possivelmente
seus membros estabelecerão relações com
comportamentos disfuncionais. (TURNBULL,
e TURNBULL, 2001 apud. SILVA et al, 2008)
De acordo com Bolsoni-Silva e Del
Prette (2003) a existência de uma ligação entre
a educação escolar e familiar e os problemas
de comportamento decorrem a partir do
estimulo por parte da família em detrito de
disciplinas inconsistentes, pouca interação
positiva, pouco monitoramento e supervisão

ineficiente dos comportamentos da criança.
Silva et al (2008) aponta para vários
aspectos determinante na constituição
da
família,
sendo
estes
culturais,
socioeconômicos, geografia, orientação
sexual, necessidades especiais que atuam
como modeladores destes sistemas que
influenciam no desenvolvimento infantil.
São variáveis que oscilam entre fatores de
riscos e proteção para a criança. Para os
autores algumas disfuncionalidades dentro
do ambiente familiar contribuem para o
não desenvolvimento de competências e
habilidades sociais podendo gerar resultados
negativos e comportamentos indesejáveis.
Nos fatores de risco aparecem o
histórico e a personalidade dos pais, e
habilidades parentais, abuso de substancias
químicas e álcool, gravidez precoce,
depressão, estresse, doenças mentais,
atividades criminosas, mas condições
habitacionais,
saneamento,
acesso
à
educação, alimentação e saúde, violência
doméstica que por sua vez acentuam os
déficits de temperamento, intelectual,
acadêmico e conduta da criança. (GIL, 1996,
MARINHO 2003, SIGOLO, 2004 apud SILVA
et al, 2008)
Os fatores de riscos, diretamente
nos comportamentos da criança que pode
manifestar aquilo que experiência de forma
externalizada que constitui a inquietude
da criança, falta de respeito, bullying,
agressões, dificuldade de demonstrar afeto.
De forma internalizada como: a introversão,
timidez, falta de interação social, e também
poderá manifestar ambos os aspectos que
afetam a aprendizagem e por consequência
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o rendimento escolar. Vale ressaltar, que
ainda outras contingências emergem das
disfunções familiares, a falta do afeto e
da disciplina por parte dos pais auxiliam
na manutenção dos comportamentos
inadequados da criança. De acordo com
Kaiser e Hester (1997) “o manejo inafetivo
dos pais, além de levar a sérios problemas
de comportamento, promove falha no
desenvolvimento
de
comportamentos
sociais positivos” (KAISER e HESTER, 1997
apud. BOLSONI-SILVA E DEL PRETTE, 2003
p.95)
De acordo com os autores, a falta
de afeto equilibrado e reforço positivo, a
ausência de suporte estruturado, debilitam
a capacidade das crianças de desenvolver
habilidades sociais e prejudicam o sucesso
das interações sociais de forma sadia e
da comunicação. (BOLSONI-SILVA e DEL
PRETTE, 2003)

HABILIDADES SOCIAIS E
PRO-SOCIAIS
De acordo com, Caballo (1997), O
indivíduo dedica-se ao logo da sua vida a
comunicação interpessoal, e ao possuírem
habilidades sócias são capazes de criarem
e manter boas relações com os eventos e
pessoas que estão ao seu redor. Para Del
Prette e Del Prette (1999) as Habilidades
Sociais (HS) incluem a comunicação
assertiva, empatia, capacidade de resolução
de conflitos, cooperação, bom desempenho
das atividades profissionais e suas
relações pessoais envolvidas. Em suma, é a
capacidade de estabelecer e lidar com todos

os processos evolvidos na interação social, e
o autocontrole das emoções que emerge em
qualquer tipo de relação com o meio.
[...] o desempenho socialmente
competente é aquele que expressa uma
leitura adequada do ambiente social, que
decodifica corretamente os desempenhos
esperados, valorizados e efetivos para o
indivíduo em sua relação com os demais[...]
(Del Prette e Del Prette 2001, p. 33).
Para Batista e Maturano (2015), que citam
os com estudos realizados por (Baraldi &
Silvares, 2003; Marinho, 2003; Fariz, Mias
& Moura, 2005; Koch & Gross, 2005), o
desenvolvimento de habilidades sociais na
infância, atua como medida interventiva
que previne e protege possível aquisição de
comportamentos antissociais.
O termo habilidades sociais, referese a classes comportamentais aprendidas
presentes no repertório de um indivíduo,
estruturas que possibilitam ao indivíduo
lidar com as interações sociais cotidianas
e com as demandas que a sociedade
possua, enquanto o termo competência
social já possui cunho avaliativo, sendo ele
referente a capacidade da pessoa de pôr em
prática as suas habilidades e de fato obter
resultados satisfatórios e saudáveis em suas
interações interpessoais. O comportamento
caracterizado como socialmente habilidoso
tende a ser aquele que é capaz de comunicar
pensamentos, sentimentos, desejos, atitudes
e opiniões de forma a solucionar problemas
de forma considerada respeitosa e reduzir
a probabilidade de complicações futuras
(BOLSONI-SILVA; MARTURANO, 2002).
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Percebe-se uma universalidade ao
que se refere as (HS) em todas as fases do
desenvolvimento humano, também dentro da
perspectiva de Del Prette e Del Prette (2006),
que apontam para o desenvolvimento das
habilidades sociais na infância dizem respeito
a comportamentos positivos e construtivos
a partir da capacidades de se autocontrolar
diante das demandas relacionais, expressar
suas emoções, ter civilidade, respeito,
empatia, saber criar novas amizades e sair-se
bem em suas atividades acadêmicas.
Incentivar a criança a adotar um
comportamento pró-social vai também além
de uma simples atitude, por ser uma atitude
por comportamento, ou qualquer ato que
tem por objetivo ajudar o outro, auxiliar
socorrer, cortesia, dar atenção, delicadeza.
(Aronson; Wilson e Akert 2002). Ao contrário
dos comportamentos inadequados infantis
que aparecem associados as contingências
negativas do próprio desenvolvimento das
relações intrafamiliares e suas disfunções,
de acordo com Bussab (1997) o indivíduo
possui por natureza a predisposição para
desenvolver estas características por meio
da interação social e do vínculo, mas também
precisa ser estimulado a ter boas atitudes em
ambiente coletivo como a escola.
Desde muito cedo as crianças em
contato com outras crianças, ao ajudar o
amiguinho, dividir os brinquedos, compartilhar
momentos de alegria, dar e receber afeto. As
tendências a comportamentos pró-sociais,
podem ser reforçadas tanto no ambiente
familiar, quanto na escola. Entretanto, as
intervenções diretamente com as famílias,
diante as considerações realizadas neste

estudo pode caracterizar um desafio e tanto,
não cabendo ao professor atuar sobre estas
demandas, mas o profissional da educação
consegue por meio do trabalho com a
criança, contribuir com o desenvolvimento
destas competências, mesmo que não haja a
participação direta da família.

O PAPEL DO PROFESSOR
O professor contribui para o
desenvolvimento das habilidades sociais e
acadêmicas de seus alunos, partindo de um
ensino humanizado mas que entretanto não
pode confundido com a função de pai ou
cuidador. O professor é um profissional que
se prepara e se especializa e que tem como
função de levar conhecimento, sua atuação
deve estar alinhadas com as políticas de
educação e as leis estabelecidas sobre
educação no pais. (BOARINI, 2013)
O professor não pode ter a sua
função confundida com atributos maternos
e paternos, estão funções não podem ser
terceirizadas. A educação acadêmica e a
educação familiar são atributos diferentes
embora se correlacionem ao longo da vida
do indivíduo. É claro que a escola tem o
papel de reforçar a ideia de valores, normas
e conduta para que o indivíduo possa
viver bem em sociedade, entretanto a raiz
desta aprendizagem deve ser cultivada
no lar. Quando se trata do professor de
séries iniciais, as atribuições comumente
ultrapassam os limites acadêmicos passando
para uma esfera maternal, em razãos próprias
circunstancias que demandam desta fase
do desenvolvimento da criança. (BOARINI,
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2013)

É preciso considerar a influência
familiar nos comportamentos das crianças,
pela sua responsabilidade primária no
desenvolvimento dos filhos. Não há como
a família não ser responsabilizada pelo
estilo de conduta que a criança apresenta. A
educação familiar deve mediar as influências
que a criança recebe, tanto dentro da própria

cultura da família, quanto aos acessos e más
influências dos meios de comunicação, assim
a escola perde para os domínios do mau uso
da tecnologia dentro dos lares. As estratégias
ficam comprometidas e a ações devem buscar
incessantemente novas formas criativas de
contornar estas situação que infelizmente
geram conflitos e a aprendizagem das
crianças. (VALA, 2008).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O grande desafio explanado neste estudo está
diretamente associado a possibilidade da escola a estimular
as crianças a adequarem seus comportamentos de forma que
suas ações positivas possam refletir no ambiente familiar, de
formas que os membros da família possam também aprender
com esta criança as boas ações que mantem o equilíbrio
no convívio social. É claro que este caminho deveria ser
inverso, ou seja, as ações positivas e o equilíbrio das relações
deveriam atuar de dentro para fora, do núcleo familiar para a
sociedade.
O professor assume responsabilidades que não lhe
cabe, entretanto a orientação que o mesmo fornece para
as crianças é necessária para que o mesmo consiga realizar
o seu trabalho dentro da escola. Embora não seja atributo
do professor, a sociedade acaba forçando o mesmo a atuar
como personagem direto na educação moral e cultivador
de valores para essas crianças. O profissional muitas vezes
é o primeiro a identificar uma disfunção comportamental e
emocional na criança, e busca acima de cumprir protocolos,
fazer que os pais e cuidadores olhem para as crianças, mas
infelizmente a realidade escolar, mostra cada vez mais que
isso nem sempre acontece.
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A INFLUÊNCIA DAS NOVAS TECNOLOGIAS NO
PROCESSO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL
RESUMO: A partir de análises de textos e estudos realizados por especialistas e educadores,
discutirei as perspectivas, validades e potencialidades em relação às inovações tecnológicas
incorporadas ao processo educacional. Este artigo tem como objetivo analisar a prática
pedagógica associada à utilização de diversos e novos recursos tecnológicos. Irei verificar se
as TIC facilitam o trabalho docente e tornam as aulas mais dinâmicas e atraentes aos alunos,
além de estabelecer reflexões a respeito das novas abordagens e novos meios pedagógicos
que, associados aos recursos tecnológicos disponíveis, podem resultar em ações inovadoras
e no aperfeiçoamento do aprendizado. As dificuldades e carências de novos recursos nas
escolas, somadas às resistências e falta de uma formação continuada por parte de muitos
docentes deverão ser abordadas neste artigo.
Palavras-chave: Inovações Tecnológicas; Prática Pedagógica; Escolas; Docentes.
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INTRODUÇÃO
Uma das principais tarefas da educação
é garantir a apropriação de instrumentos
técnicos, científicos e culturais que garantam
o desenvolvimento de habilidades capazes
de pensar e gestar os problemas e desafios
apresentados pelo mundo atual. A partir dela
se dá o processo pelo qual o indivíduo se
humaniza, se desenvolve, ganha autonomia
e se insere numa determinada sociedade
que se apresenta com importantes avanços
civilizatórios e técnicos, além da existência
de problemas como desigualdade social,
cultural e econômica.
Como reflexo da própria sociedade a
escola é muitas vezes vista como tábua
de salvação e redentora ou como uma
mera possibilidade e com pouca esperança
de solucionar os problemas criados pelo
mundo em que a mesma está inserida. A
relação existente entre o processo humano
e civilizatório com a educação torna-se
cada vez mais relevante na medida em que
as novas demandas e novos paradigmas se
apresentam à sociedade da informação, da
tecnologia e do conhecimento.
Os vários olhares e as diversas práticas
exercidas por especialistas em educação
no Brasil nesse início de século são
acompanhadas por inferências e debates a
respeito das mudanças, que são contínuas e
muitas vezes frenéticas, e das permanências,
por vezes necessárias e importantes para
se idealizar e trilhar novos caminhos. As
diversas possibilidades criadas a partir do
contexto de grandes mudanças políticas e
econômicas, além da grande difusão das

novas tecnologias globais colocam em
cheque a eficácia educacional e propõem um
redirecionamento do processo pedagógico
a partir das novas demandas e exigências
globais, que contemplem ações socialmente
responsáveis do ponto de vista cultural,
ambiental e humano.
As dificuldades, facilidades e possíveis
carências de novos recursos nas escolas,
somadas às resistências, habilidades e falta
de uma formação continuada por parte de
muitos docentes deverão ser abordadas
nesta monografia, bem como estabelecer
reflexões a respeito das novas abordagens
e novos meios pedagógicos que, associados
aos recursos tecnológicos disponíveis,
podem resultar em ações inovadoras e no
aperfeiçoamento do aprendizado.
É dentro desse novo aspecto que se
coloca o cidadão do novo milênio, dotado
de questionamentos, anseios, interesses
e busca por realizações, que este trabalho
de pesquisa intitulado ‘Os Impactos da
Utilização das TIC na Educação’, visa verificar
como os professores pensam e utilizam os
recursos tecnológicos no cotidiano escolar,
além de detectar a importância dada às novas
tecnologias de informação e comunicação
(TIC) pelos docentes.
Além disso, entender como a incorporação
de novas tecnologias pode contribuir para a
melhoria da qualidade de ensino e investigar
as perspectivas e o reconhecimento das
potencialidades relacionadas ao uso de novas
tecnologias no ambiente escolar também
são partes integrantes deste artigo, que está
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embasada teoricamente nos pressupostos
da Pedagogia Crítico Social dos Conteúdos
de tendência liberal renovada progressista
de John Dewey outros que defendem
uma escola que coloque o aluno como
fundamental na aprendizagem e o professor
como o facilitador do processo de ensino
e construção do conhecimento, ou seja,
uma educação ativa que atue na defesa da
formação do indivíduo como um ser livre,
criativo, e consciente de seu papel social.
NOVAS TECNOLOGIAS E EDUCAÇÃO
A tecnologia faz parte do cotidiano
humano desde sua existência e nas
duas últimas décadas uma gama enorme
de aparelhos eletrônicos, de recursos
tecnológicos e de meios digitais de
comunicação e informação foi criada tanto
no ocidente como no oriente para facilitar a
busca por novos conhecimentos, aproximar
pessoas, gerar entretenimento e diversão,
fomentar o comércio e o consumo, gerando
lucros e ampliando o mercado. Todo o aparato
tecnológico começa a afetar profundamente
a educação, embora as mudanças sejam ainda
pequenas, diante do peso da organização
escolar como local e tempos fixos, além de
currículos rígidos e burocráticos.
Facilitar o acesso ao novo e buscar novas
descobertas beneficia o aprendizado e
exerce nos alunos benefícios amplos que
contribuirão para uma educação cada vez
mais ampla e libertadora. Nesse sentido,
destacando o pensamento de Grinspun,
para o qual “a tecnologia deve ser tratada
no contexto das relações sociais e dentro de

seu desenvolvimento histórico” (2009, p.71)
e, portanto, é necessário que professores
tenham uma convivência satisfatória e de
proximidade com as novas tecnologias que
surgem de forma intensa e frenética, evitando
um sintoma de distancia, estranhamento e
possíveis percalços.
Nesse contexto, ao focalizar a escola
enquanto uma das instituições sociais mais
importantes para uma nação pode-se verificar
uma falta de sintonia e um distanciamento
quando se trata de meios de informação e
tecnologias de comunicação.
Professores
e
especialistas
estão
cada vez mais atônitos frente às novas
tecnologias, principalmente ao que se
denomina ‘habilidades do século XXI’, pois
incentivadas pelo mercado, as tecnologias
digitais avançam com uma velocidade
intensa sem que as ações pedagógicas
verificada na grande maioria das escolas
tenham condições de acompanhar, uma vez
que se mantêm didáticas obsoletas, com
aulas instrucionistas e conteudistas, além
de estruturas decadentes e desestimulantes
(DEMO – 2008).
Esse descompasso vivido pela escola
quando a comparamos com o mundo
repleto de imagens, recursos digitais e
inovações tecnológicas, a torna cada vez
menos interessante para crianças e jovens
que nasceram e vivem cercados desses
elementos de entretenimento e objetos
eletrônicos. Nesse imbróglio, o professor
encontra concorrências duras que acenam
para horizontes complexos. Longe se ser
substituído pela máquina, assim como a
escola que não corre risco de ser extinta, o
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educador deve se familiarizar cada vez mais
com recursos inovadores existentes para
que possa regular e aperfeiçoar seu próprio
uso pelo aluno, a fim de assumir uma postura
ativa e propositiva, ao invés de se manter
resistente ou submisso. A mera resistência
caminhará na contramão de um processo de
formação pedagógica.
A maioria das escolas públicas no Brasil
se ampara em duas velhas e tradicionais
ferramentas: o giz e a lousa. Só não está
pior porque aqueles que escolheram ser
professor valorizam seu próprio trabalho
e procuram ser criativos, dinâmicos e
identificados com um projeto de educação
que valorize o saber, a cultura e o indivíduo
na sociedade. O professor continua sendo a
maior tecnologia presente nas salas de aula
de escolas públicas e particulares no país.
Assim, como afirma Moran “ensinar com a
Internet será uma revolução, se mudarmos
simultaneamente os paradigmas do ensino.
Caso contrário servirá somente como um
verniz, um paliativo ou uma jogada de
marketing” (1997, p.146).
Criar novas formas de aprendizagem
vai além de novos conteúdos e as novas
tecnologias devem motivar a criação de
novas atitudes e valores advindos do
momento de intensas mudanças que vivemos
(GRINSPUN – 2009). Dentre os maiores
dilemas e desafios da educação se encontra
a falta de vontade e estímulo dos alunos.
Desafios precisam ser apresentados a eles
para motivá-los e envolvê-los ativamente
na aprendizagem, aumentando a interação,
a reflexão e a participação durante as aulas.
Para Valente, “o indivíduo não é um ser

isolado, ele está inserido num ambiente que
deve ser cooperativo e pode usar todos seus
elementos sociais como fonte de ideias, de
conhecimentos ou de problemas a serem
desenvolvidos pelo do uso do computador”.
(1999, p.30).
O computador é uma importante
ferramenta que pode ser explorada de
diversas formas e no processo educacional
seu uso é quase imprescindível hoje, sendo
empregado com a finalidade didática tanto
de ensinar como de fazer aprender.
Nesse sentido, a utilização do computador,
da internet e demais ferramentas tecnológicas
pela escola deve ser valorizada e explorada
por todos os sujeitos envolvidos no processo
escolar. Quanto mais familiaridade os
professores possuem com as TIC, mais
conseguem envolver os estudantes com o
aprendizado e suas aulas tornam-se mais
interativas e diversificadas e envolventes. No
ambiente escolar, as TIC podem ao mesmo
tempo aproximar e afastar professores,
diretores e alunos.
Muitos profissionais ainda são reticentes
quanto à eficácia no uso das TIC, mas
para a maioria, elas se tornaram essenciais
na busca pela qualificação do ensino.
No entanto, a implantação e amplo uso
de modernos recursos parece longe de
serem concretizados, uma vez que tem
faltado é incentivo em sua utilização,
capacitação profissional, disponibilidade
para aquisição de novos conhecimentos,
investimento financeiro e, principalmente,
pessoal qualificado para melhor apoiar os
sujeitos envolvidos no processo ensinoaprendizagem na instituição de ensino.
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A aproximação do mundo da informática e
da comunicação com o mundo da educação
requer ações que superem impasses,
distâncias e dúvidas quanto ao êxito de
uma aplicação mais ampla e estrutural
para que se articulem novas tecnologias e
educação para a cidadania. Nesse aspecto
é ingente a qualificação de professores que
é determinante nesse caminho tortuoso
de transformação do sistema educacional,
pois a transformação da educação passa,
necessariamente, pela transformação do
professor, que deve estar apto, qualificado e
preparado para a promoção de uma educação
mais qualificada e que esteja voltada para o
cidadão e para o bem comum.
As modificações no mundo do trabalho,
do lazer, do social e, por conseguinte,
da
educação,
devem
acompanhar
transformações na aquisição e construção do
conhecimento que se revelam cada vez mais
próximas das TIC (Tecnologias da Informação
e Comunicação) inseridas no processo de
ensino-aprendizagem. Tal reformulação
ocorrerá mediante o diálogo, o debate, as
ações e os investimentos que valorizem
acima de tudo a melhoria das condições de
trabalho, a formação e a atualização dos
professores, para que se sintam inseridos e
articulados definitivamente nesse contexto
superação e mudança.
O EDUCADOR E A PRÁTICA DOCENTE
Na medida em que o educador compreende
a importância do surgimento de novas
tecnologias e que elas podem ser úteis no
desenvolvimento do seu trabalho, surgindo

como mecanismos facilitadores, favoráveis
e não como aquilo que impede ou dificulte
sua relação com o alunado, o trabalho
pedagógico terá resultados mais promissores.
A atualização constante e coragem para
encarar novos desafios são essenciais para
que o professor aprenda a lidar com os novos
recursos tecnológicos disponíveis dentro e
fora da escola e, consequentemente, possa
auxiliar os alunos a aprenderem a aprender,
pois o caráter primordial da tecnologia reside
em buscar o conhecimento como um saber
que se aprende para que se possa ampliar a
capacidade de entendimento do mundo, da
sociedade e do próprio homem.
Não se pode indicar com precisão aonde o
homem chegará com as avançadas tecnologias
criadas nesse início de século, nem saber se
irão transformar por completo as formas de
relacionamento e comportamento humanos,
mas é certo que seus reflexos transcendem a
uma melhor qualidade de vida e a facilidades
no cotidiano que articulam transformações
nos campos social, econômico. Para além do
consumo e lançamento de produtos muitas
vezes descartáveis e inócuos, a discussão
sobre o desenvolvimento e utilização de
novas tecnologias direcionadas ao campo
educacional e pedagógico, visa entender e
avaliar os impactos destas na formação dos
valores, atitudes e comportamentos durante
a vida escolar dos alunos. Segundo Valente,
“a educação é um serviço e, como tal, sofre
e se adequa às concepções paradigmáticas
que vive a sociedade. Portanto, ela passa
pelas mesmas transformações que outros
segmentos da sociedade passam” (1999 p.
32).
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Planejar
o
ensino,
organizar
a
aprendizagem e problematizar os conteúdos
pela contextualização e entendimento dos
elementos vividos pelo aluno na escola e na
sociedade são caminhos possíveis para que
o professor renove sua prática pedagógica
e se transforme em um educador e não
apenas um transmissor de fatos, fórmulas
e regras. Desafiar e inovar sua prática,
buscar a interação e construir em conjunto o
conhecimento, além de qualificar seu aluno
para a cidadania estão entre os maiores
desafios da escola e do educador. A maior
tarefa do professor, conforme se verifica em
Demo (2007) é construir o conhecimento
para aprender a aprender e para saber pensar
como componentes cruciais da competência
construtiva e não somente construtivista
que é limitada e pouco criativa.
Para aperfeiçoar seu processo educativo
e contribuir na construção de uma escola
transformadora, o professor deve se
manter permanentemente em processo
de formação, atualizado e conhecedor dos
novos meios e mecanismos de informação
e comunicação para, contudo, compreender
o papel da tecnologia como parte integrante
da formação e desenvolvimento humanos,
contextualizado e inserido como elemento
em benefício das próprias realizações
humanas.
Muitos professores têm se questionado
se é possível promover a aprendizagem de
valores e atitudes com da utilização das TIC
como uma relação significativa no mundo
atual. Morin afirma que o aprendizado se
dá de diversas formas, principalmente pela
televisão e que “o conhecimento pertinente

deve reconhecer o caráter multidimensional
e inserir todas as informações e dados a ele
pertinentes: o complexo, o interativo e a
multiplicidade” (2001, p.36).
Outros educadores discutem não ser mais
possível contribuir para o desenvolvimento
de conteúdos das suas respectivas disciplinas
e de trabalhos com projetos de cidadania
sem o apoio da tecnologia cada vez mais
ampla, presente, vigorosa e que se impõe
como necessidade de compreensão e ação
do educador do mundo moderno.
As inovações que se apresentam (e
muitas disponíveis) podem proporcionar
consideráveis ganhos em termos de
aprendizagem profissional e de vida,
permitindo significativas melhoras em sua
ação educativa e pedagógica. O aprender a ser
professor, na formação inicial ou continuada,
conforme defende Libâneo (2008), pauta-se
por objetivos de aprendizagem que incluem
as capacidades e competências esperadas
no exercício profissional do professor. Para o
estudioso, os mesmos processos e resultados
que devêssemos esperar da formação geral
dos alunos das escolas regulares deveriam
ser conteúdos da formação de professores,
privilegiando a atividade de aprender, ou
melhor, a atividade pensada de aprender,
com todos os desdobramentos que isso
implica termos de teorias do ensino e da
aprendizagem. Sua principal crítica ao
sistema de formação universitária atual
reside na incapacidade de oferecer subsídios
necessários a um trabalho criativo e que
supere a condição de instrutor.
A formação é essencial para que o
profissional tenha condições de exercer seu

330

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

trabalho dignamente e de forma competente
face às novas exigências de um mundo cada
vez mais competitivo e individualista. Para
aceitar, divergir, criticar e criar modalidades
de ensino e valores capazes de contribuir
com uma formação plena de seu aluno e
recorrer aos meios mais modernos a fim de
desempenhar um bom trabalho pedagógico,
o educador deve se reconhecer e se ver
inserido numa determinada cultura e
sociedade que participa e convive com
as mudanças promovidas coletivamente.
Se a formação é falha e não apresenta
caminhos para que se exerça um trabalho
inovador e criativo utilizando ferramentas
tecnológicas, o que o professor deve fazer?
Como trabalhar com alunos do século XXI
com uma formação que remonta ao século
XIX? Relegar a segundo plano as grandes e
importantes mudança que vem ocorrendo?
Tais questões são pertinentes e relevantes
para se pensar os problemas educacionais
que vivemos em nível local e global.
Morin destaca que os problemas
fundamentais da humanidade e os
problemas globais estão ausentes das
ciências disciplinares e destaca que
“o
enfraquecimento
da
percepção
global
conduz
ao
enfraquecimento
da
responsabilidade,
resultando
no
enfraquecimento da solidariedade” (2000,
p.38), pois o conhecimento parcial é
reducionista e limitado, levando à natural
restrição do complexo ao simples. “Como
nossa educação sempre nos ensinou a
separar, compartimentar, isolar, e não unir os
conhecimentos, o conjunto deles constitui
um quebra-cabeça ininteligível” (idem p.40).

A
educação
deve
atender
ao
desenvolvimento das competências básicas
considerando a competitividade no cenário
internacional, além de estar interligada
ao contexto informatizado e digital que
se vivencia na sociedade atual. Aliada à
tecnologia, a educação visa a formação da
cidadania “dotando o cidadão dos requisitos
básicos para viver numa sociedade em
transformação, com novos impactos
tecnológicos, novos instrumentos nas
produções e relações sociais” (Grinspun –
2007, p.92).
A aproximação do mundo da
informática e da comunicação com o mundo
da educação requer ações que superem
impasses, distâncias e dúvidas quanto
ao êxito de uma aplicação mais ampla e
estrutural de que articule novas tecnologias
e educação para a cidadania. Nesse aspecto
é ingente a qualificação de professores que
são determinantes nesse caminho tortuoso
de transformação do sistema educacional,
pois a transformação da educação passa,
necessariamente, pela transformação do
professor, que deve estar apto, qualificado e
preparado para a promoção de uma educação
mais qualificada e que voltada para o cidadão
e o bem comum.
As modificações no mundo do trabalho,
do lazer, do social e, por conseguinte,
da
educação,
devem
acompanhar
transformações na aquisição e construção
do conhecimento que se revelam cada vez
mais próximas das TIC inseridas no processo
de ensino-aprendizagem. Tal reformulação
ocorrerá mediante o diálogo, o debate, as
ações e os investimentos que valorizem
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acima de tudo a melhoria das condições de
trabalho, a formação e a atualização dos
professores, para que se sintam inseridos e
articulados definitivamente nesse contexto
superação e mudança. Existe um tema
em que a grande maioria dos professores
brasileiros está de acordo quando se discute
o funcionamento da escola atual: ela não
está pronta para lidar com temas complexos
que apontam para o futuro. A escola ainda
não exerce seu papel fundamental como
mediadora dos principais elementos desse
novo tempo que surge de maneira intensa e
frenética. Além disso, a própria comunidade
em grande medida não vê a escola como sua
e não está conscientizada quando se trata
de manter e conservar a escola que possui.
Nem tampouco está preparada para exigir
melhorias na estrutura e nos instrumentos
que deveriam equipar a escola. O que
assistimos com frequência são a depredação
e os constantes roubos de equipamentos que
estariam a serviço dos dissentes e docentes.
Ressalta-se a questão crucial debatida
e analisada aqui que vai de encontro ao
papel das TIC na educação a partir de uma
perspectiva de desenvolvimento humano e
social num cenário fortemente alterado pela
revolução digital e relacionado a uma revisão
de paradigmas e procedimentos. A busca
pela qualificação no ensino e a superação
de um estado de letargia que é notório em
nossa sociedade passa, necessariamente,
por uma mudança de postura e de atitude
por aqueles que estão envolvidos direta
ou indiretamente com o ensino seja ele
fundamental, médio ou superior. Há muito
que se refletir, debater e estruturar no campo

das políticas públicas, dos investimentos
e da formação e capacitação dos docentes
no tocante ao estudo e compreensão do
impacto das novas tecnologias no processo
de aprendizagem dos alunos.
A
necessidade
de
aprendizagem
constante e de atualização de informações
e conhecimentos amplia a importância da
educação em todos os níveis e, ainda, revela
a necessidade por uma escola qualificada e
capaz de dar respostas aos novos desafios e
de criar condições para ordenar e organizar
um processo de ensino-aprendizagem capaz
de otimizar e aperfeiçoar a produção do saber.
Tal ideia se confirma em Coll (2010, p.29), ao
afirmar que “trabalhar em rede com o apoio
das TIC representa uma nova maneira de se
entender e de estabelecer as competências
necessárias para cumprir as tarefas e realizar
as atividades estabelecidas”.
Buscar a promoção do indivíduo e sua
formação plena para caminhar nas redes e
teias de novos e dinâmicos conhecimentos
e valores, impulsionando o homem para
saber e agir diante das novas mudanças e
desafios devem ser os objetivos maiores de
uma educação que se pretende inovadora,
inventiva e que amplie a realidade dos
homens e de sua própria história.
Atualmente, com o grande aumento
de acessos à informação e de facilidades
de comunicação, o ensino e o papel do
professor passam a ser revistos exigindo uma
reestruturação sem deixar de ser prioridade
para o cidadão. Embora as informações
sejam quase ilimitadas aos alunos elas
não significam conhecimento e sabedoria,
mas certamente podem resultar em
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facilitadores na compreensão da realidade
desde que professores os auxiliem a filtrar
e gerir as informações que lhes chegam
e que os envolvem, colaborando com o
desenvolvimento de uma nova escola.
Sem ter seu papel diminuído, mas sim
alterado, o professor deixa de se apresentar
como ‘dono do saber’ e como um transmissor
de conhecimento e de conteúdos. Ao
professor cabe organizar o saber, estimular o
diálogo e a reflexão, além de fornecer recursos
e meios de aprendizagem a seus educandos.
Como um parceiro e facilitador na obtenção
do conhecimento o professor no novo
milênio abandona a roupagem autoritária
que vestia o ‘mestre’ até pouco tempo para
interagir num processo democrático, na
busca constante da construção autônoma
e criativa da aprendizagem e do saber
(VIEIRA – 2003). Contudo, como agente de
mudança e formador de novas gerações,
o professor é essencial para a sociedade e
para o desenvolvimento de um país, mas
nem sempre é respeitado e valorizado pela
sociedade e pelo Poder Público.
Em todo esse processo de rupturas na
educação, crises nos sistemas de ensino
e transformações vividas por uma escola
que se pretende inovadora e cidadã, as TIC
podem desempenhar papel fundamental
na promoção de criativas formas de
alfabetização desde que contextualizadas
e organizadas pedagogicamente. As novas
tecnologias não podem ser assimiladas como
diversão, brincadeira ou meros enfeites para
atrair o aluno como simples expectador e
coadjuvante.

Dessa forma, as tecnologias devem servir
para motivar alunos e professores e ampliar
as capacidades de comunicação, criação e
transmissão do conhecimento para a ação
cidadã.
O aluno deve ser preparado para ser
protagonista, emitindo opiniões, discutindo,
participando a atuando como sujeito no
processo de aprendizagem. Para que isso
ocorra e o conhecimento seja buscado de
forma plena por de um processo criativo
e democrático, é necessário se formule a
partir da utilização das TIC, novos modelos
de alfabetização com mais atualização,
envolvimento e interação, promovendo
ações a favor da autonomia, do argumento,
da crítica e da independência. Morin destaca
que “a educação do futuro deverá ser o
ensino primeiro e universal, centrado na
condição humana” (2001, p.45). Conhecer o
humano é, antes de qualquer coisa, situá-lo
no universo, e não separa-lo dele.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O grande desafio para a maior parte dos educadores
é aperfeiçoar a qualidade de ensino e fazer que a escola
se torne parte integrante no processo de desenvolvimento
intelectual e humano dos estudantes. Muito de discute se a
integração das TIC pode ir além da presença de ferramentas
tecnológicas e do uso isolado e ilustrativo por parte do
professor e colaborar com o processo de humanização
pretendido pela educação.
Assim, este artigo analisou a relevância do papel das
novas tecnologias existentes e como são utilizadas nas
escolas por professores e alunos durante o processo de
desenvolvimento pedagógico, cujo interesse de estudo
resino nos aprofundamentos de estudos sobre a importância
das TIC no processo educacional que visa a formação plena
do individuo como sujeito autônomo e consciente do seu
papel enquanto cidadão.
Por uma educação que possa elevar o conhecimento
inovando a valorização do saber pensar e o aprender a
aprender, detectou-se neste estudo que a aplicação de
novas tecnologias exige modelos pedagógicos, projetos e
currículos que atribuam significado educativo e que criem
situações concretas nas quais sua utilização seja possível e
produtiva para alunos e professores.
Embora se reconheça o potencial educativo e qualitativo
das TIC nas informações aqui colhidas, muitas dúvidas e
algumas críticas foram relatadas que permitem discutir a
realidade da escola pública, com suas carências, possibilidades
e desafios, associadas às inovações e transformações
pretendidas por estudiosos que pensam e discutem a
importância da educação na atualidade. Uma das ações
possíveis para elevar a qualidade de ensino, além de tornar a
escola atraente e relevante para o aluno é a incorporação de
tecnologias digitais e a gradual informatização do processo
educacional.
Refletir sobre os aspectos relacionados aos novos
recursos existentes dentro e fora da escola é apenas um elo
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da corrente quando se discute o papel da escola na construção
de uma sociedade mais livre e criativa. Instituições de ensino
que qualifiquem e formem profissionais capazes de atuar numa
perspectiva menos conteudista e mais humana e cidadã, bem como
educadores valorizados e comprometidos com uma educação
transformadora e de qualidade, são elementos essenciais na busca
de uma escola mais presente e atuante no competitivo e moderno
mundo que se vive.
A qualidade na educação é um dos maiores desafios para
uma sociedade apoiada em valores sociais, morais e éticos. Uma
educação que possibilite maior participação e intervenção na
realidade, que expresse uma dimensão mais humana, democrática
e voltada para o avanço da cidadania. Contudo, se a aplicação de
novos recursos tecnológicos nas escolas for feita sem planejamento,
sem treinamento e de maneira autoritária, as possíveis vantagens
poderão desaparecer, com grandes prejuízos para alunos e
professores. Estudos e discussões deverão ser feitos no intuito de
verificar as reais disponibilidades e necessidades das escolas a fim
de se evitar descontentamentos e segregação socioeconômica.
Democratizar o acesso às novas tecnologias e mudar as atitudes
e comportamentos em torno das novas modalidades de ensino
organizadas a partir das novas tecnologias, poderá resultar em
maior integração entre professores e alunos dentro do processo de
ensino-aprendizagem.
Transformar a escola em um local de possibilidades para uma
ascensão social, profissional e cultural, deve ser a tônica para
uma instituição que é uma das molas propulsoras de uma nação
que se pretende grande, humana e desenvolvida. A integração
da comunidade e a participação de professores, gestores e Poder
Público, comprometidos com uma formação solidária, democrática
e humana, poderá revelar caminhos sobre a escola que se deseja e
que aluno se pretende formar, renovando o ensino e transformando
a educação, promovendo, contudo, o envolvimento constante de
especialistas e educadores que objetivam uma educação mais
dinâmica, atuante e humana.
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ABORDAGEM MULTIFATORIAL DO FRACASSO
ESCOLAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA COM ALUNOS
DO 5°ANO DE UMA ESCOLA PÚBLICA DE SÃO PAULO
RESUMO: Este artigo, que tem por tema Abordagem Multifatorial do Fracasso Escolar:
relato de experiência com alunos do 5°ano de uma escola pública de São Paulo. Apresenta
e discute as observações realizadas em uma sala da 5° ano. O objetivo do trabalho consiste
em pesquisar, analisar e discutir as causas relacionadas ao Projeto pedagógico e as práticas
docentes, evidenciadas nas observações de alunos do 5° ano, relacionados à construção do
Sistema de Escrita Alfabética (SEA). A escolha do tema se justifica porque é muito grande o
número de crianças que não aprendem e que, de uma forma ou de outra, se veem excluídas
dos conhecimentos ministrados na escola. Quanto à metodologia, trata-se de uma pesquisa
de campo, de natureza qualitativa, que exigiu uma prévia pesquisa bibliográfica. Ao final
da investigação e da experiência vivida durante o caso em destaque, constatou-se que o
fracasso escolar ocorre devido vários fatores, dentre os quais se destacam a situação social,
econômica e cultural dos estudantes, particularmente das crianças mais pobres, das que
existem em meios familiares desestruturados, pais analfabetos ou semialfabetizados e,
também, da inadequação das escolas na lida com esses alunos.
Palavras-chave: Fracasso Escolar; Fatores; Aprendizagem.

337

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

INTRODUÇÃO
O presente artigo tem como título
“Abordagem Multifatorial do Fracasso
Escolar: relato de experiência com alunos
do 5°ano de uma escola pública de São
Paulo”. Ao abordar o fracasso escolar,
o que se busca é a compreensão das
características fundamentais e inerentes a
esse acontecimento. Desta forma, pretendese ir além das aparências e do senso comum
e buscar porque os alunos chegaram ao
5° ano sem o domínio das competências
necessárias para ler e escrever.
Embora o fracasso escolar possa ser
apreendido de diferentes maneiras, neste
trabalho ele é entendido como um desajuste
produzido em algum ponto do sistema
educativo como, por exemplo, na formação
do docente, nas exigências dos conteúdos,
na fragilização curricular ou ainda nas
possibilidades oferecidas aos alunos para
aprendizagem (GIÚDICE, 2009).
O assunto aqui tratado diz respeito à
observação de uma escola (EMEF) situada
na Zona Leste da cidade de São Paulo, cuja
missão consiste em atender crianças de seis
a catorze anos.
Essas observações foram realizadas em
uma sala da 5ª série/ 6º ano, com alunos
na faixa etária de onze a treze anos, que
apresentam muitas dificuldades em leitura e
escrita. O foco da observação localizou-se na
busca dos porquês do insucesso dos alunos
na construção das competências leitoras e
escritoras durante o percurso escolar, até o
quinto ano.
O problema da pesquisa foi: “Quais as

possíveis causas do insucesso de alunos do
5° ano na construção do domínio da escrita
alfabética”?
O termo fracasso escolar é muito
discutido e, podemos dizer se refere à
situação na qual o aluno nada progride ou
progride muito pouco em seus estudos, isto
é, quando não alcança os conhecimentos e
habilidades considerados necessários para
desempenhar-se de forma satisfatória na
vida social e profissional.
Para os profissionais da área da
Educação, pesquisar sobre o fracasso
escolar é extremamente importante, pois os
ajudará a compreender, além do panorama
sociopolítico nacional, como os alunos se
colocam nas situações escolares diante ao
fracasso e ao rótulo já estabelecido, como
enfrentam e poderão enfrentar o sistema
escolar.
É praticamente impossível se dizer quais
os “culpados” pelo fracasso, pois pesquisas
apontam que são diversos os fatores que
influenciam no desenvolvimento da criança,
mas segundo Fernández (1991), esses fatores
ou são externos à estruturas familiar e
individual de quem fracassa, ou são internos
a elas:
[...] O fracasso escolar, em uma primeira
aproximação, responde a duas ordens
de causas (ainda que em geral achem-se
sobrepostas na história de um indivíduo
em particular) externas à estrutura familiar
e individual do que fracassa em aprender,
ou internas à estrutura familiar e individual
(FERNÁNDEZ, 1991, p.81).
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O pressuposto da pesquisa fundou-se
na afirmação de que para alcançar bons
rendimentos escolares - o trabalho nas escolas
deve ser realizado com todo o conjunto de
pessoas direta ou indiretamente ligadas aos
problemas dos educandos (gestores, equipe
técnica, professores, pessoal de apoio, família
dos alunos) e estudantes. Nesse contexto, os
professores têm o grande desafio de despertar
o desejo dos alunos para que possam sentir
prazer em aprender. Esse desafio envolve o
emprego de atividades diversificadas, o uso
do lúdico e a valorização da bagagem que o
aluno traz consigo.
Na prática, observou-se pela pesquisa que,
na opinião dos educadores e dos familiares
dos estudantes, o fracasso escolar está
vinculado a deficiências dos próprios alunos
fracassados, por isso eles são tratados como
“incompetentes”, assim, muitas vezes não
têm o direito de se expressar, opinar, sendo
o professor posicionado como realmente
o dono do saber. Não havendo busca de
soluções que partam da própria escola, o
que ocorre é a exclusão dos alunos vistos
como fracassados, os quais, por várias razões,
muitas delas pessoais, emocionais, culturais,
familiares, e outras tantas derivadas do
sistema educacional, apresentam muitas
dificuldades na aprendizagem.
Este artigo traz a reflexão sobre o fracasso
escolar e esclarece não existirem fórmulas
mágicas, prontas para vencer todas as
dificuldades dos alunos, mas que é importante
um olhar e uma escuta multidisciplinar
para entender melhor cada ser em sua
singularidade, ajudando cada um conforme
suas necessidades.

A metodologia escolhida para a elaboração
do trabalho envolveu pesquisa de campo,
de natureza qualitativa, a qual exigiu uma
previa pesquisa bibliográfica. O trabalho em
seu conjunto está organizado da seguinte
forma: O fracasso escolar e a multiplicidade
de fatores; Apresentação do grupo de
pesquisa e por último o processo formal de
alfabetização e suas intercorrências.
Para a construção e sistematização
do conteúdo, a base teórica se baseia
em pesquisadores do tema como Nadia
Aparecida Bossa (2002), Maria Helena de
Souza Patto (2010), Alicia Fernández (1991),
Beatriz Scoz (2011), entre outros.
As considerações finais apresentam os
pontos mais significativos da pesquisa
realizada.

FRACASSO ESCOLAR E
A MULTIPLICIDADE DE
FATORES
Para melhor entender o fracasso escolar e
as dificuldades de aprendizagem, é necessário
fazer uma retrospectiva histórica. O fracasso
escolar começou a ser discutido no Brasil a
partir dos anos 70 do século passado. Nessa
época, a democratização do acesso à escola
levou os professores a lidar com crianças
que, na perspectiva da época, apresentavam,
em razão de suas condições de vida, sérias
deficiências culturais e linguísticas que
acarretariam dificuldades de aprendizagem.
Eram crianças com problemas de indisciplina
e que, na visão dos educadores, não
valorizavam a escola. Sua linguagem oral era
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muito distante da língua escrita. Graças a seu
ambiente familiar, não vivenciaram usos da
escrita nem um ambiente que as valorizasse
e que motivasse seu aprendizado (SILVA;
MELLO, s.d.).
Segundo Dourado (2005), algumas
pesquisas apontam que o fracasso escolar
tende a se concentrar nas crianças oriundas
de meios menos favorecidos. Em contra
partida, outras pesquisas mostram diferentes
estudos que, ao contrário do que em geral se
afirma, essas crianças possuem um adequado
desenvolvimento cultural e linguístico e que
é a escola que apresenta sérias dificuldades
para lidar com a diversidade cultural,
linguística e mesmo étnica apresentada pela
população brasileira.
Todos nós temos conhecimento de
crianças que apresentam muitas dificuldades
de aprendizagem, várias não conseguem ler
e escrever, elas permanecem anos e anos
na escola, porém, não conseguem aprender,
aparentemente não desenvolvem “nenhuma”
habilidade, não têm “cabeça para o estudo”,
até que chega o dia em que elas desistem e
desacreditam de si, evadem-se da escola.
O fracasso escolar é um assunto que
causa muita discussão entre os professores.
A questão central é porque alguns alunos
conseguem avançar na aprendizagem e outros
não, parecendo que estão estacionados no
meio de tantas informações. Essa situação
passa a ideia de que a aprendizagem virou
algo misterioso para muitos aprendizes,
deixando na dúvida se eles estão
aprendendo de verdade, se estão evoluindo
na construção dos conceitos trabalhados na
escola. Infelizmente, o professor não possui

um termômetro capaz de medir o quanto
o aluno aprendeu, o quanto evoluiu, qual
a importância do que está sendo ensinado
para sua vida.
Na verdade, a sala de aula é formada
por grupos heterogêneos de estudantes,
cada um tem capacidades específicas, pode
apresentar um problema particular, tem
seu ritmo próprio para aprender, precisa de
motivação diferente dos demais e se ajusta a
estratégias de ensino diversas.
Numa turma heterogênea, há certamente
aqueles que aprendem menos que os
outros, isto é, mais lentamente, há outros
que não aprendem no tempo esperado,
esses são considerados “fracassados”, ou
que certamente irão fracassar, pois, não
conseguiram os objetivos almejados para
a etapa programada. Também há aquelas
crianças que aprendem rapidamente e
logo em seguida apresentam desinteresse
quer pelo conteúdo quer pela escola em si.
A administração das diferenças é um dos
papeis fundamentais da classe docente na
instituição escolar, devido à diversidade
da turma, consequência da diversidade
de origem; de início, cabe aos professores
trabalhar com os alunos sua vivência anterior
ao período escolar, que servirá de suporte
para o trabalho pedagógico, equalizando o
ensino.
Aos professores é importante a descrição
detalhada de como se amplia e se aprofunda
o conhecimento em uma dada criança,
porque a intervenção pedagógica, por mais
generalizada que seja, recai sobre um aluno
específico, ou seja, em caso individualizado.
A maioria dos professores, no entanto, não
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sabe disso e pensa que as turmas homogêneas
de alunos garantem o desenvolvimento de
um bom trabalho, revelando a crença de que,
ao ensinar um mesmo conteúdo para todos
os alunos, estes assimilam num mesmo nível
e numa mesma proporção o que lhes foi
transmitido (SÁ et al. 2008 apud MANTOAN,
1999, p.19).
Cada aluno carrega consigo uma bagagem
referente à aprendizagem cabe ao educador
valorizar os conhecimentos individualmente
adquiridos. No caso por mim vivenciado,
algumas crianças têm muitas dificuldades em
leitura, porém, em determinados momentos
observa-se que algumas delas desenvolvem
distintas habilidades como, por exemplo,
o desenho, a pintura, ou cálculos, talvez
esse desejo de ler esteja adormecido, cabe
ao professor buscar diferentes maneiras
de ensino para auxiliar e motivar o aluno,
não simplesmente exclui-lo como incapaz,
criando um rotulo como “aluno fracassado”,
que provavelmente ele carregará por toda
a sua vida escolar, caso não tenha uma
intervenção pedagógica apropriada.

FRACASSO ESCOLAR: O QUE
É ISSO? UMA CONVERSA
COM OS TEÓRICOS
Na educação moderna, o drama do
insucesso escolar começou a ser tratado.
Comparado com a história da humanidade,
ele é um fenômeno bastante recente,
especialmente se levarmos em conta que
segundo os historiadores, a instituição escola
é descrita somente a partir da Idade Media.

O ensino, tratado como na teoria de Darwin,
“os mais fortes sobrevivem perpetuando as
espécies” foram colocadas em xeque pelos
estudiosos nos anos sessenta do século
anterior. Caso de alunos com problemas
de aprendizagem, como consequência o
fracasso escolar, começaram a ter lugar nas
pautas de discussão, quebrando o paradigma
de que somente os estudantes de sucesso
deveriam ter espaço de continuidade na vida
acadêmica.
Na sociedade atual, com a diversificação de
atividades profissionais, se faz a necessidade
de termos pessoas com os mais variados
tipos de habilidades. A motivação para que
o corpo discente desenvolva e aprenda
as atividades consideradas fundamentais
(leitura, escrita, cálculo, etc.) é obrigação do
corpo docente da instituição. Os indivíduos
do corpo discente situados no lado negativo
da curva normal de aprendizado são os
que necessitam uma atenção maior da área
pedagógica da instituição.
O aprendizado dos conteúdos do
ensino fundamental é pré-requisito para a
continuação da vida acadêmica, como também
para a vida pessoal, portanto é imperativo
que o discente os aprenda. Existindo uma
regra de aprovação automática, o aprender
deve ser mostrado e ministrado com a sua
devida importância, bem como utilizar de
meios motivadores que tenham resultados
concretos.
Para Bossa (2002), o fracasso escolar é
um sintoma da contemporaneidade que
enfrentamos, é marcado pelo campo das
dificuldades escolares, onde a fonte de
poder é privilegiada, esse fracasso refere-se
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ao tipo de entrave, decorrente aos aspectos
culturais, sociais, familiares, pedagógicos,
orgânicos e intrapsíquicos.
Para Weiss (2007), o fracasso escolar é
uma resposta insuficiente do aluno a uma
exigência ou demanda da escola. Está ligada
à sociedade, à escola e ao aluno.
O fracasso escolar é uma patologia recente.
Só pode surgir com a instauração da escola
obrigatória no final do século XIX e tomou
um lugar considerável nas preocupações de
nossos contemporâneos em consequência
de uma mudança racial na sociedade (...)
não é somente a exigência da sociedade
moderna que causa os distúrbios, como se
pensa frequentemente, mas um sujeito que
expressa seu mal- estar na linguagem de
uma época em que o poder do dinheiro e o
sucesso social são valores predominantes.
A pressão social de agente de cristalização
pra um distúrbio que se inscreve de forma
singular na história de cada um. (CORDIÉ
apud BOSSA, 2002, p. 19).

FRACASSO ESCOLAR: QUAIS
AS CAUSAS? DE QUEM É A
CULPA?
Como já foi afirmado anteriormente,
o tema “fracasso escolar” está entre os mais
estudados e debatidos por profissionais
da área de pedagogia e psicopedagogia.
Discuti-lo é um fenômeno natural frente à
situação vivida nos dias atuais; os debates
e as pesquisas apontam que sua causa
é devida a vários fatores, neles estão
incluídos os provenientes do sistema de

ensino, do ambiente familiar, da escola ou
mesmo do próprio educando. Analisemos
primeiramente, pois, a família como possível
causa do fracasso escolar.

A FAMÍLIA
Sabemos que a família é muito importante
na educação da criança visto que ela
influencia no seu comportamento e na sua
formação.
Para Fernández (2001), a família é a
responsável pela a aprendizagem da criança,
uma vez que os pais são os primeiros
ensinantes. O auxílio dos pais frente às
emergências de autoria do aprendente, se
repetidas constantemente, irão determinar
modalidades de aprendizagem dos filhos.
Para Fiale (s.d), a família é o primeiro
grupo social em que a criança está inserida,
ela começa a interagir, aprender e busca as
referências iniciais no que diz respeito aos
valores culturais, emocionais, educacionais.
Ela interfere no desenvolvimento e no bem
estar de todos os seus membros. A família e a
escola são responsáveis por fazer a mediação
entre o indivíduo e a sociedade. A família
faz parte do processo de escolarização da
criança. Seu papel social é fundamental, pois
quando a criança recebe um bom estímulo
no lar, quando os pais estão atentos ao
seu processo de educação, participam de
reuniões, ajudam-na nas tarefas de casa,
são participativos, o educando tem um bom
desempenho na sua vida escolar. Quando os
pais são ausentes e a família não estabelece
nenhum ou quase nenhum vínculo com
a escola, a criança poderá apresentar
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baixa autoestima, o que prejudicará na
sua vida educacional e, no futuro, poderá
apresentar problemas de aprendizagem.
Independentemente de como a família seja
estruturada (pais, mães, avós, tios, irmãos,
parentes), o que é de estrema importância
é o vínculo entre seus membros, uma boa
relação com professores e amigos.
[...] muitos educadores afirmam que
a falência da família é um problema
contemporâneo e alegam, principalmente,
que os pais já não sabem como educar seus
filhos e recorrem a especialistas, delegando
tal
responsabilidade
a
professores,
psicólogos e médicos. Consideram, ainda,
que os problemas de aprendizagem escolar
devem-se ao fato de a família não assumir
sua função, o professor, que também ocorre
à ciência (psicologia, pedagogia, etc.), já
não sabe qual é seu papel, o que resulta na
situação atual. (BOSSA, 2002, p.46).
A família desempenha um papel
primordial na transmissão da cultura, valores,
papéis sociais e normas.
De acordo com Scoz (2011), os filhos de
pais ausentes vivenciam sentimentos de
desvalorização e carência afetiva, gerando
desconfiança, insegurança, improdutividade
e desinteresse, sérios obstáculos à
aprendizagem escolar, por isso a influência
familiar é decisiva na aprendizagem dos
alunos. O elo com a família e escola pode
esclarecer alguns fatores que interferem no
rendimento escolar.
Fiale (s.d), ainda relata que é muito
importante a presença da família em todo
processo de escolarização da criança bem
como dever, é reconhecido ― como ocorre

no ECA (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE, Lei 8069/90):
Art. 4º: É dever da família, da comunidade,
da sociedade em geral e do poder público
assegurar, com absoluta prioridade, a
efetivação dos direitos referentes à saúde,
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer,
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e a convivência familiar
e comunitária.
Art. 55: Os pais ou responsáveis têm
a obrigação de matricular seus filhos ou
pupilos na rede regular de ensino.

A ESCOLA
A escola sempre reclama das dificuldades
dos alunos ou das necessidades educativas
especiais, embora ela seja uma instituição
social voltada especificamente para a
aprendizagem e a educação.
No Brasil, a escola torna-se cada
vez mais o palco de fracassados e de
formação precária, impedindo os jovens
de se apossarem da herança cultural, dos
conhecimentos acumulados pela humanidade
e, consequentemente de compreender o
mundo que os rodeia. A escola deveria formar
jovens capazes de analisar criticamente a
realidade, a fim de perceber como agir no
sentido de transformá-la e, ao mesmo tempo,
preservar as conquistas sociais, contribuindo
para perpetuar injustiças sociais que sempre
fizeram parte da história do povo brasileiro. É
curioso observar o modo como os educadores,
sentindo–se oprimidos pelo sistema, acabam
por produzir essa opressão na relação com os
alunos (BOSSA, 2002, p. 19).
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Alguns professores apontaram a falta
de interesse do aluno como um fator
que contribui para as dificuldades de
aprendizagem. Para Weiss (2000, apud
STIGAR, s.d., p. 2), “É preciso que o professor
competente e valorizado encontre o prazer
de ensinar para que possibilite o nascimento
do prazer de aprender”. Afinal,
O ato de ensinar fica sempre
comprometido com a construção do ato
de aprender, faz parte de suas condições
externas. A má qualidade do ensino provoca
um desestímulo, na busca do conhecimento.
Não há assim um investimento dos alunos, do
ponto de vista emocional, na aprendizagem
escolar, e essa seria uma condição interna
básica. Há casos em que tal desinteresse é
visto como um problema apenas do aluno,
sendo ele encaminhado para diagnóstico
psicopedagógico por não ter o menor
interesse nas aulas é não estudar em casa,
baixando assim sua produção. Constatase que mesmo a família estando ciente das
dificuldades que apresenta a criança, muitas
vezes, fica omissa não ajudando o professor,
não contribuindo para o trabalho da escola,
que deveria ser em conjunto com a família
para superação das dificuldades (STIGAR.
s.d., p. 2).
O ambiente escolar pode exercer, também,
um efeito estimulador para o estudo ativo
dos alunos. Os professores precisam
procurar unir-se à direção da escola e aos
pais para tornar a escola um lugar agradável
e acolhedor.
Como se pode notar, a função da escola
é complexa, extensa e diversificada. Os
profissionais ligados a ela necessitam de

dedicação exclusiva, precisam acompanhar
as transformações que aceleradamente
ocorrem nas suas áreas profissionais,
atualizando tanto o seu conhecimento
quanto a sua metodologia.
Para sustentar as sucessivas modificações
que ocorrem na sociedade, à escola necessita
observar uma educação que vincule o que
o estudante estuda em seu espaço e o que
ele realiza fora dele; que conecte a instrução
formal com o universo do trabalho, a
informação que veicula com a vida cotidiana
do aprendente.
Os conteúdos curriculares precisam
relacionar teoria e prática, por meio
de condições próximas do mundo dos
aprendentes, deixando que os assuntos
trabalhados, de alguma forma, melhorem
suas vidas diárias. A metodologia empregada
deve desafiar o estudante a estabelecer elos
entre o que ele aprende em sala de aula e o
que pratica na vida extraescolar.

O ALUNO
Os conhecimentos e as motivações dos
alunos estão ligados ao meio social, à vida
familiar e a sua experiência educacional,
como afirmam Marchesi e Gil (2004).
Para Marchesi e Gil (2004), o que mais
preocupa os professores é à falta de
motivação dos alunos. Porém, os pais acham
que o fracasso escolar está ligado à falta de
interesse dos filhos pela escola.
Esses autores discutem a origem dessa
falta de interesse na aprendizagem escolar, e
levantam a hipótese de que a mesma esteja
ligada a dificuldades que os professores têm
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em adaptar o ensino às novas gerações, mais
atraídas pela informação audiovisual e pela
informática. Eles também entendem que é
necessário encontrar uma ajuda individual
do professor, uma ajuda da família ou um
reforço extraordinário, caso contrário poderá
haver acúmulos de atrasos acadêmicos.

APRESENTAÇÃO DO GRUPO
DE PESQUISA
A Instituição pesquisada foi uma Escola
Municipal de Ensino Fundamental - EMEF
situada na zona Leste do município de São
Paulo.
Teoricamente, a Escola está embasada
em concepções provenientes da perspectiva
histórico - cultural, compreendendo que o
homem se faz pela firmação de sua cultura,
educadores e alunos são produtores de
conhecimentos, fazeres e saberes são
produzidos mediados pela linguagem.
A Escola almeja práticas educativas
democráticas que possam possibilitar o
desenvolvimento da capacidade de refletir,
aprimorar a linguagem e desenvolver
identidade pessoal/social e que possam
ampliar a visão de mundo de seus integrantes
dentro de um contexto democrático, numa
perspectiva transformadora e pautada pelos
seguintes princípios:
a) Respeito aos direitos universais,
sociais e emocionais;
b) Fortalecimento
da
compreensão
humana;
c) Construção
da
autonomia
do
educando;

d) Construção de consciência ética,
sustentabilidade e cidadania;
e) Desenvolvimento do homem em seus
aspectos cognitivo, social e afetivo;
f) Democratização das relações pautada
na gestão democrática participativa.
Para atender às necessidades dos alunos,
os professores trabalharam com temas
geradores. No ano de 2013, trabalharam com
o projeto “Diversidade na Leitura”, para todos
os anos, Ciclo I e II, abordando os diversos
gêneros textuais. O trabalho intensivo
com a leitura e escrita é a continuidade da
prática do “Programa Ler e Escrever”, que
em todas as áreas aplica medidas avaliativas
e de recuperação como acompanhamentos
intensivos da aprendizagem, recuperação
contínua, “Projeto de Recuperação Paralela”,
parceria com o CEFAI, Plano de Atendimento
ao aluno NEE e outros mecanismos que
forem surgindo, conforme a necessidade e o
Projeto Colaborativo de Aprendizagem.
Vale ressaltar que o Projeto Especial
de Ação – PEA 2013 – Ciclo II era voltado
para a busca de caminhos para a melhoria
do aprendizado e desempenho do aluno,
focando além do Ler e Escrever, as questões
de gestão de sala de aula e estratégias para
o ensino e aprendizagem.
A avaliação dos alunos era diagnóstica,
contínua e formativa, sistematizava ao
final de cada semestre letivo, seguindo
as orientações Curriculares de SME e os
instrumentos construídos no trabalho
Pedagógico, os resultados foram registrados
em diários de classe, atas e livros próprios da
secretaria.
As observações foram realizas com uma
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turma do 5° ano D, pois a coordenadora havia
pontuado várias casos como: problemas de
aprendizagem, indisciplina, falta de interesse
do seu público alvo, citou várias nomes de
crianças com os quais eu poderia realizar
um acompanhamento psicopedagógico, mas
naquele momento solicitou que eu realizasse
minhas observações e futuramente as
intervenções na sala do 5° ano D, em que
as crianças faziam parte do Projeto PIC –
Programa Intensivo do Ciclo I; comentou que
a sala inicialmente era uma brinquedoteca,
mas houve a necessidade adaptar para sala
de aula a fim de atender a demanda de
alunos da região.
Segundo relato da coordenadora, a sala
do 5° ano D é a turma “problema da escola”.
Atende vinte discentes na faixa etária de 11 a
13 anos, sete meninas e treze meninos, alunos
que não conseguiram alcançar o mínimo
objetivo do Ciclo I, assim, eles estão sendo
alfabetizados; todos estão matriculados
nas aulas de reforço no contraturno, porém
os que mais necessitam não comparecem
ao apoio. A grade curricular do 5° ano D
refere-se ao ciclo II, com dez disciplinas,
sendo elas: Português, Matemática, História,
Geografia, Ciências, Educação Física, Artes,
Inglês, Informática e Leitura. A queixa da
coordenadora e dos professores foi atinente
a essa sala, pois segundo os queixosos,
os alunos apresentam problemas de
aprendizagem e não têm disciplina.
Para Fernández (1991), os problemas
de aprendizagem são um sintoma, não
uma doença, é uma crise momentânea ou
temporária. Esse sintoma consiste no aluno
o não aprender trazendo consigo o desejo

do não crescimento, que provavelmente
influenciará em sua vida futura.
A indisciplina à qual se referiu a
coordenadora está associada à metodologia
adotada, pela qual o professor procura
transferir seu conhecimento para aluno,
tornando-o um ser passivo.
Vasconcellos (2000) afirma que para
alcançar a disciplina na sala de aula é
necessário que os alunos sejam participantes
do processo educativo, tenham condições
para trabalhos coletivos em sala de aula,
um ambiente favorável ao desenvolvimento
da autonomia e da solidariedade, tornando
a aprendizagem mais significativa, crítica,
criativa e duradoura, na qual a disciplina pode
ser marcada pela a participação, o respeito à
construção do conhecimento e a formação
do caráter e da cidadania.

PROCESSO FORMAL DE
ALFABETIZAÇÃO E SUAS
INTERCORRÊNCIAS
No decorrer dos dias observei aulas das
disciplinas de português e leitura.
Em todas as aulas as carteiras estavam
organizadas enfileiradas, muitas vezes
dificultando a visão das crianças menores
que estavam no fundo da sala, quanto as
estratégias eram tradicionais, sempre como
base a copia dos conteúdos da lousa ou do
livro, não haviam ludicidades nas aulas como
jogos, dinâmicas, brincadeiras ou novas
estratégias.
Para Marchesi (2006), aprender supõe
esforço, novas estratégias, motivação,
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estruturação, contudo esses requisitos não
dependem somente do aluno, devem ser
acompanhados pela a habilidade e esforço
do professor.
Os
alunos
demonstraram
muita
insegurança e em nenhum momento as
professoras circularam pela sala;
Para Alves (2011), o aluno deve ter uma
relação prazerosa com a aprendizagem,
o papel do professor não é dar respostas
prontas para ele, mas é provocar espantos e
a curiosidade do educando.
Sabemos que o processo de
alfabetização acontece paulatinamente,
e que a disciplina de português é o carro
chefe para desvendar a escrita e leitura,
cabe ao professor buscar novas estratégias
para favorecer a aprendizagem dos alunos,
porém, essas aulas eram realizadas com
muito autoritarismo pela professora, ao
entrar na sala falava para os alunos que era
para ficarem “calados”, caso acontecesse
algo de “errado”, ela colocaria a criança para
fora da sala.
Será que com a rigidez consegue uma
disciplina melhor? Como ‘reprimir’ ações
não aceitáveis sem que haja crises entre
professore x aluno? O que é mesmo disciplina?
Como disciplinar sem causar conflitos?
Como tratar os casos de indisciplina em
sala de aula? Como devo agir com os alunos
indisciplinados? O castigo é um trauma?
(VASCONCELLOS, 2000, p.28).
Muitas vezes os professores recorreram
ao método tradicional, sendo autoritários
para estabelecer limites. E por que não
mudar? Trabalhar de uma forma crítica e
criativa? Estão preocupados com uma sala

silenciosa onde os alunos fingem que estão
aprendendo, caso o aluno participe da aula,
posicionando-se criticamente, os professores
passam a se sentir perdidos por que não
percebem a presença de limites rígidos.
Na sala do 5°ano D, a professora de
português realizava ações pedagógicas
voltadas para a família silábica do P (pa- pepi- po- pu) ― alguns momentos as crianças
participaram, foram até à lousa, completaram
as lacunas, mas outras crianças ficavam
tentando chamar atenção dos companheiros,
levantava-se da carteira, rabiscava o caderno
do amigo.
Com postura autoritária na frente deles, a
professora desabafou “que estava cansada,
pois não é fácil estar alfabetizando aquela
turma que não se interessa em aprender,
ainda escrevem em letras bastão, que
todos os dias precisa reforçar o que é letra
maiúscula e minúscula e, para resumir falou
que “detestava aquela sala”.
Algumas vezes observava a sala silenciosa
e as crianças com expressão de medo.
Para Vasconcelos (2000), essa classe
silenciosa e aparentemente atenta é uma
falsa imagem de respeito, que corta todo e
qualquer relacionamento afetivo professor e
aluno, bem como o compromisso educacional.
Notava-se que as professoras não
circulavam pela sala em nenhum momento.
Mantinham sentadas partes do tempo.
Porém, durante as atividades fazia algumas
observações e correções das suas cadeiras. Os
alunos apresentaram muitas dificuldades nas
atividades, alguns ainda não sabiam recortar,
tinham dificuldades na leitura, escrita, por
isso o tempo todo eles solicitavam ajuda uns
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aos outros, o que deixou a professora muito
irritada.
Weiss (2007), afirma que o desrespeito
ao ritmo de construção da criança no ler e
escrever pode criar dificuldades que evoluirão
como “bola de neve”, podendo chegar a
estancar o seu processo de verdadeira
alfabetização. Parece haver um desencontro
entre o ritmo da sala e o ritmo da professora.
Porém, entendo que caberia à mestra buscar
a proximidade com os estudantes nesse
processo de alfabetização.
O professor é facilitador na transmissão
do seu conhecimento, no relacionamento
com suas turmas, permite que a identidade
quer do aluno quer do professor sejam bem
respeitadas, deixando espaços abertos para
as descobertas, para as novas ideias. Sendo a
A autoridade como produto da relação
professor-aluno, baseado na competência
profissional e no diálogo democrático, o
professor como facilitador de desempenhos
adequados dos alunos e diagnosticador
do trabalho escolar, que chamamos de
autoridade
democrática
ou
legítima.
(SALVADOR, 2003, s.p.).
Faltavam dinâmicas nas aulas, a valorização
do aluno e suas habilidades e o respeito.
Fernández (1991) afirma que cada indivíduo
tem a sua modalidade de aprendizagem, ou
seja, maneiras particulares de se aproximar
do conhecimento, um jeito próprio de dar
forma ao seu saber. Trata-se de uma matriz
que vai sendo utilizada nas diferentes
situações de aprendizagem e que envolve
meios, condições e limites para conhecer.
Cada ser humano é uma criação única,
possui uma série de talentos, capacidades e

maneiras de aprender. Cada um se apoia em
diferentes sentidos para captar e organizar a
informação, para aproximar dos objetos de
conhecimento e, quando Fernández (1991)
menciona em objeto, refere-se a tudo o que é
conhecido como não eu. Nessa perspectiva,
o educador deve promover a aprendizagem
significativa, incentivando as habilidades
de seus aprendizes e mostrando para cada
um deles a sua verdadeira potencialidade.
As dificuldades encontradas no percurso
servirão para torná-los fortes e capazes de
transformar o mundo em que vivem.
Esta jornada pode ser muito prazerosa
e surpreendente, pois cada um poderá
contribuir para a aprendizagem do outro.
É impossível ensinar liberdade por meio de
uma didática centrada no “eu do professor”,
já que todos são únicos, possuem as suas
próprias habilidades e podem aprender.
Fernández (1991, p.47 e 52) afirma que:
Para aprender, necessitam-se dois
personagens (ensinante e aprendente) e
um vínculo que se estabelece entre ambos.
(...) Não aprendemos de qualquer um,
aprendemos daquele a quem outorgamos
confiança e direito de ensinar.
Toda aprendizagem está impregnada
de afetividade, já que ocorre a partir das
interações sociais, num processo vincular.
Pensando, especificamente, na aprendizagem
escolar, a trama que se tece entre alunos,
professores, conteúdo escolar, livro, escrita,
não acontece somente no campo cognitivo:
existe uma base afetiva permeando essas
relações.
Não havia um diálogo favorável entre
alunos/ professora, não tinha um vínculo,
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nenhum estimulo para que ocorresse a
aprendizagem — nesse caso, a professora era
dona do saber.
Outro ponto que chamou minha atenção
foi a leitura de história realizada pela
professora, sempre escolhia qualquer livro
da estante e contava uma história.
Daí que quando se vai ler uma história –
seja qual for – para a criança, não se pode
fazer isso de qualquer jeito, pegando o
primeiro volume que se vê na estante... E ai,
no decorrer da leitura, demonstrar que não
está familiarizado com uma ou outra palavra
(ou com várias), empacar ao pronunciar o
nome duma determinada personagem ou
lugar, mostrar que não percebeu o jeito como
o autor construiu suas frases e ir dando as
pausas nos lugares errados, fragmentando
um parágrafo porque perdeu o fôlego ou
fazendo ponto final quando aquela ideia
continuava, deslizante, na página ao lado...
(ABRAMOVICH, 2009, p.15).
Para Vasconcellos (2000), o planejamento
ao passo que a construção e transformação
de representações é uma mediação teórica
metodológica para ação, que em virtude
de tal mediação passa a ser consciente e
intencional. Tem por finalidade procurar fazer
algo vir à tona, fazer acontecer, concretizar,
e para isso é necessário estabelecer as
condições objetivas e subjetivas prevendo o
desenvolvimento da ação no tempo.
As punições, também eram frequentes
nesse agrupamento, caso não obedecessem
eram colocados para fora da sala, ou ficavam
de cabeça baixa sob a carteira.
De acordo com Patto (2010), é possível
perceber que o Fracasso Escolar persiste

ao longo da história da escola pública
brasileira e parece estar imune às ações já
desenvolvidas na tentativa de sua superação.
As explicações que se têm utilizado para o
mesmo nos meios escolares e na sociedade
em nada têm contribuído para reverter essa
situação, pois as explicações baseiam-se
em mitos construídos sob forte influência
ideológica. Esses mitos já deveriam ter sido
superados, mas aparecem, ainda hoje, na
prática pedagógica dos professores como
justificativa deste fracasso.
Para minimizar o fracasso escolar, o
trabalho pedagógico para a sala do 5°ano D
poderia ser realizado por meio de um projeto
interdisciplinar que partisse de um tema
de interesse dos alunos, com pesquisas,
trabalhos em grupos, duplas, jogos e uma
mostra cultural do trabalho produzido por
aquela sala.
É preciso reconhecer de novo que não
é nada simples despertar o interesse dos
desinteressados, mas, tampouco, tenho
dúvida de que seja possível desenvolvendo
métodos de ensino mais capazes de despertar
a curiosidades dos alunos. A formulação
de perguntas e questões ao começar
uma unidade didática, a apresentação de
situações vividas pelos alunos, o projeto de
atividades que exijam buscar informações e
a participação em projetos em que devem
trabalhar e colaborar vários alunos podem
ser algumas das estratégias que ajudem a
despertar o interesse dos menos motivados
(MARCHESI, 2006, p.68).
Conforme Freitas (2002), é preciso buscar
juntos, professores e alunos, respostas
para essas indagações que podem ocorrer
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com base desses pressupostos: resgatar a
autoestima dos alunos, investigar as causas
para tais comportamentos, fazer que eles
aprendessem, que o fato de estar errado não
significava ser errado, investigar a natureza
dos erros que cometiam, confiar que eles
podiam mudar e aprender, que era preciso
“quebrar o gelo”, para retomar a história de
cada um do ponto em que tinham decidido
começar a negá¬-la, que todos eram sujeitos
dessa história, para que tudo se realizasse
era preciso muita paixão, de verdade para
ensinar a turma.
Também poderia resgatar a história
da criança, como seres humanos que
portam uma certidão de nascimento. Nela,
constam dados únicos: nomes sobrenomes,
horário, local de nascimento e filiação;
logo abordava o tema Identidade, que
poderia ser trabalhado de uma maneira
coletiva, a busca do prazer de brincar por
meio de pesquisas direcionadas aos pais,
quais brincadeiras os pais das crianças
gostavam, pensando e argumentando sobre
o resgate das brincadeiras de outros tempos
e, futuramente, propor brincadeiras na
quadra. Talvez esse seria o caminho para a
evolução na aprendizagem das crianças e a
alfabetização.
E conforme Winnicott (1975, p. 80)
coloca: “É no brincar, e somente no brincar,
que o indivíduo, criança ou adulto, pode ser
criativo e utilizar sua personalidade integral:
e é somente sendo criativo que o indivíduo
descobre o seu self”.
Segundo Fernández (1991), devemos
olhar para a criança somente do espaço
transicional. A escuta deve modificar o relato,

o que possibilita chegar ao significado.
Marchesi (2006) indaga: a avaliação
ajuda a prevenir o fracasso escolar ou é
um dos elementos que contribui para a sua
existência? Podemos responder: depende,
no caso acima citado podemos observar a
avaliação torna gota que vai destruindo a
imagem que o professor constrói do aluno,
porém a avaliação deveria ser uma ferramenta
mais potente para fazer o aluno se sentir
mais competente, ajudando os estudantes
a aprenderem a aprender, analisando o
processo e não apenas os resultados da
avaliação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho partiu da hipótese, quais as possíveis causas
que levaram os alunos do 5° ano D não ter o domínio da
escrita alfabética. Após a realização do mesmo, verifica
que a hipótese foi confirmada, pois o professor, ao passo
que o profissional, é um facilitador do processo de ensinar
e aprendizagem e pode fazer diferença no combate ao
fracasso escolar.
Por se tratar de um profissional voltado para a construção
do conhecimento do sujeito, ele, por definição, deve estar
aberto a repensar práticas metodológicas que possibilitem
o desenvolvimento cognitivo, afetivo e relacional dos
estudantes, assim como dos demais elementos humanos
da escola. Cabe a ele dedicar-se a criar condições para a
construção da identidade do indivíduo, atuando na formação
de valores e princípios que irão direcionar o aprendizado e a
vida cognitiva dos estudantes.
O enfrentamento do fracasso escolar envolve, portanto,
a atuação da equipe multidisciplinar, que orienta e discute
as relações entre os profissionais da escola e os estudantes.
Também abrange a discussão dos conteúdos trabalhados,
das formas de aprender e de ensinar, das avaliações, da
relação família e escola e, ainda, fazer a mediação entre os
profissionais.
A escola precisa realizar um trabalho capaz de conseguir o
empenho de todos os envolvidos no processo de escolarização
daquele estabelecimento de ensino, contribuindo para o
embasamento das decisões que levem todos os alunos ao
desenvolvimento e em suas aprendizagens.
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NO ENSINO DE
MATEMÁTICA
RESUMO: A Resolução de Problemas é uma metodologia de ensino de Matemática muito
eficaz, pois propicia uma mobilização de saberes no sentido de buscar a solução. Nessa busca,
o aluno aprende a montar estratégias, raciocinar logicamente e verificar se sua estratégia
foi válida, o que colabora para um amadurecimento das estruturas cognitivas. O objetivo
deste trabalho é pesquisar como esta metodologia é trabalhada nas aulas de Matemática
das séries do ciclo do Ensino Fundamental. Apresentam-se os resultados de entrevistas
realizadas com os professores da área, que atuam em escolas públicas em especial a escola
estadual Oswaldo Aranha e escola municipal Primo Pascole Melaré, no município de São
Paulo –SP. E os dados coletados em observações de aulas por meio de registros feitos
durante os trabalhos dos professores de matemática. Conclui-se que apesar dos professores
reconhecerem a importância desta metodologia para as aulas de matemática, a maioria não
a utiliza de forma satisfatória, trabalhando principalmente com os problemas propostos em
livros didáticos, e o caderno do aluno de matemática elaborado pela Secretaria de Educação
do Estado de São Paulo, e Secretaria da Educação do Município de São Paulo, sem levar
em conta as etapas propostas para a resolução de problemas. Desta forma, os problemas
são tratados meramente como exercícios de fixação, ficando longe da prática. Autêntica
de resolução de problemas, o que gera, muitas vezes, insatisfação do aluno, que encontra
muitas dificuldades ao tentar resolver os problemas, mesmo com a mediação do professor.
Embora na escola Oswaldo Aranha os alunos tendo aulas práticas de laboratório, não ficava
claro a associação da teoria com a prática em resoluções de problemas de matemática.
Palavras-chave: Resolução de Problemas; Metodologia; Matemática.
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INTRODUÇÃO
Este artigo aborda a resolução de
problemas nas aulas de Matemática. No ano
de 2018, essa metodologia é vista como um
possível caminho para dinamizar o Ensino da
Matemática. O trabalho originou-se a partir
da observação de aulas de matemática,
por meio do acompanhamento com os
professores de matemática, onde em contato
com a prática docente foi possível perceber
que muitos professores não trabalham com
a Metodologia da Resolução de Problemas, e
quando propõem problemas aos alunos, eles
apresentam muitas dificuldades em resolvêlos. Sendo assim, tornou-se necessário uma
pesquisa para verificar as possibilidades, os
limites e as especificidades da resolução de
problemas matemáticos, contribuindo para
que os professores do Ensino Fundamental
compreendam a importância de se trabalhar
esta metodologia com os alunos em aulas
práticas. Acredita-se que tal diagnóstico
é essencial para uma reflexão inicial dos
professores e para nortear trabalhos futuros,
onde poderá ser proposta uma intervenção
pedagógica junto aos professores formados
e em formação. O trabalho dessa pesquisa
constituiu-se de entrevistas realizadas com
professores que atuam nas séries do Ensino
Fundamental II das escolas estadual e
municipal da cidade de São Paulo citadas no
início deste artigo.

METODOLOGIA DA
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Muitas pesquisas já foram realizadas sobre
a Metodologia de Resolução de Problemas no
ensino da Matemática, porém no cotidiano
dos professores da área ainda surgem
muitas indagações a respeito do assunto.
Segundo os PCN’s de Matemática (BRASIL,
1998), a resolução de problemas possibilita
aos alunos mobilizar conhecimentos e
desenvolver a capacidade para gerenciar as
informações que estão o seu alcance. Assim,
os alunos terão oportunidade de ampliar
seus conhecimentos acerca de conceitos
e procedimentos matemáticos bem como
ampliar a visão que têm dos problemas,
da Matemática, do mundo em geral e
desenvolver sua autoconfiança. A atividade de
resolver problemas está presente na vida das
pessoas, exigindo soluções que muitas vezes
requerem estratégias de enfrentamento. O
aprendizado de estratégias auxilia o aluno a
enfrentar novas situações em outras áreas
do conhecimento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sendo assim, é de suma importância que os professores
compreendam como trabalhar esta metodologia, a fim de
desenvolver no aluno a capacidade de resolver situações
desafiadoras, interagir entre os pares, desenvolver a
comunicação, a criatividade e o senso crítico. Dante (1998),
afirma que embora tão valorizada, a resolução de problemas
é um dos tópicos mais difíceis de serem trabalhados na
sala de aula. É muito comum os alunos saberem efetuar
os algoritmos e não conseguirem resolver um problema
que envolva um ou mais desses algoritmos. Isso se deve à
maneira com que os problemas matemáticos são trabalhados
na sala de aula e apresentados nos livros didáticos, muitas
vezes apenas como exercícios de fixação dos conteúdos
trabalhados. Um problema pode envolver muito mais
do que a simples resolução das operações. Deve, sim,
possibilitar ao aluno desenvolver estratégias, buscar vários
caminhos para solucioná-lo à sua maneira, de acordo com
sua realidade e raciocínio. Para Dante (1998), um problema
é qualquer situação que exija a maneira matemática de
pensar e conhecimentos específicos para solucioná-la. O
autor ressalta que um bom problema deve ser desafiador
para o aluno, real,
Interessante, o elemento de um problema realmente
desconhecido, não consistir na aplicação evidente e direta
de uma ou mais operações aritméticas e ter um nível
adequado de dificuldade.
Um bom problema deve ser capaz de instigar o aluno a
resolvê-lo. Deve ser interessante, criativo, desenvolver seu
pensamento e desafiá-lo constantemente, pois ao contrário
ele ficará desmotivado. Existem diferenças básicas entre
exercícios e problemas. No primeiro, o aluno não precisa
decidir sobre o procedimento a ser utilizado para se chegar
à solução. Pozo (1998, apud, SOARES & PINTO 2001)
exemplifica: “As tarefas em que precisa aplicar uma fórmula
logo depois desta ter sido explicada em aula, ou após uma
lição na qual ela aparece explicitamente... servem para
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consolidar e automatizar certas técnicas,
habilidades e procedimentos necessários
para posterior solução de problemas...”
Dante (1998) também faz esta diferenciação
onde exercício serve para exercitar, para
praticar um determinado algoritmo ou
processo e problema é a descrição de uma
situação onde se procura algo desconhecido
e não temos previamente nenhum algoritmo
que garanta a solução. Para este mesmo
autor, a resolução de um problema exige
certa dose de iniciativa e criatividade, aliada
ao conhecimento de algumas estratégias.
Segundo Soares & Bertoni Pinto (2001),
tanto os exercícios quantos os problemas
têm seu valor, cabe ao professor manter um
equilíbrio dos mesmos durante o ano letivo.
Para Dante (1998) os objetivos da resolução
de problemas são:
• Fazer o aluno pensar produtivamente;
• Desenvolver o raciocínio do aluno;
• Ensinar o aluno a enfrentar situações
novas;
• Dar ao aluno a oportunidade de se
envolver com as aplicações da Matemática;
• Tornar as aulas de Matemática mais
interessantes e desafiadoras;
• Equipar o aluno com estratégias para
resolver problemas;
• Dar uma boa base matemática às
pessoas.
A partir da leitura e interpretação dos
problemas, é possível o envolvimento do
aluno na busca por estratégias de resolução,
na persistência em encontrar uma solução, na
ampliação e na ressignificação de conceitos
e ideais que ele já conhece. Por este motivo,
vários autores evidenciaram a importância

do uso desta metodologia nas aulas. Alves
(2004, apud, ZUFFI & ONUCHIC) coloca
como um dos objetivos da Educação Básica,
desenvolver no aluno a capacidade de
solucionar problemas. Segundo Onuchic
(1999), o problema não deve ser tratado como
um caso isolado, mas como um passo para
alcançar a natureza interna da Matemática,
assim como seus usos e aplicações. Ele
define como problema tudo aquilo que não
se sabe fazer, mas que se está interessado
em resolver. Dante (1998) classifica os
problemas em vários tipos:
• Exercícios de reconhecimento, onde
o objetivo é fazer que o aluno reconheça,
identifiquem ou lembre um conceito;
• Exercícios de algoritmos: servem para
treinar a habilidade em executar um
algoritmo e reforçar conhecimentos
anteriores;
• Problemas – padrão: a solução já está
contida no enunciado, e a tarefa básica, é
transformar a linguagem usual em linguagem
matemática, com o objetivo de recordar e
fixar os fatos básicos por meio dos algoritmos
das quatro operações;
• Problemas-processo ou heurísticos: sua
solução envolve as operações que não estão
contidas no enunciado, exigem do aluno um
tempo para pensar e arquitetar um plano de
ação;
• Problemas de aplicação: também
chamados de situações-problema, são
aqueles que retratam situações reais do
dia-a-dia e que exigem o uso da
Matemática para serem resolvidos;
• Problemas de quebra-cabeça: constituem
a chamada Matemática recreativa, e sua
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solução depende quase sempre de um golpe
de sorte ou da facilidade em perceber algum
truque. Segundo Lopes (1994, apud, SOARES
& BERTONI PINTO), tais classificações pouco
auxiliam os professores na compreensão
e exploração das atividades de resolução
de problemas e expressam uma visão
reducionista no que se refere a objetivos
didáticos e educacionais pretendidos pela
Educação Matemática. Acrescenta ainda que
os professores, ao planejarem seu trabalho,
selecionando atividades de resolução de
problemas, devem estabelecer claramente
os objetivos que pretendem atingir. Para
se desenvolver uma boa atividade, o que
menos importa é saber se um problema é de
aplicação ou de quebra-cabeça. O principal
é analisar o potencial do problema no
desenvolvimento de capacidades cognitivas,
procedimento e atitudes e na construção de
conceitos e aquisição de fatos da Matemática.
O melhor critério para organizar um
repertório é selecionar, ou mesmo formular
problemas que possibilitem aos alunos
pensar sobre o próprio pensamento, que
os coloquem diante de variadas situações.
Portanto, o professor deve ter em mente
os objetivos que deseja alcançar para que
possa fazer o uso adequado da resolução de
problemas, seja para aplicar alguma técnica
ou conceito desenvolvido, trabalharem com
problemas abertos nos quais há mais de uma
solução possível, suscitando o debate e a
argumentação em defesa de cada resolução,
trabalhar com problemas gerados a partir
de situações de jogo ou da interpretação de
dados estatísticos. A seleção do problema
deverá ser decorrente dos objetivos a serem

alcançados Segundo o esquema de Polya
(1978 apud DANTE 1998), são quatro as
principais etapas para a resolução de um
problema:
Compreender o problema;
- O que se pede no problema?
- Quais são os dados e as condições do
problema?
- É possível fazer uma figura, um esquema
ou um diagrama?
- É possível estimar a resposta?
Elaborar um plano;
- Qual é o seu plano para resolver o
problema?
- Que estratégia você tentará desenvolver?
- Você se lembra de um problema
semelhante que pode ajudá-lo a resolver
este?
- Tente organizar os dados em tabelas e
gráficos.
- Tente resolver o problema por partes
- Executar o plano;
- Execute o plano elaborado, verificando-o
passo a passo.
- Efetue todos os cálculos indicados no
plano.
– Execute todas as estratégias pensadas,
obtendo várias maneiras de resolver o
mesmo problema.
Fazer o retrospecto ou verificação;
– Examine se a solução obtida está correta.
– Existe outra maneira de resolver o
problema?
-É possível usar o método empregado para
resolver problemas semelhantes?
Diante de um problema, o levantamento
de hipóteses, a testagem dessas hipóteses
e a análise dos resultados obtidos são
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procedimentos que devem ser enfatizados
com os alunos. Só assim é possível garantir
o desenvolvimento da autonomia frente
a situações com as quais eles terão de
lidar dentro e fora da escola. Para Zuffi &
Onuchic (2007), a resolução de problemas
pode colaborar para que haja alguma
mudança na perspectiva da ação docente.
Afinal sua utilização merece atenção por
parte de todos os professores. Quando se
propõe aplicar a resolução de problemas
no ensino da matemática refere-se a
problemas não rotineiros e algorítmicos,
onde o aluno muitas vezes pergunta “a
conta é de mais ou de menos?” Problemas
rotineiros não avaliam, por si só, atitudes,
procedimentos e a forma como os alunos
administram seus conhecimentos. (Soares
& Bertoni Pinto, 2001). Segundo Dante
(1998), ensinar a resolver problema é uma
tarefa mais difícil do que ensinar conceitos,
habilidades e algoritmos matemáticos. O
professor deve fazer perguntas para que os
alunos possam compreender o problema.
Os alunos devem ser encorajados a fazer
perguntas ao professor e entre eles mesmos.
“Estudar Matemática é resolver problemas.
Portanto, a incumbência dos professores de
Matemática, em todos os níveis, é ensinar
a arte de resolver problemas. O primeiro
passo nesse processo é colocar o problema
adequadamente.” Thomas Butts (apud,
DANTE 1998) O professor deve administrar
esse processo, proporcionando situações
que permitam surgir uma variedade de
procedimentos na sala de aula, socializandoos, comparando-os, deve ser dada ênfase
ao processo de resolução e não à obtenção

de respostas corretas. Segundo Soares &
Bertoni Pinto (2001), o papel de professor
será de incentivador, facilitador, mediador
das ideias apresentadas pelos alunos, de
modo que estas sejam produtivas, levando os
alunos a pensarem e a gerarem seus próprios
conhecimentos. Souza & Nunes (2004)
confirmam que, ao utilizar a metodologia de
resolução de problemas, o papel do professor
muda de “comunicador de conhecimento”
para o de observador, organizador, consultor,
mediador, controlador, incentivador da
aprendizagem. Portanto, o professor terá
que enfrentar situações inesperadas em sala
de aula e em algumas oportunidades, deverá
alterar aquilo que tinha planejado, ainda
mais, terá que estar atento às dificuldades
apresentadas pelos alunos. (Rodrigues, 1992,
apud SOUZA &NUNES). Diante do exposto,
nota-se a importância de que o professor
conheça essa metodologia, pois sua proposta
é de um trabalho centrado no aluno, onde
ele possa desenvolver sua aprendizagem,
construir seu conhecimento, onde o professor
apenas mediará essa construção. Callejo e
Vila (2004, apud, SOUZA & NUNES) afirmam
que ao trabalhar com essa metodologia de
ensino é necessária uma formação contínua
e permanente da equipe de professores de
matemática da escola e de um trabalho em
equipe. Sendo assim, para se obter sucesso
na utilização da metodologia o professor
deve conhecê-la e ter vontade de enfrentar
novas situações, pois não é uma tarefa fácil.
Exige grande esforço do professor e sua
preparação é fundamental. Surgem então
algumas indagações, que constituem objetos
de estudo:
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• Será que os professores conhecem esta
proposta metodológica?
• Os professores sentem-se preparados
para trabalhar nesta perspectiva?
• Qual é o cenário real que se apresenta
nas escolas de ensino fundamental e médio
com relação à adoção desta metodologia?
O objetivo deste trabalho é responder estas
perguntas, procurando traçar um diagnóstico

inicial do cenário em que se encontram as
aulas de Matemática nas escolas de ensino
fundamental II, a exemplo da cidade de São
Paulo-SP. Uma vez conhecida esta realidade,
pode-se pensar em ações futuras buscando
melhorias promovendo um ensino de mais
qualidade para nossos adolescentes e jovens.
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NEUROCIÊNCIAS E EDUCAÇÃO: A URGÊNCIA
DE UMA TRANSFORMAÇÃO PARADIGMÁTICA
RESUMO: Tal artigo pretende discorrer sobre as mudanças paradigmáticas que as
Neurociências propõem ao modo como a Pedagogia e a Psicologia encaram o processo
de aprendizagem, caudatária do discurso oficial dominante, de extração cartesiana, que
desvincula “razão” de “emoção”. Contra essa abordagem que especializa e isola as áreas do
Conhecimento e desconsidera o componente emocional e a constituição sócio-histórica do
sujeito, figura-se a metodologia denominada “Abordagem Sistêmica”, que implica rever o
tratamento dos objetos de estudo, vistos como um processo dinâmico e que se estabelecem
valendo-se de relações complexas e contextualizadas, o que não se pode vislumbrar,
por exemplo, numa interação multidisciplinar do conhecimento – a exemplo do próprio
desenvolvimento das “Neurociências”, bem como da Psicologia Histórico-Cultural. Sem essa
visão, dificilmente se consolidará um diálogo profícuo entre a Pedagogia, a Psicologia e as
Neurociências, de modo a tornar consciente o processo de aprendizagem, o que potencializa
o sucesso escolar, revertendo o flagrante aprofundamento da desigualdade social, um dos
principais objetivos de uma educação de qualidade na atualidade.
Palavras-chave: Neurociências; Psicologia Histórico-Cultural; Educação; Aprendizagem;
Pensamento Sistêmico.
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INTRODUÇÃO
A aprendizagem é um processo no qual se
associam aspectos biológicos, psicológicos,
emocionais e sociais. Portanto, legitima-se
como objeto de estudo de variados ramos
do conhecimento, como a Pedagogia, a
Psicologia, as Neurociências, dentre outras.
Com relação a esta última,
A neurociência é uma grande aliada
do professor que o ajuda a identificar o
indivíduo como um ser único, pensante
e que aprende à sua maneira. Ao analisar
o processo de aprendizagem, deve-se
perceber um múltiplo enfoque, explanando
propriedades psicológicas, neurológicas e
sociais do indivíduo, já que a construção da
aprendizagem considera aspectos biológicos,
cognitivos, emocionais e do meio que
constroem. (LEITE, 2011, p. 1)
Por isso deve-se assumir uma postura
interdisciplinar,
caminhado
para
a
transdisciplinar, com o intuito de apreciar
a aprendizagem de maneira mais global,
direcionando uma variedade de estímulos e
um olhar mais sensível sobre os sujeitos da
aprendizagem, a saber, os alunos.
Porém, o que se torna ainda mais
surpreendente, é o fato de os neurocientistas
não encontrarem na literatura da educação
muitas referências fidedignas sobre o
cérebro e os novos desenvolvimentos
científicos. O próprio relatório da OCDE Organização para a Cooperação Económica
e Desenvolvimento - “Understanding the
Brain. Towards a New Learning Science”
(OECD, 2002) resultou num dos primeiros
alertas para esta situação, visto que sugere

uma investigação transdisciplinar de forma a
criar pontes entre as ciências do cérebro e as
ciências da educação (Jolles et al., 2006; Nes
& Lange, 2007).” (CALDAS, RATO, p. 268,
2010)
Visto a dificuldade flagrante para a
promoção do diálogo entre as áreas do
conhecimento que importam para o
desvendamento do processo cognitivo, mas
também social da aprendizagem, oportuno
é levar em consideração as contribuições da
Psicologia Sócio Histórica de Vygotsky, que
se dedicou a estudar a cognição, somando-o
às das Neurociências. Mas antes, é
igualmente importante dedicar-se um pouco
aos entraves epistemológicos que impedem
tal comunicação entre as disciplinas.

PERSPECTIVAS METODOLÓGICAS:
BREVE REVISÃO DA ABORDAGEM
SISTÊMICA X ABORDAGEM
CLÁSSICA
A abordagem clássica das ciências tende a
ser reducionista, uma vez que se fundamenta
num movimento lógico de decomposição
do pensamento, partindo do “todo”, numa
visada “macro”, objetivando se concentrar
nas “partes”, até se chegar no “micro”, que
corresponde ao nível “atômico”. Tem como
marco a fundação da ciência moderna no
século XVII, com o filósofo e matemático René
Descartes, que se baseia no reducionismo, no
racionalismo, no mecanicismo linear (relação
causa e efeito) e na separação da mente à
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matéria, colocando a primeira como superior
a essa.
Entretanto,
foi
Isaac
Newton,
outro grande gênio dessa época, quem
complementou o pensamento de Descarte e
concebeu o mundo como máquina perfeita,
completando a formulação matemática da
concepção mecanicista da natureza, na qual
o universo passou a ser um grande sistema
mecânico que funcionava de acordo com
as leis físicas e matemáticas. Para ele, o
mundo poderia ser descrito sem relacionar
o observador humano. Esta visão de mundomáquina deu origem ao mecanicismo como
uma das grandes hipóteses universais da
Era Moderna e caracterizou um período
chamado pelos historiadores de Revolução
Científica. (MORAES, M. C., 1997, p. 5-6).
Essa estrutura de pensamento justificou e
legitimou, por sua vez, a estrutura econômica
e social capitalista, garantindo uma eficiência
produtiva cada vez maior, privilegiando
sempre o “individual”, o “quantitativo”, em
prejuízo da “emoção”, da “humanidade” no
sujeito e nas relações. É neste paradigma
que, dissociando razão da emoção, se volta
o interesse científico
para os processos cognitivos, os quais
incluem as atividades mentais relacionadas
à aquisição de conhecimento e conectadas
ao raciocínio e à memória. Esse anseio
elucidativo
explica-se
pela
maior
comensurabilidade da cognição, levando ao
desenvolvimento da chamada “revolução
cognitiva”. A partir de então, realizaram-se
inúmeras investigações, as quais culminaram
na proposição dos mecanismos envolvidos na
percepção, atenção e memória. Ademais, os

poucos autores que se voltavam às emoções,
concebiam-nas de modo “segmentado”,
tratando os “circuitos emocionais” como
eventos à parte e independentes das demais
atividades neurais. (ESPERIDIÃO-ANTONIO,
V. et al., 2008, p. 56)
Mas com o avançar das pesquisas,
os estudos sobre o cérebro foram
se desdobrando e se redescobrindo,
combinando-se a diversos outros ramos
do conhecimento (Biologia, Psicologia,
Engenharia, Educação, Antropologia, etc.),
assumindo-se uma postura interdisciplinar,
o que corroborou na própria denominação
das “Neurociências”. Daí a urgência de uma
virada paradigmática, que se valha de uma
metodologia transdisciplinar como base
epistemológica, que vem se caracterizando
como “sistêmica”, inspirada na “teoria geral
dos sistemas”, cujo criador é o biólogo
austríaco Karl Ludwig von Bertalanffy. Na
abordagem sistêmica, o objeto é assumido
como um “todo em sua complexidade”,
como um processo dinâmico e mutável,
que funciona em redes de sistemas, a
partir do qual se obtém apenas descrições
aproximadas. Consequentemente, só se pode
compreendê-lo por meio de suas relações ou
propriedades delas emergentes, a exemplo
do próprio funcionamento cerebral.
Convencionalmente, as investigações
evoluem de forma independente dentro das
suas próprias disciplinas (KOIZUMI, 2004,
apud CALDAS, RATO, p. 635). Contudo, é
necessário construir uma ponte de fusão
entre várias disciplinas e impulsionar a
evolução de um novo e abrangente campo
científico que exija novas metodologias e
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novas organizações de pesquisa. O modelo
de Koizumi (KOIZUMI, 1999, apud CALDAS,
RATO, p. 635) provou ser uma ferramenta útil
para esclarecer os pressupostos fundamentais
de uma nova ciência, pois reflete tanto a sua
estrutura inicial (interdisciplinaridade) como
o objetivo a atingir – a transdisciplinaridade
(SAMUELS, 2009; DELLA CHIESA et al.,
2009 apud CALDAS, RATO, p. 635).
(...) Um diálogo
aberto e translúcido entre a comunidade
neurocientífica e a comunidade educativa
(incluindo pais e alunos) é essencial para o
progresso deste novo campo científico, já
considerado um dos mais importantes do
século XXI (Koizumi, 2004). (CALDAS, RATO,
p. 635-6, 2010)
Para se chegar a tais premissas,
foi necessário o desenvolvimento de
“técnicas especializadas de pesquisa em
neurofisiologia e em neuroimagem” que
revelassem a integração entre os processos
antes tidos apenas como racionais, com
áreas de funcionamento “emocionais”
do cérebro (o sistema límbico, ou os
“sistemas das emoções”) (ESPERIDIÃOANTONIO, 2008, p. 56). Portanto, uma
relação muito importante entre cognição,
emoção e aprendizagem se descortina, já
que tais funções, anatomofuncionalmente,
parecem se conectar, estarem relacionadas
no cérebro. Daí a importância do afeto,
como desencadeadora do interesse pela
aprendizagem, viabilizando a sua fixação como
um conhecimento adquirido do indivíduo.
Mas antes mesmo de poder vislumbrar todo
esse progresso tecnológico, o psicólogo
bielorrusso Lev Vygotsky já antecipava, no

início do século XX, o que as Neurociências
vieram a confirmar somente no final deste
mesmo século: que a aprendizagem, ou os
processos cognitivos superiores decorrem
afirmativamente do elemento emocional,
conjugado ao social. Tais contribuições se
mostram fundamentais, ainda mais que
(...) há ainda importantes
efeitos comportamentais que não podem ser
explicados directamente pelos resultados
neurocientíficos devido à ausência de níveis
de análise paralelos. Para ligar a mente, a
biologia e a educação, os investigadores têm
de sair do isolamento do laboratório para
o contexto da vida real, devendo a prática
educativa estar disponível para o escrutínio
científico (Coch & Ansari, 2009). (CALDAS,
RATO, p. 633, 2010).

CONTRIBUIÇÕES E
PARALELOS DA PSICOLOGIA
HISTÓRICO-CULTURAL ÀS
NEUROCIÊNCIAS: VYGOTSKY
Ao longo do desenvolvimento da espécie
e do indivíduo, dentro da perspectiva
vygotskyana, a apropriação da cultura
modela o funcionamento psicológico da
mente humana (as funções superiores que
constituem o modo de funcionamento
psicológico particularmente humano, como
o controle consciente do comportamento,
pensamento abstrato, raciocínio dedutivo, e
etc. (REGO, p.50, 2002)); portanto, é natural
que a educação escolar seja encarada
como uma etapa central no processo de
evolução histórico-cultural do homem, bem
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como em seu desenvolvimento individual,
desempenhando aí um papel de destaque a
linguagem, tanto verbal quanto não verbal,
pois é por meio dessa que a mencionada
apropriação é viabilizada.
De acordo com o modelo históricocultural, os traços de cada ser humano estão
intimamente relacionados ao aprendizado,
a apropriação [por intermédio das pessoas
mais experientes, da linguagem e outros
mediadores] do legado de seu grupo cultural
[sistemas de representação, formas de
pensar e agir e etc.]. O comportamento e
a capacidade cognitiva de um determinado
individuo dependerão de suas experiências,
de sua história educativa, que, por sua vez,
sempre terão relações com as características
do grupo social e da época em que se insere.
(REGO, p.49, 2002)
Mais adiante, será exposto como a
linguagem também medeia todo o processo
de constituição da aprendizagem, na visada
neurocientífica, da formação do engramas
(imagens captadas e impressas na memória)
à conceituação do mesmo. Já do ponto de
vista da Filosofia da Linguagem, a linguagem
é fundamental no que diz respeito à
relação entre a interação verbal social e o
florescimento/exercício da cognição e da
autoconsciência.
Para Vygotsky, cabe à escola promover
um modo mais sofisticado de analisar e
generalizar os elementos da realidade,
mediante o acesso e desenvolvimento do
pensamento conceitual – “relação entre
processo de aprendizagem, fruto da instrução
escolar, e o desenvolvimento cognitivo”
(REGO, p. 350, 2003). Afinal, a finalidade da

educação é o desenvolvimento das funções
superiores.
Os conceitos científicos, além de
estimularem o florescimento das operações
cognitivas de modo consciente para o aluno,
permitem que ele organize os conceitos
cotidianos, formados de modo generalizado
nas relações comunicativas do dia-a-dia,
valendo-se da abstração para reconceitualizar
o conhecimento já existente. Tal processo
dá origem ao desenvolvimento de um tipo
de pensamento superior, e coloca o aluno
num processo continuo de reconstrução dos
significados transmitidos pelo grupo cultural,
base do processo histórico das sociedades
humanas sempre em transformação (REGO,
p. 48, 2002)
Fazendo um paralelo com as descobertas
– ou confirmações – das Neurociências,
De acordo com a neurociência cognitiva,
cujo foco de atenção é a compreensão
das atividades cerebrais e dos processos
de cognição, a aprendizagem humana não
decorre de um simples armazenamento de
dados perceptuais, e sim do processamento
e elaboração das informações oriundas
das percepções no cérebro. O indivíduo,
permanentemente em busca de respostas
para as suas percepções, pensamentos
e ações, tem suas conexões neurais em
constante reorganização e seus padrões
conectivos alterados a todo momento,
mediante processos de fortalecimento ou
enfraquecimento de sinapses. No cérebro,
há neurônios prontos para a estimulação. A
atividade mental estimula a reconstrução de
conjuntos neurais, processando experiências
vivenciais e/ou linguísticas, num fluxo e
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refluxo de informação. As informações,
captadas pelos sentidos e transformadas
em estímulos elétricos que percorrem os
neurônios, são catalogadas e arquivadas
na memória. É essa capacidade de agregar
dados novos a informações já armazenadas
na memória, estabelecendo relações entre o
novo e o já conhecido e reconstruindo aquilo
que já foi aprendido, num reprocessamento
constante das interpretações advindas da
percepção, que caracteriza a plasticidade do
cérebro (Izquierdo, 2002; Lent, 2001; Ratey,
2001). (CARVALHO, 2010, p. 539-40)
O efeito que a aprendizagem produz é a de
gerar mudança das conexões dos neurônios,
aumentando a força das sinapses, gerando
e fortificando redes de neurônios a partir
das relações/associações que efetuamos
com o objeto fixado após a realização da
sinapse, otimizando ainda mais as funções
cerebrais como a da memória, por exemplo.
Daí a constituição das funções psicológicas
superiores, estabelecendo um paralelo
vygotskyano.
Assim,
o
pensamento
superior
vygostykyano, à luz das Neurociências,
se constitui a partir da reorganização/
reconstrução
das
redes
neuronais
que
armazenam
um
conhecimento,
reconceitualizando-o a partir da integração
de um dado novo, o que aumenta a força das
sinapses, conforme já exposto. Consagra-se,
assim, a constituição das funções psicológicas
superiores, estabelecendo um paralelo
vygotskyano e explica-se a “plasticidade
cerebral” e a importância da figura do
professor (mas não exclusivamente) como
mediador no processo de aprendizagem, a

fim de organizar tal experiência também do
ponto de vista neurológico e afetivo, já que
essa se organiza a partir da vivência de cinco
experiências, sendo uma sucessivamente
vinculada e condicionada à outra: sensação
> percepção > formação de imagens >
simbolização > conceituação.
Primeiramente, ao disparar o processo
de aprendizagem, ocorre a formação
de um “engrama”, o recorte da imagem,
por intermédio da visão, por exemplo,
que é fixada como uma lembrança, uma
imagem impressa na memória, passível de
evocação, compreendendo as experiências
da “sensação”, “percepção” e “formação de
imagens”; em sequência, inicia-se o processo
de “simbolização”, que consiste na capacidade
de se converter a experiência primeira
(visual, por exemplo), em linguagem verbal
ou não verbal, possibilitando a comunicação
e ocorrendo também a atribuição de
valores ao engrama. Por último, ocorre a
“conceituação”, um processo complexo,
pois envolve a abstração, classificação e
categorização, dependente de diversos
processos cognitivos, como a atenção, a
memória, a emoção.
Fica assim provado que os aspectos
biológicos igualmente nos importam
no estudo do fenômeno complexo da
aprendizagem, uma vez que as “células do
sistema nervoso se organizam em esquemas
funcionais que processam a informação
e medeiam o comportamento”: funções
sensitivas (tato, visão, olfato, audição e
gustação), memória, planejamento, emoção,
julgamento. O que implica dizer que uma
série dessas funções é mobilizada durante o
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processo de aprendizagem, incluindo-se os
fatores emocionais e sociais que, segundo
Vygotsky, Wallon e Pyaget importam, uma
vez que a assimilação de um conhecimento/
mudança de comportamento ocorre de
maneira motivada, com base num vínculo/
associação afetiva.
Uma vez de posse dessas considerações
teóricas e científicas, é muito importante
salientar a importância de se introduzir
atividades educativas que visam desenvolver
as potencialidades dos alunos, colocando-os
em situações desafiadoras, para que aqueles
possam convertê-las em conhecimento real.
Para tanto, é necessário também que se
entenda a importância do papel social da
interação, uma vez que é por meio dela que
o processo mencionado acima é viabilizado,
pois as potencialidades, ainda em imersão
na zona de desenvolvimento proximal do
aluno, só podem ser exercitadas por meio
da colaboração do outro – até que as
informações e as experiências apreendidas
neste jogo coletivo sejam internalizadas
pelo individuo, transformando aquilo que
até então era potencial em conhecimento
efetivo. Por isso a importância de um
tratamento, inicialmente, interdisciplinar,
rumo à transdisciplinar, já que a natureza do
processo de aprendizagem pressupõe uma
abordagem sistêmica.
Deste modo,
(...) as atividades educativas
na escola devem ser orientadas de modo a
desafiar os jovens a entender as bases do
sistema de concepção científicas, e a tomar
consciência de seus próprios processos
mentais. [...] O ensino verbalista, baseado

na transmissão oral de conhecimentos por
parte do professor, abdica de seu papel de
desafiar a intervir no processo de apropriação
de conhecimentos por parte dos jovens,
na perspectiva vygotskyana infrutíferas e
inadequadas. (REGO, p. 56, 2002)
Em contrapartida, uma vez o individuo
sendo histórico e culturalmente constituído,
depreende-se que não apenas aspectos
ligados à qualidade de ensino competem
por fazê-lo apropriar-se do acervo de
conhecimentos elaborados pelo grupo em
que está situado, mas que tais modos de
apropriação também recebem a interferência
de aspectos políticos, econômicos e familiares.
A permanência de determinados modos
de funcionamento cognitivo no indivíduo,
fruto do aprendizado escolar, dependerá
do uso dessas habilidades no cotidiano,
das atividades por ele desempenhadas, das
interações sociais, enfim, das exigências
impostas pelo universo sociocultural. (REGO,
p. 347-416, 2003)
Corroborando com o afirmado acima,
temos ainda a contribuição da Filosofia da
Linguagem: aqueles que interagem menos
tendem a ser mais inibidos quanto ao uso
de seu trato linguístico, o que para Bakhtin
(BAKHTIN, M./ VOLOSHINOV, p. 34-51,
2006) resulta num indivíduo defasado em
sua consciência psíquica. Segundo o mesmo,
a fixação das atividades mentais se dá a
partir da interação social; são realizações
ideológicas, concretizadas sob a forma
de “enunciado”. A enunciação é sempre
produzida e voltada em razão de um outro
situado numa determinada esfera social,
fator este que determina a estrutura formal
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que a mesma irá tomar – os gêneros do
discurso; daí a importância do outro social
na constituição da atividade mental e na
formação da própria consciência. Quanto
mais bem situado, o enunciador, numa
camada social consolidada e organizada,
maior a consciência por ele desenvolvida.
Sem um direcionamento social, a atividade
mental fica, portanto, comprometida,
sem coesão, desconexa, envolvida por
pensamentos confusos e malformados.
Dentro dessa perspectiva, munir o aluno
acerca do conhecimento do mundo que
está em sua volta, colocá-lo em situações
discursivas das mais diversas esferas
das atividades humanas em sala de aula,
deixando-o preparado para enfrentar as
mais diversas adversidades de âmbito
social, e especialmente ceder espaço para
a demonstração pública de seus avanços
cognitivos, certamente ajudará o professor
a traçar caminhos para incentivar o
florescimento de novas potencialidades, para
depois convertê-las em desenvolvimento
real. Afinal, é mediante a prática da
enunciação que o sujeito se estabelece e
se define dialeticamente perante um outro
social, ao mesmo tempo em que promove o
desenvolvimento da atividade mental e da
autoconsciência, como inspira Bakhtin.
Mas ainda assim, muito em virtude do
paradigma que especializa e torna estanque
as áreas do conhecimento, as ações voltadas
para o desenvolvimento de um projeto
cooperativo transdisciplinar enfrentam muitas
dificuldades. De acordo com a relação direta
entre a aprendizagem e o desenvolvimento
de uma nação, a Organização de Cooperação

e Desenvolvimento Econômicos (OCDE),
reconhecendo aquela como um fenômeno
complexo
(CARVALHO,
p.
537-50,
2010), tem estimulado a realização de
diversas pesquisas, dentre elas o projeto
transdisciplinar “Learning Sciences and Brain
Research”, findada em 2007 (CALDAS, RATO,
p. 536). Objetivou-se, assim, a criação de um
espaço de interlocução cooperativo e gerador
de um conhecimento transdisciplinar, por
intermédio da fusão entre as Neurociências
e as “Ciências da Educação”. Entretanto, o
projeto se defrontou com
(...) inúmeros desafios,
começando desde logo pela resistência de
alguns países na sua aprovação (della Chiesa
et al., 2009). O maior obstáculo encontrado
pelos responsáveis deste projecto prendeu
se com a gestão do diálogo entre as
comunidades neurocientíficas e educativas.
Este contratempo inesperado deveu-se
sobretudo à dificuldade em reconhecer
o conhecimento implícito no seu próprio
campo e torná-lo mais explícito para os
colegas de outro campo. O ponto de partida
para a compreensão mútua passa assim
pela utilização de um vocabulário que seja
igualmente entendido por neurocientistas
e educadores. Os próprios problemas de
investigação devem responder a questões
elaboradas pelo trabalho conjunto de
forma a ir de encontro aos reais problemas
que ocorrem nos contextos educativos.
Um diálogo aberto e translúcido entre a
comunidade neurocientífica e a comunidade
educativa (incluindo pais e alunos) é essencial
para o progresso deste novo campo científico,
já considerado um dos mais importantes do
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século XXI (Koizumi, 2004). (CALDAS, RATO,
p. 636, 2010).
Deste modo, à Psicologia HistóricoCultural pode ser atribuída um importante
papel de ligação entre as Neurociências e a
Educação. Lev Vygotsky, por meio de estudos
empíricos, consagrou também a importância
da emoção no processo de aprendizagem
escolar:
As reações emocionais exercem influência
essencial e absoluta em todas as formas
de nosso comportamento e em todos
os momentos do processo educativo. Se
quisermos que os alunos recordem melhor
ou exercitem mais seu pensamento, devemos
compelir para que essas atividades sejam
emocionalmente estimuladas. A experiência
e a pesquisa têm demonstrado que um fato
impregnado de emoção é recordado de forma
mais sólida, firme e prolongada que um feito
indiferente. (FERNANDES, p. 6, 2016).
Possivelmente, até mesmo a Psicologia
Cognitiva devesse revisitar as contribuições
do bielorrusso, bem como da Filosofia da
Linguagem de Bakhtin, o que infelizmente tem
sido dificultado por razões epistemológicas
e paradigmáticas. Por outro lado, os estudos
acerca da “Neurobiologia das Emoções”
(ESPERIDIÃO-ANTONIO, V. et al., p. 5765, 2008) também vêm confirmando as
descobertas que os pesquisadores eslavos
fizeram há quase um século.

DESENVOLVIMENTO
COGNITIVO E A INFLUÊNCIA
DAS EMOÇÕES NA
APRENDIZAGEM
Conforme fora parcialmente antecipado, ao
longo da história, sobretudo filosoficamente,
a preocupação do homem se bastou em
separar o intelecto da emoção, relegando esta
última à chave da negatividade, figurando-a
como um obstáculo ao alcance da razão e,
consequentemente, ao desenvolvimento
técnico-científico. Tanto é que, ao se tornar
também o alvo de atenção de variadas áreas
do conhecimento – a psicologia, psicanálise,
biologia –, o cérebro passou a ser estudado
como inerentemente e, somente, associado
ao intelecto, à inteligência, ficando a emoção
desinteressada, reduzida ao terreno do
corpo. Na esteira deste discurso, vários
“neuromitos” foram disseminados no meio
educativo, principalmente o que diz respeito
a suposta especialização dos hemisférios
conforme a teoria triádica cerebral de
Waldemar Gregori (que dividia o cérebro
em três partes, a saber, lógico, criativo e
operativo). Logo depois, houve a superação
daquela pela teoria do cérebro trino, de Paul
MacLean, que incorreu num significativo
avanço sobre o estudo da fisiologia cerebral,
associada às funções mentais, numa
abordagem filogenética; assim, o cérebro
estaria dividido em três partes/funções: o
neocórtex (funções intelectuais); cérebro
límbico (emoções); cérebro reptiliano
(autopreservação).
Assim, ao passo que os estudos sobre
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o sistema nervoso central foram se
intensificando, o discurso dominante
que separa corpo e mente passou a ser
questionável:
Mais recentemente – a partir do
desenvolvimento
de
novas
técnicas
especializadas de pesquisa em neurofisiologia
e em neuroimagem –, vem-se ampliando o
interesse pelo estudo das bases neurais dos
processos envolvidos nas emoções, a partir
da caracterização e das investigações sobre
o sistema límbico (SL). Sabe-se, com base em
diferentes resultados, que há uma profunda
integração entre os processos emocionais,
os cognitivos e os homeostáticos, de modo
que sua identificação será de grande valia
para a melhor compreensão das respostas
fisiológicas do organismo ante as mais
variadas
situações
enfrentadas
pelo
indivíduo. (Esperidião-Antonio, p.56, 2008)
(...)Ademais,
a própria ideia de um único sistema das
emoções vem sendo colocada em xeque
na medida em que têm sido identificados
diferentes circuitos e áreas do SNC (sistema
nervoso central) que se correlacionam aos
díspares estados denominados emoções. (...)
Assim, em substituição – ou ampliação – à
ideia do Sistema Límbico, deve-se propor a
concepção dos sistemas das emoções, os
quais albergam os díspares circuitos e as
redes neuronais correlacionáveis aos estados
tipificados como. (idem, p.56)
Portanto, uma relação muito importante
entre cognição, emoção e aprendizagem se
descortina no âmbito das Neurociências,
já que tais funções, do ponto de vista
“anatomofuncional”
(ESPERIDIÃO-

ANTONIO, V. et al., p. 64, 2008), parecem
se conectar, estarem relacionadas no
cérebro. Daí a importância do afeto,
como desencadeadora do interesse pela
aprendizagem, viabilizando a sua fixação
como um conhecimento adquirido do
indivíduo.
Estudos de neuroimagem demonstram
que processos executivos são mediados
pelo lobo frontal, particularmente o córtex
cingular anterior (CCA) e o córtex pré-frontal
(CPF). De acordo com essas investigações,
o CPF medial está envolvido na associação
do aspecto cognitivo ao emocional, sendo
responsável pela avaliação e/ou interpretação
cognitiva das emoções.
O (córtex cingular anterior) CCA é
provavelmente posicionado para conectar
informações dentro do cérebro; dessa forma,
ele inclui conexões recíprocas importantes
para o sistema motor e o sistema das emoções.
(...) Postula-se que a inteligência geral nos
humanos seja resultado de uma integração
funcional entre o sistema de alerta baseado
no CCA e o sistema executivo baseado no
CPFDL (córtex pré-frontal dorsolateral).
(ibidem, p. 64).
Outrossim, demonstrando a urgência de
se unir a Psicologia Histórico-Cultural aos
estudos das Neurociências,
(...) há ainda
importantes efeitos comportamentais que
não podem ser explicados directamente
pelos resultados neurocientíficos devido à
ausência de níveis de análise paralelos. Para
ligar a mente, a biologia e a educação, os
investigadores têm de sair do isolamento
do laboratório para o contexto da vida real,

370

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

devendo a prática educativa estar disponível
para o escrutínio científico (Coch & Ansari,
2009). (CALDAS, RATO, p. 633, 2010).
Conforme mostrado até então, ao estudar
a neuroanatomia funcional do córtex
cerebral, fisiologicamente, fica sugerida uma
relação entre o sistema límbico e as demais
áreas funcionais do córtex e, a partir daí a
dedução, pela via empírica, do modo como
os estudos psicofísicos podem ajudar nas
práticas pedagógicas. Pelo menos esta
via prescinde da utilização de aparelhos
sofisticados, como o uso de um aparelho
de ressonância magnética funcional ou de
um eletroencefalograma quantitativo. Para
tanto, vale inicialmente operarmos uma
descrição da referida neuroanatomia.
Primeiramente, o córtex recebe uma
classificação neuroanatômica em “áreas
funcionais”, mas também fisiológica em
“lobos” (partes físicas em que o córtex se
divide). No primeiro caso, classifica-se em
“áreas primárias” (ligadas à motricidade
e
sensibilidade);
“áreas
secundárias”
(executora dos processos mentais relativos
à “identificação de um objeto”: sensação
– interpretação); e “áreas terciárias”
(responsável por funções mais “sofisticadas”:
planejamento – memória – comportamento).
A área terciária, por sua vez, é formada
pela “área de associação pré-frontal”, “área
motora da fala” e “área de associação
límbica”, que muito importam para se dar
os primeiros passos no que diz respeito
ao redimensionamento do processo de
aprendizagem, à luz das neurociências.
Localizada no lobo frontal, a “área de
associação pré-frontal” é responsável pelas

“funções executivas superiores”, a saber:
- motivação;
- consciência de si próprio;
- planejamento e sequência de respostas;
- memória;
- atenção;
- linguagem;
- motricidade;
- personalidade.
Embora relacionada ao lobo frontal,
aparentemente ligado aos aspectos mais
racionais, sabe-se que as funções da
“memória” e da “atenção,” por exemplo,
totalmente atreladas ao processo de
aprendizagem, são moduladas por áreas
funcionais associadas ao aspecto emocional,
denominada “sistema límbico”, por meio da
“amígdala” (motivação) e do “hipocampo”.
Deste modo, as atividades localizadas
no córtex frontal se relacionam com um
“sistema das emoções”. Anatomicamente,
parece integrar-se com todos os lobos
cerebrais (lobo frontal, parietal, temporal e
occipital), nas quais se realizam as diversas
funções cerebrais.
Tanto é que o “hipocampo” opera “troca de
sinais com todo córtex cerebral”; o tálamo:
“classifica a informação e as direciona para
as áreas específicas do cérebro para que
haja uma interpretação mais precisa”; ou
ainda, embora “o processamento visual” seja
realizado no lobo occipital, o “significado
do que vemos, porém, é dado por outras
áreas do cérebro, que se comunicam com
a área visual, considerando as experiências
passadas e nossas expectativas”; ou seja,
trabalha em conjunto as funções da área
do lobo frontal, com a do sistema límbico
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que, ao menos pela sua posição na anatomia
cerebral, parece integrar todas as demais
partes do córtex (lobos). Postula-se, até,
que a inteligência humana seja resultado da
conexão entre tais áreas.
Portanto, fica evidente a necessidade de
se levar em conta os aspectos motivacionais

e emocionais numa intervenção pedagógica,
já que disparam a conexão entre o interesse,
a ação e a fixação de objetos/conteúdos
na memória, consolidando um processo de
aprendizagem numa rede neuronal extensa,
integrada, consolidada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora sendo de importância cabal, a responsabilidade
da aprendizagem não se reduz estritamente à figura do
professor, mas demanda da cooperação entre este e pais,
comunidade científica, política e acadêmica, dada a própria
natureza deste processo cognitivo que engloba vários
outros e, portanto, demanda uma abordagem sistêmica.
Isso, a exemplo de várias ações que vêm sendo tomadas em
todo o mundo: - “Understanding the Brain. Towards a New
Learning Science” (OECD, 2002); International Mind, Brain,
and Education Society (IMBES), em 2004; jornal Mind, Brain,
and Education, em 2007; Japanese Society of Baby Science;
Brain, Neurosciences and Education SIG da American
Educational Research Association; “Brain Development &
Learning”, que se realiza em bienais (CALDAS, RATO, p 6289, 2010).
Também se sugere a fusão entre disciplinas para a
geração de um conhecimento sistêmico acerca do processo
complexo da aprendizagem, com a criação de “uma nova
classe de profissionais (...) delegados para facilitar a ligação
entre a investigação e a política e prática educativa.”
(CASTRO, CALDAS, 2010, p. 637).
Entretanto, resistência muito grande há por parte da própria
comunidade científica, pela sua postura epistemológica,
bem como da parte da própria dinâmica social elitista (no
contexto brasileiro), na qual, historicamente, isola a educação
básica do ensino superior, dificultando a aquisição de uma
postura reflexiva, pesquisadora, por parte do professor. Daí
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a relação entre o “desenvolvimento cognitivo e a influência das emoções na aprendizagem”
se restringir mais ao aspecto empírico e solitário do dia a dia em sala de aula.
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O ENSINO DE MÚSICA COMO INSTRUMENTO
DE INTERVENÇÃO NAS DIFICULDADES DE
APRENDIZAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL I
RESUMO: Este trabalho buscou estudar as concepções do ensino de música como aliada no
processo de intervenção nas dificuldades e distúrbios de aprendizagem de alunos do Ensino
Fundamental I e evidenciar-se-á sobre a contribuição da música para a expansão da função
cognitiva, afetiva, motora e linguística da criança, assim como sua utilização nas escolas
que se adequaram a lei 11.769 (anexo I), que obriga o ensino de música nas escolas. Foram
analisadas as vantagens que a música agrega ao cidadão e todos envolvidos na construção
do conhecimento do sujeito, desde a família até a escola e seus profissionais e de que forma
ela atua no individuo, também analisamos intervenção utilizando a música, argumentos
fundamentados em autores renomados nesta abordagem.
Palavras-chave: Ensino De Música; Dificuldade De Aprendizagem; Desenvolvimento E
Intervenção.
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INTRODUÇÃO
A educação musical é um excelente
instrumento para aquisição do conhecimento
e ajuda as crianças com dificuldades de
aprendizagem, estes educandos necessitam
de uma ajuda especial para compreender
e
desenvolver
algumas
habilidades
como, consciência fonológica, raciocínio,
concentração e criatividade a música é uma
excelente ferramenta para trabalhar tal
desenvolvimento.
Decidimos falar sobre música nas ações
educativas e como instrumento para trabalhar
as dificuldades de aprendizagem com êxito,
por ela ser algo que sempre despertou nosso
interesse, e está presente em nossas vidas
das mais diversas formas e momentos.
Os seres humanos, em especial os
brasileiros, são “movidos” à música. Em todo
e em qualquer lugar , encontramos alguém
escutando música, seja no celular, no Ipod, no
som do carro, no rádio de casa ou do serviço.
Enfim, a música está no nosso cotidiano
quase como que o ar que respiramos. Ela
mexe com os nossos sentidos, por isso é
utilizada em diversos meios de comunicação
como forma de nos envolver na mensagem
que está sendo transmitida.
Dentre as diversas propriedades benéficas
que a música possui e proporciona aos
educadores como ferramenta de ensino e
aos educandos como fonte de aprendizagem,
queremos com esta pesquisa compreender
como a música pode ser utilizada em sala
de aula para facilitar a compreensão de
conteúdos, a concentração, a desinibição,
etc. dos educandos.

Para tanto será necessário:
• Verificar de que maneira o uso do
ensino de música promove a aprendizagem
em alunos com dificuldade.
• Compreender quais as melhores
formas de interligar música e aprendizagem,
de maneira que a aula possa ser prazerosa,
proveitosa e organizada.
Esta pesquisa de abordagem bibliográfica
traz o ensino de música como uma
alternativa de intervenção para dificuldade
de aprendizagem e a intenção é aludir
segundo alguns autores o uso da música com
crianças que apresentam obstáculos na hora
da aquisição do conhecimento.
Diante do exposto consideramos a
música como uma grande aliada no ensinoaprendizagem na vida escolar dos alunos,
especificamente no ensino fundamental
I. Desta forma, como lançar mão da
música, usando-a como um recurso para
o desenvolvimento da cognição dos
educandos?
Para o neurocientista Sacks 2014 “a
música é uma linguagem tão poderosa
quanto à da comunicação verbal”, significa
que a música tem uma história tão antiga
quanto à do homem, e é inquestionável sua
presença em nossas vidas, para Sacks (2014)
ela modifica até nosso cérebro.
O neurocientista Oliver Sacks (autor de
“Alucinações musicais”), a música não é
apenas uma forma pela qual nos conectamos
e criamos laços. Ela, literalmente, molda os
nossos cérebros. Sacks apud (GRANDELLE,
2014, p.02).
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Dessa forma a música aperfeiçoa nossas
atividades cognitivas. Vários estudos e
pesquisas trazem resultados satisfatórios
empregando a música como um recurso para
pessoas com dificuldades de aprendizagem
e também com necessidades educacionais
especiais.

A MÚSICA E SUA FUNÇÃO
COGNITIVA
A música influência muito na vida escolar
de nossas crianças e pode estar presente em
todos os assuntos propostos na educação. É
uma das formas importantes de expressão
humana e integra os aspectos afetivos,
cognitivos, sensíveis e estéticos.
Como apontam Chiarelli e Barreto (2005,
p. 07), as atividades musicais nas escolas não
são com a finalidade de formar musicistas, mas
sim de propiciar o contato com a linguagem
musical “facilitando a expressão de emoções,
ampliando a cultura geral e contribuindo para
a formação integral do ser”.
Na medida em que várias pesquisas
são divulgadas informando os benefícios
proporcionados pela música em ambientes
como hospitais, escolas, empresas e outros,
vêm nos mostrar a veracidade da contribuição
da música para a formação integral do ser.
Chiarelli e Barreto (2005, p. 9) destacam ainda
que alguns hospitais adquiriram a prática
de utilizar “a música antes, durante e após
cirurgias”, obtendo melhoras significativas na
saúde dos pacientes. Nas empresas, colabora
com a integração da equipe, melhora o
desempenho da empresa e a produtividade
dos funcionários.

Agora, falta salientar o uso da música na
escola. Ela possibilita o desenvolvimento
de algumas inteligências, são elas:
lógico-matemática, linguística, espacial,
intrapessoal, musical e corporal-cinestésica,
ainda contribui para interação do indivíduo,
concentração, socialização, autoestima,
formação humanística, além de auxiliar no
desenvolvimento cognitivo.
A função mais evidente da escola é
preparar os jovens para o futuro, para a vida
adulta e suas responsabilidades. Mas ela pode
parecer aos alunos como um remédio amargo
que eles precisam engolir para assegurar,
num futuro bastante indeterminado, uma
felicidade bastante incerta. A música pode
contribuir para tornar esse ambiente mais
alegre e favorável à aprendizagem, afinal
“propiciar uma alegria que seja vivida
no presente é a dimensão essencial da
pedagogia, e é preciso que os esforços dos
alunos sejam estimulados, compensados e
recompensados por uma alegria que possa
ser vivida no momento presente”. SNYDERS
apud (CHIARELLI e BARRETO 2005, p. 05).
Estudos mostram que a música é usada
nas escolas habitualmente como material
didático, prática que é contestada por
Loureiro (2003). De acordo com esta autora
as atividades musicais devem se igualar as
outras disciplinas do currículo, por fazerem
parte do cotidiano da maioria dos indivíduos,
são manifestações importantes que devem
ser consideradas como formação cultural e
educativa.
Entendemos que o ensino das artes,
especialmente da música, deve ser
considerado na educação escolar da mesma
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forma que outras áreas do conhecimento,
como a matemática, a língua portuguesa, a
história etc. Porém por oferecer uma forma de
conhecimento especifico, deve ser encarado
de modo organizado, coerente, que situa
entre vivência, expressão e compreensão.
(LOUREIRO, 2003, p. 143)
A educação musical não podia estar
dissociada das práticas cotidianas dos
alunos, uma vez que atividades musicais que
envolvem o canto, a dança, o movimento e a
improvisação já fazem parte do ambiente de
crianças e jovens, seja no ambiente familiar
ou fora dele. São manifestações de grande
valor, que merecem ser consideradas na
formação cultural e educativa dos alunos
e, dessa forma com reais possibilidades de
constituírem uma vertente fundamental do
ensino e de igualar-se as demais disciplinas
do currículo escolar. (LOUREIRO, 2003, p.
144-145)
A autora ainda explica a necessidade
da conscientização da inclusão da música
no currículo, porque não basta apenas a
inclusão se não houver um interesse por
parte dos educadores e sociedade, que deve,
por sua vez, se sensibilizar pelo valor do
ensino da arte na escola. Uma das barreiras
que esta conscientização tem encontrado
nas escolas é o preconceito existente entre
docentes, gestores, currículo, Sistema e
até mesmo na comunidade, porque julgam
algumas disciplinas como mais importantes
do que as outras e deixam que ideologias
de uma determinada classe continuem
norteando o ensino nas escolas. Tal situação
é criticada severamente pela autora que se
insurge contra este preconceito acentuando

que a música pode contribuir para o
desenvolvimento da criatividade e criticidade
dos alunos e desta forma eles saberão além
de resolver problemas do cotidiano, escolher
qual a melhor música para ser ouvida por ele
e pelos seus entes.
O que dá a entender nas entrelinhas da obra
de Loureiro (2003) é que esta criatividade
e criticidade desenvolvidas segundo o
auxílio da educação musical provavelmente
não sejam interessantes para a ideologia
da classe dominante que está infiltrada
dentro de nossas escolas, uma vez que os
desfavorecidos teriam acesso à informação
com maior capacidade de distinção entre o
que é certo e errado, bom ou ruim para ele e
a coletividade; seriam capazes de criar coisas
e com isso ganharem independência em
diversos aspectos da vida; seriam capazes de
refletirem sobre as letras das músicas, não
dando mais créditos para músicas que em
nada acrescentam, que impelem a violência,
o preconceito, etc., dando vez para a música
que realmente está comprometida com a
arte, com o esclarecimento, com a cultura.
Loureiro (2003) ainda ressalta que a
desvalorização do ensino de música nas
escolas se dá pelo fato desta estar incluída
dentro da disciplina de artes que é uma
matéria muito ampla, sendo assim a música
fica com uma pequena fatia dentro desta
disciplina, ou seja, para o ensino de artes já na
atualidade dispõe-se de pouco tempo, bem
menos que para as disciplinas consideradas
equivocadamente mais importantes, que
dirá para o ensino de música, que fica como
um item a ser abordado pelo professor de
artes, utilizado muitas vezes por este como
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uma forma de entretenimento lúdico e
institucionalizado.
Nos dias atuais, as escolas não podem mais
ficar presas a métodos maçantes, cansativos
como a memorização, as aulas expositivas, os
alunos ficam sentados enfileirados, uns atrás
dos outros tendo suas cabeças esvaziadas
da criatividade e sendo cheias de conteúdos
muitas vezes descontextualizados estáticos,
inquestionáveis, que adestram, castram,
condicionam, alienam essas crianças e
jovens. Muito pelo contrário, a escola deve
levar o aluno à autonomia, assim como Freire
(1996) sempre destacava em seus discursos;
ela (a escola) deve ser libertadora, deve
instigar o desenvolvimento da criatividade,
da veia artística, do questionamento, do
amadurecimento, da intuição para que assim
o indivíduo possa resolver da melhor forma
possível seus problemas cotidianos dentro
e fora do âmbito escolar e, o ensino de
música, como já foi citado aqui, auxilia no
desenvolvimento destas potencialidades,
sendo assim, este deve ser encarado com
respeito e com sua devida importância
por todos os membros que constituem a
comunidade escolar e deve ser colocado
em prática, não apenas para atender uma
exigência da lei, mas para que a escola possa
dar mais um salto no ensino-aprendizagem de
seus alunos, formando cidadãos pensantes
e não apenas indivíduos com capacidades
limitadas apenas ao que o sistema necessita
para seu pleno funcionamento e perpetuação
do poder nas mãos de uma minoria.
Para ratificar a importância da educação
musical como fator no desenvolvimento
harmonioso do ser humano, assim como no

processo de socialização, sensibilidade e
estética do aluno, a autora expõe que:
“Consideramos a importância da educação
musical na sociedade contemporânea
justificada pela função de promover o
desenvolvimento do ser humano, não por
meio do adestramento e da alienação, mas por
meio da conscientização da interdependência
entre corpo e mente, entre a razão e a
sensibilidade, entre a ciência e a estética. É
o caso de abrirmos espaço para liberdade da
criação e da recriação do discurso musical,
por meio da ação própria do sujeito sobre o
material sonoro”. (LOUREIRO, 2003, p. 142)
Ao abrir espaço para a música na escola, a
equipe docente está dando a oportunidade
aos alunos de aumentar o pensamento
crítico, a atenção, a memória, a afetividade,
a disciplina, o raciocínio, a coordenação, a
concentração, a motricidade, a cognição e
o desenvolvimento motor, melhor dizendo,
desenvolve a criança em sua totalidade. É
isso que Sekeff (2007) descreve no trecho
abaixo.
... a vivência musical que se pretende na
educação {...} é que motivem o indivíduo a
romper pensamentos prefixados, induzindo-o
à projeção de sentimentos, auxiliando-o
no desenvolvimento e no equilíbrio de sua
vida afetiva, intelectual, social, contribuindo
enfim para a sua condição de ser pensante.
(SEKEFF, 2007, p.128)
O desenvolvimento da criança e do jovem
em sua totalidade é um desafio que vem já
algum tempo sendo proposto à escola, está
desde os primórdios vem investindo em
métodos falidos que tentam separar a cabeça
do restante do corpo, apenas transferindo o
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conhecimento ao aluno. Discussões sobre
interdisciplinaridade enfatizam a importância
do desenvolvimento do homem como
um todo e da apreensão e internalização
do conhecimento quando o docente
proporciona ao aluno um desenvolvimento
na sua totalidade: cabeça, tronco e membros,
ou seja, lançando mão das atividades físicas
e artísticas, dentre elas a música como
grande potencializadora das habilidades do
indivíduo.
Hoje nas escolas um dos grandes desafios
é garantir a aprendizagem dos alunos, e
cada um aprende de seu modo e a seu
tempo. As pesquisas no campo das artes
corporais, sobretudo na área da música vêm
trazendo resultados positivos quanto a maior
compreensão e assimilação por parte dos
alunos aos conceitos a eles ensinados, sendo
assim, o educador que por preconceito ou
por qualquer outro motivo não utiliza deste
recurso como um aliado está perdendo um
grande tempo na sua jornada profissional,
correndo ainda o risco do fracasso.
Para auxiliar o aluno a desenvolver o
cognitivo, é preciso muita criatividade por
parte do educador, visto que há uma grande
diversidade e diferenças individuais entre os
alunos. Planejar atividades para alcançar o
desenvolvimento da criança requer inúmeras
estratégias a fim de evitar o desinteresse
dos educandos e propiciar aulas prazerosas,
divertidas e atraentes. Assim, podemos
direcioná-las as práticas relacionadas à
música, já que colaboram bastante para a
construção do conhecimento, além de ser
fonte super agradável.
Swanwick (2010) em entrevista a revista

nova escola dá algumas dicas em linhas
gerais:
O essencial é respeitar o estágio em
que cada aluno se encontra. Tendo isso
em mente, é preciso seguir três princípios.
Primeiro, preocupar-se com a capacidade da
criança de entender o que é proposto. De,
observar o que ela traz de sua realidade, as
coisas com que também pode contribuir. Por
fim, tornar o ensino fluente, como se fosse
uma conversa entre estudantes e professor.
Isso se faz muito mais demonstrando os sons
do que com o uso de notações musicais.
(Revista Nova Escola, SWANWICK, 2010,
p.03)
Mediante diversas pesquisas, este autor
concluiu que o indivíduo aprende música de
acordo com as oportunidades de interação
dele com a música, do ambiente musical que
o cerca e de acordo com sua educação. Ele
também percebeu que o aprendizado de
música está ligado à faixa etária do indivíduo,
e cada uma corresponderia a um estágio.
O primeiro vai até mais ou menos os 4 anos.
Sua marca principal são experimentações,
com as crianças batendo coisas e explorando
as possibilidades de produção de sons de
cada instrumento. No segundo estágio, que
vai dos 5 aos 9 anos, essa manipulação já
funciona como uma forma de manifestação
do pensamento, dando origem às primeiras
composições, muito parecidas com as que os
pequenos conhecem de tanto cantar, tocar e
escutar. As criações se tornam mais variadas
e surpreendentes a partir dos 10 anos, num
movimento que chamo de especulativo.
Em seguida, já no início da adolescência,
as variações passam a respeitar os padrões
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de algum estilo específico, muitas vezes o
pop ou o rock, “idiomas” em que é possível
estabelecer conexões com outros jovens.
Por fim, a partir dos 15 anos, é possível
desenvolver um quarto estágio, que engloba
os outros três, em que a música representa
um valor importantíssimo para a vida do
adolescente, marcado mais por uma relação
emocional individual e menos por modismos
passageiros ou algum tipo de consenso
social. (Revista Nova Escola, SWANWICK,
2010, p.04).
Autores como Vivian Silva Dupin (2005),
Monique Andries Nogueira (2003), Maria
de Lourdes Sekeff (2007), Violeta Hemsy
de Gaiza (1988), relatam a mesma ideia
com relação à música no processo de
aprendizagem da criança, sendo um recurso
de suma importância no processo educacional
escolar, considerando uma potencializadora
no processo cognitivo.
Além de todas as utilidades atribuídas
à música, já aqui expostas, Swanwick
(2003) descreve a música como uma forma
simbólica de discurso, que persiste em
todas as culturas, ou seja, uma forma de
expressar o pensamento, articulando-o a
formas sonoras. Podemos exemplificar essa
qualidade musical, recordando-nos da época
da ditadura militar, quando diversos músicos
foram exilados de nosso país, utilizavam da
música, para criticarem o regime de governo
que limitavam os direitos de cidadãos
impondo só seus deveres.

EDUCAÇÃO MUSICAL NO
BRASIL 1930
Os PCN’s de Artes (1998) revelam-nos
que a necessidade de utilizar a música como
recurso no processo de ensino aprendizagem
ocorre desde muitos anos atrás.
{...} é necessário lembrar que, desde
meados do século XIX, já se encontram
referências a matérias de caráter artístico
introduzidas na educação escolar pública
brasileira (por exemplo, em 1854, foi
constituído, por decreto federal, o ensino
de Música, abrangendo noções de música
e exercícios de canto). (PCN’S DE ARTES ,
1998, p.23).
Houve alguns programas de educação
musical no Brasil, nos anos 30, por exemplo,
preponderou o “Canto Orfeônico”, como
esta época foi o período que Getúlio Vargas
instituiu o Estado Novo, a escola passa a ser
vista como um lugar ideal para transmitir
ideologias e moldar os cidadãos. O Estado/
Governo investiu na educação com o
interesse de controlá-la e moldar um novo
tipo de cidadãos, valorizando o civismo. Após
a ditadura militar observam-se mudanças nas
ações pedagógicas e também na Educação
Musical agora ela pode ser: “sentida, tocada,
dançada, além de cantada” Pcn’s de Artes
(1998, p. 25).
Em linhas gerais na história de docentes
percebe-se que a preocupação com a práxis
de mediar o saber era vista como transferir
conhecimento, a arte da música não pode
ser uma mera reprodução do que é imposta
pelo poder, e sim sentida no âmbito da
música com ênfase na interação, criatividade,
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sensibilidade, estética e na liberdade de
expressão garantido assim uma participação
ativa dos educandos na elaboração e
produção artística musical.
Segundo os Pcn’s de Artes (1998) foi
delegada aos professores a incumbência de
educar os alunos em todas as linguagens
artísticas, o docente torna-se polivalente,
todavia a concepção que poderiam dominar
o conjunto das modalidades artísticas foi
equivocada, uma vez que acarretou na
diminuição qualitativa do saber de cada
modalidade e ainda na redução do ensino de
artes. Assim perdeu-se a especificidade das
modalidades. Diante do ocorrido acontece a
capacitação dos professores.
As faculdades que formavam para
Educação Artística, criadas na época
especialmente para cobrir o mercado
aberto pela lei, não estavam instrumentadas
para a formação mais sólida do professor,
oferecendo cursos eminentemente técnicos,
sem bases conceituais {...} (PCN´S DE ARTES
, 1998, p. 27).
Decorrente dessa falta de preparo dos
professores no passado, considerando que
para a educação não é um passado longínquo
e por sinal as mudanças na educação
acontecem devagar, encontramos, ainda
hoje, professores e projetos pedagógicos
rígidos que não utilizam o recurso da música
no cotidiano da escola, e no cotidiano não
escolar o aluno é rodeado de musicalidade.
A veracidade de tais benefícios é tão clara
que em 2008 foi sancionada a lei (nº 11.769)
(Anexo 1) que trata da obrigatoriedade do
ensino de música nas escolas de educação
básica, estabelecendo o prazo de três anos

para que as escolas se adequassem e se
preparassem para incluir tal disciplina em
seus currículos.
A acessibilidade dos alunos a atividade
musical precisa ser de forma vasta e
democrática, a fim de desenvolver algumas
competências e habilidades, o Pcn’s de Artes
(1998) ressalta quais são:
Desenvolver seu conhecimento estético e
competência artística nas diversas linguagens
da área de Arte.
Construir uma relação de autoconfiança
com a produção artística pessoal e
conhecimento estético, respeitando a
própria produção e a dos colegas, sabendo
receber e elaborar críticas.
Compreender e utilizar a arte como
linguagem,
identificar,
relacionar
e
compreender a arte como fato histórico.
(PCN DE ARTES , 1998, p. 48).
Esses objetivos evidenciam a importância
de desenvolver no aluno o processo cognitivo
essencial para o exercício da cidadania.
Uma das áreas de Arte, a música é
considerada uma comunicação social e
contribui para a aprendizagem, para GAINZA
(1982, p. 34) “a aprendizagem se concretiza
com a aquisição – consciente ou não – de
uma série de capacidades ou destrezas no
campo sensorial, motor, afetivo e mental”,
sendo um excelente recurso para se trabalhar
dificuldades de aprendizagem, porque é uma
forma de transmitir informações, ideias e
sensações, tal desempenho só é possível
se a equipe docente e equipe educacional
partilharem as necessidades dos alunados a
fim de que a música trabalhada no dia a dia
da escola tenha significado e seja atraente.
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O aluno precisa se sentir parte integrante
e fundamental no ensino de música,
constatando os reais progressos, habilidades
e competências desenvolvidas por intermédio
da musicalização.
A participação ativa do sujeito no ato
de musicalização não mobiliza apenas os
aspectos mentais conscientes que conduzem
a uma apreciação objetiva da música, mas
também uma gama ampla e difusa de
sentimentos e tendências pessoais. Por esse
motivo a música é, para as pessoas, além
de objetos sonoro, concreto, específico e
autônomo, também aquilo que simboliza,
representa ou evoca. (GAINZA , 1982, p. 34).
Conforme o indivíduo vai tendo contato
com a música e enxerga nela esta propriedade,
de ser instrumento de expressão, este passa
a utilizá-la como aliada na conversação,
assim como Oakeshot (apud SWANWICK
2003) afirma.
Sabemos que muitas das dificuldades
de aprendizado, estão relacionadas à
dificuldade de expressão dos alunos e
consequentemente de compreensão, porque
um aluno que tem medo de expor suas ideias,
na grande maioria das vezes, não expõe suas
dúvidas. Daí como compreender o que está
sendo ensinado?
Ao entrar em contato com a música e
aprendendo suas técnicas e propriedades,
os alunos poderão ver nela uma forma de
expor suas ideias e desenvolver aptidões
que antes lhes dificultava a conversação
e a compreensão, não só dos conteúdos
escolares, mas até mesmo de uma notícia de
jornal, uma conversa informal ou formal, etc.
Como discurso a música significativamente

promove e enriquece nossa compreensão
sobre nós mesmos e sobre o mundo. Não
é de se admirar que a música seja tão
frequentemente interligada a dança e
cerimônia, com ritual e cura, e que tenha
um papel central em celebrações de eventos
marcantes da vida: nascimento, adolescência,
casamento, morte. (SWANWICK, 2003, p.18)
Diante de tantas propriedades benéficas
que a música traz consigo, queremos
mediante o auxílio destes e de outros autores
que venham a contribuir com esse trabalho,
aprofundar nossos conhecimentos nesta
incrível e tão útil ferramenta para buscar
compreendê-la e auxiliar outros profissionais
da área da educação neste desafio que hoje
é uma realidade: “O ensino de música nas
escolas”.

DIFICULDADE E DISTÚRBIOS
DE APRENDIZAGEM
Como seres humanos estamos em constante
evolução, isto ocorre desde os primórdios,
visto que a necessidade de sobrevivência fez
o homem usar sua inteligência, para enfrentar
algumas situações como; eliminar os inimigos
e comer precisou desenvolver instrumentos
para caçar, superando as dificuldades do
momento e, por conseguinte não parou de
inventar. Em outras palavras, quem aprende
sempre inova, busca outras alternativas
e assim sucessivamente. A aprendizagem
acontece à medida que o individuo entra em
contato com ambientes estimuladores é a
interação com o meio, e ela ocorre dentro
do cérebro, sua construção é por meio de
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esquemas mentais. Por outro enfoque se
houver uma ruptura, uma anormalidade entre
estes esquemas mentais que são neurônios
o processo de ensino-aprendizagem ficará
comprometido e mais dificultoso.
Nos dias atuais grande tem sido a gama de
alunos com alguma dificuldade no processo
de ensino-aprendizagem, pelo fato deste
aluno ter uma limitação para aprender,
gera-lhe uma sensação de desconforto, e
conseguinte, reflete em seu comportamento
e se mostra ser; inquieto, agitado, bagunceiro,
distraído, não se concentra, desinteressado
e indisciplinado. Este comportamento
pode advir de diversos fatores seja
ele orgânico, ambiental, especifico ou
emocional, atadas a problemas externos ou
internos ao individuo e até mesmo a vários
elementos simultaneamente, afetando o
desenvolvimento natural da aprendizagem.
Para Martins e Figueiredo (2011) esta
problemática é bem mais complicada.
É uma questão muito mais complexa,
onde muitos fatores podem interferir e
causar transtornos de aprendizagem para
muitos alunos, tais como os problemas de
relacionamento entre professores e alunos,
o tipo de metodologia de ensino utilizada
pelo professor, conteúdos fora da realidade
do aluno, outros. (MARTINS E FIGUEIREDO,
2011, p. 05)
A criança não aprende só na escola, ela
aprende também no seu cotidiano, em casa
com os familiares, na rua com os colegas
brincando, na igreja, ao escutar conversas
de adulto, assistir a um filme ou novela,
ouvir uma música seja ela apropriada ou
não para idade entre outros ambientes e

situações, todavia o enfoque deste trabalho
é a aprendizagem que a escola proporciona,
a qual os autores já citados questionam ao
se referirem as dificuldades de aprender
que os alunos exprimem. Problema este que
pode ou não originar-se apenas do aluno, ou
seja, por uma carga genética ou psicológica,
entretanto pode, também, proceder da
unidade escolar.
A adversidade que afeta a aprendizagem
não é relativo apenas ao aluno, mas à
escola, não é inerente apenas ao educando,
todavia à metodologia do educador, não é
limitada a cognição, contudo as condições
de aprendizagem oferecida pela instituição
escolar.
Outros autores discorrem sobre a
dificuldade de aprendizagem na mesma
concepção dos autores supracitados, em
outras palavras delegam o fracasso do aluno
a tudo que o cerca, responsabilizando o meio
em qual ele vive, e da mesma forma a escola
e tudo que nela há.
Leite (2012) descreve no trecho abaixo.
As
dificuldades
de
aprendizagem
correspondem a uma categoria ampla
de fenômenos que podem influenciar
negativamente no aprendizado. Abrangem os
problemas de aprendizagem e os problemas
escolares, isto é, o modo como a escola lida
com o processo de ensino-aprendizagem.
Enquanto os problemas de aprendizagem
concentram o peso da dificuldade no aluno,
as dificuldades de aprendizagem incluem os
fatores externos ao aluno. No caso da escola,
são os problemas de origem pedagógica.
CIASCA, 2003 (apud LEITE, 2012, p. 17)
Segundo a obra de Leite (2012, p. 07)
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ressalta que após vários estudos sobre
concepções e fatores determinantes
da
aprendizagem
conclui-se
“uma
nova concepção de aprendizagem, que
a compreende como um fenômeno
multideterminado”, deriva disso que tanto os
fatores internos do aluno/indivíduo que são
suas características orgânicas, psicológicas
e individuais quanto os fatores externos ao
aluno/indivíduo, visto que se caracteriza
pelo contexto histórico familiar, cultural,
social e educativo no qual este aluno esta
inserido são fundamentais para o processo
de aprendizagem eles se inter-relacionam
incessantemente, “formando uma complexa
combinação de influencia”.
Geralmente é o professor o primeiro a
detectar a dificuldade da criança dentro da
escola, e a primeira impressão é de que o
aluno esta no mundo da lua, não realiza as
comandas, não domina com facilidade a escrita
e a leitura, não relembra o que a professora
ou um coleguinha acabara de falar, ou seja,
ele é preguiçoso um desinteressado. Só mais
tarde, quando a equipe docente em reuniões
pedagógicas percebe que, o aluno desatento
não acompanha a classe, estando abaixo do
resultado esperado. Como lidar com este(s)
aluno(s)? O educador precisa estar atendo a
esta situação, identificar a necessidade do
educando, descobrir o motivo que atrapalha
o seu desenvolvimento e estar disposto a
inovar sua prática, ou melhor, realizar uma
abordagem diferenciada, com estratégias
de ensino e instrumentos a fim de resgatar
o aluno, trabalhar com os conhecimentos
prévios do aluno contextualizando os
conteúdos com a realidade dos educandos,

estabelecer uma relação professor-aluno
baseada no dialogo e na afetividade são
apetrechos fundamentais para constituir
um ambiente estimulador da construção do
conhecimento.

INTERVENÇÃO VIA MÚSICA
Uma breve descrição sobre, o que é
música? A palavra música vem do grego,
assim como muitas outras palavras que fazem
parte do nosso vocabulário, e significa a arte
das musas, considerada uma manifestação
artística que combina ritmo, altura, melodia,
timbre, andamento e harmonia e se adéqua
e também se modifica conforme a época e
sociedade a qual esta inserida. E segundo
Brito (2003, p.26) “música é linguagem
que organiza, intencionalmente, os signos
sonoros e o silêncio no espaço-tempo”.
Há muitos anos já se falavam da música
e sua contribuição para a integração do ser
em sua totalidade, corpo, mente e alma.
Aristóteles era um dos estudiosos adeptos
ao apoio da música no desenvolvimento de
uma pessoa, como salienta Rocha (2012).
De qualquer modo, podemos supor que,
para um homem como Aristóteles, estudioso
dos mais variados temas nas mais diferentes
áreas do conhecimento, a música tinha um
grande valor, tendo em vista também o seu
papel na formação do cidadão grego e a
presença dessa arte na vida cotidiana dos
antigos helenos. (ROCHA , 2012 p. 227)
Não esta atrelada, apenas, aos cidadãos
gregos, mas sim na formação de todo ser
humano, outro grande estudioso que também
acreditava no poder da música foi Platão,
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Fonterrada (2008) relata em sua obra que:
“Para Platão e todos os gregos, a literatura,
a música e a arte têm grande influência no
caráter, e seu objetivo é imprimir ritmo,
harmonia e temperança à alma” (p. 27).
Diversos estudos comprovaram e ainda
comprovam o bem que a música faz para
aprendizagem do indivíduo, a música está
intimamente ligada ao desenvolvimento e
história do cidadão. Antes mesmo de nascer
já temos contato com ritmos e musicalidade,
como exemplifica Matias (1999):
Nos últimos anos, surgiram experiências
com hidrofones (microfones que funcionam
em meio líquido). A conclusão foi de que
as conversas de fora, podem ser ouvidas,
más atenuadas pela gordura e pelos tecidos
da mãe. Os resultados apontaram outra
novidade: os sons graves chegam mais fortes
que os sons agudos, devido à vibração que
ele provoca no meio líquido. (MATIAS, p. 4,
1999)
A revista Super Interessante (1998) mostra
o estudo do Dr. Berestein, do hospital
Albert Einstein, a sensibilidade musical pode
começar a se formar dentro do útero, já foi
mostrado que o recém-nascido prefere e se
acalma com músicas que ouviu durante a
gestação, também é possível que a habilidade
linguística comece a ser adquirida na fase
final da gestação. As mães que conversam
com o feto estariam habituando-o ao
ritmo e a musicalidade da língua. (Apud Dr.
BERESTEIN 1998 – In Matias, 1999 p. 5)
Considerando esses aspectos do som,
e logo, da música e levantando dados de
algumas pesquisas de autores renomados
a respeito de tal assunto descobrimos que

a música, aplicada da forma correta, pode
influenciar de maneira muito positiva a
vida escolar de nossas crianças, ou seja, na
assimilação de conteúdos, concentração,
raciocínio lógico, etc. e pode estar presente
em todos os assuntos propostos na educação.
É uma das formas importantes de expressão
humana e integra os aspectos afetivos,
cognitivos, sensíveis e estéticos.
Uma intervenção feita com o auxilio da
música é primordial, esta intervenção é feita,
na maioria das vezes, por meio do estudo
de um instrumento musical, isso se nomeia
como o ensino de música, com bastante
cautela e cuidado, porque tanto os pais
quanto o professor não podem exigir uma
perfeição do aluno ao tocar o instrumento,
porque a música, primeiramente, precisa de
ser sentida e não cobrada, segundo Gainza
(1982), discorre: “O objetivo específico da
educação musical é musicalizar, ou seja,
tornar um indivíduo sensível e receptivo
ao fenômeno sonoro, promovendo nele,
ao mesmo tempo, respostas de índole
musical” (p. 101). O aluno precisa se sentir
parte integrante e fundamental no ensino
de música, constatando os reais progressos,
habilidades e competências desenvolvidas
por intermédio da musicalização.
O beneficio da música no processo de
ensino-aprendizagem é tão satisfatório que
passa a ser obrigatório o ensino de música
em todas as escolas públicas e particulares
do Brasil, todavia, por vários motivos ainda
não se implantaram tal exigência nas escolas,
por conseguinte, esta intervenção utilizando
a música como recurso dentro da intuição
escolar é improvável que aconteça, visto

385

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

que se precisa de um professor de música
e, normalmente, aulas de quatro a cinco
vezes por semana, para obter um resultado
significatório. Caso as escolas tivessem
cumprido a exigência da lei (ensino de música
obrigatório) estaria mais acessível o estudo
de um instrumento musical a todos.
O dialogo entre a equipe escolar e o
professor de música não pode faltar, porque
o objetivo precisa ser claro, a fim de que
não haja cobrança excessiva das técnicas
instrumentais e leve em consideração o
conjunto que engloba a arte da música, a
mesma promove; a sensibilidade, estética,
expressão, emoção, memorização, atenção,
comunicação e a aprendizagem.
Bem, sabemos que, se a criança não
desenvolveu
adequadamente
suas
habilidades respeitando os estágios ou fases
pelas quais ela passou, é por que lhe faltou
algo ou deveria ter sido mais estimulada, e
certamente apresentará alguma dificuldade
no futuro e cabe a escola/professor
desvendar qual foi a fase ou estágio que
ela não desenvolveu como deveria. Para tal
atividade podemos utilizar a música como
um instrumento de intervenção usando-a
como um jogo.
Assevera Brito (2003)
Partindo de uma análise que considera
que, em sua essência, a música é jogo, o
compositor, pesquisador e educador francês
François Delalande relacionou as formas de
atividade lúdica infantil proposta por Jean
Piaget a três dimensões presentes na música:
Jogo sensório-motor – vinculado à
exploração do som e do gesto;
Jogo simbólico – vinculado ao valor

expressivo e à significação mesma do
discurso musical;
Jogo com regras – vinculado à
organização e a estruturação da linguagem
musical.
[...] Na cadência de um concerto, por
exemplo, o solista mostra seu virtuosismo
mediante o jogo sensório-motor, enquanto
trechos
musicais
líricos
constituem
expressões simbólicas. E toda parte que diz
respeito à estruturação da composição pode
ser relacionada ao jogo com regras. (BRITO ,
2003 p.31)
A música é um fator presente na vida do
ser humano desde o inicio de sua geração
(ainda no útero) até o fim da vida, e também
é considerada relaxante e estimula a
aprendizagem. Nogueira (2003) afiança que
utilizar a música no processo de intervenção
garante o desenvolvimento da criança e sua
eficácia é incontestável.
Giorgio Losavov, cientista búlgaro,
realizou uma pesquisa com crianças que
apresentavam dificuldade de aprendizagem,
para um grupo foi oferecido música clássica,
lenta, durante as aulas e o outro grupo não
tiveram música e as crianças que ouviram a
música tiveram ótimos resultados, Losavov
justifica que;
Quando uma pessoa ouve música clássica,
lenta, ela passa de um nível para outro,
exemplificado:
Nível alfa (alerta) para o nível beta (relaxado,
mas atento); diminuindo a ciclagem cerebral,
aumentam as atividades dos neurônios e as
sinapses tornam-se mais rápidas, facilitando
a concentração e a aprendizagem. (Apud
OSTRANDER e SCHOEDER, 1978 – In
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NOGUEIRA, 2003, p. 06).
A escola tem um papel imprescindível
na vida de seu aluno que é desenvolver
o aspecto cognitivo, psicológico e
emocional, características fundamentais
para aprendizagem. Podemos ver a música
como um alicerce ao desenvolvimento da
criança, um recurso útil para se trabalhar as
dificuldades de aprendizagem.
De acordo com Bertoluchi (2009)
O desenvolvimento da musicalidade nas
crianças deve estar em conformidade com sua
vivência musical e com os métodos utilizados.
A musicalização, por si só, já se inicia no lar,
com a oferta de ferramentas à criança para
que ela descubra os sons e seu universo
(discos, canções, instrumentos, objetos
sonoros variados, gravuras relacionadas,
etc). Na escola, no entanto, deverá se realizar
o direcionamento deste interesse para o
desenvolvimento de outros aspectos ligados
à criança (criatividade, coordenação motora,
lateralidade, lógica, estética, etc).
A musicalização, além de transformar as
crianças em indivíduos que usam os sons
musicais, fazem e criam música, apreciam
música, e finalmente se expandem por meio
da música, ainda auxilia no desenvolvimento
e
aperfeiçoamento
da
socialização,
alfabetização,
capacidade
inventiva,
expressividade, coordenação motora e tato
fino, percepção sonora, percepção espacial,
raciocínio lógico e matemático e estética.
(BERTOLUCHI, 2009, p.03)
Desta forma, o trabalho do educador
ganha mais um instrumento aliado ao
desenvolvimento da cognição, em que a
música pode ser usada; para se ouvir, tocar,

jogar, dançar, criar, reinventar e etc.. Vale
ressaltar a importância de escutar a criança,
resgatar a subjetividade do aluno, só então,
poderá orientá-lo e intervir dando-lhe música
para ouvir ou instrumentos para tocar, estes
podem ser confeccionados pelo próprio
aluno oportunizando uma experiência única,
se tornará parte integrante do instrumento,
tendo um significado para ele.
Conforme o indivíduo vai tendo contato
com a música e enxerga nela esta propriedade,
de ser instrumento de expressão, este passa
a utilizá-la como aliada na conversação,
assim como Oakeshot (apud SWANWICK
2003) afirma.
Sabemos que muitas das dificuldades
de aprendizado, estão relacionadas à
dificuldade de expressão dos alunos e
consequentemente de compreensão, um
aluno que tem medo de expor suas ideias,
na grande maioria das vezes, não expõe suas
dúvidas. Daí como compreender o que está
sendo ensinado?
Ao entrar em contato com a música e
aprendendo suas técnicas e propriedades,
os alunos poderão ver nela uma forma de
expor suas ideias e desenvolver aptidões
que antes lhes dificultava a conversação
e a compreensão, não só dos conteúdos
escolares, mas até mesmo de uma notícia de
jornal, uma conversa informal ou formal, etc.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Iniciamos esta pesquisa com a ideia de encontramos
argumentos para comprovarmos a veracidade sobre
essa afirmação: O ensino de música: um instrumento de
intervenção nas dificuldades de aprendizagem, durante a
o Ensino fundamental I. A resposta desta foi plenamente
respondida.
Com a música as matérias ficam mais fáceis de serem
compreendidas, porque esta arte transmite emoções,
cultura, valores e é importante para o desenvolvimento do
próprio eu. Ela possui vários significados e interpretações
e ajuda em diversos contextos que envolvem o raciocínio
e aprendizagem, em especial no desenvolvimento dentro
das escolas. Esses significados da música estão em torno de
nós e temos que saber explorá-los, eles contribuem para o
processo de aprendizagem.
Os dados coletados por meio de uma investigação
bibliográfica fatigante afirmam que a música é uma
alternativa de muita valia para o professor e para esses
alunos, utilizar a música na sala de aula é uma didática
que torna a aula prazerosa, contribui para o desempenho,
desenvolve habilidades, potencialidades e a criatividade.
Pode-se dizer que a música é admissível e encantadora,
portanto se deve trabalhar com ela em todas as faixas etárias,
a criança desenvolve várias habilidades para construir o seu
próprio conhecimento.
Trabalhar com o ensino de música na intervenção é
criar possibilidade de ativar o cérebro em diversas áreas
responsáveis por comandos ligados a cognição, favorecendo
as crianças com dificuldade ou distúrbio de aprendizagem
na aquisição do conhecimento.
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ANEXO 1
MÚSICA NO CURRICULO ESCOLAR, AGORA É LEI.

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 11.769, DE 18 DE AGOSTO DE 2008.
Mensagem de veto
Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para
dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da música na educação básica.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1o O art. 26 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do
seguinte § 6o:
“Art. 26. ..................................................................................
................................................................................................
§ 6o A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular de
que trata o § 2o deste artigo.” (NR)
Art. 2o (VETADO)
Art. 3o Os sistemas de ensino terão 3 (três) anos letivos para se adaptarem às exigências
estabelecidas nos arts. 1o e 2o desta Lei.
Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de agosto de 2008; 187o da Independência e 120o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Fernando Haddad
Este texto não substitui o publicado no DOU de 19.8.2008
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A ÁFRICA E OS DESDOBRAMENTOS
ARTÍSTICOS NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA UMA
FORMA DE RESISTÊNCIA
RESUMO: A fim de compreender a realidade da beleza na Grécia e Roma antigas, a educação
de uma elite no Renascimento, numa educação massiva por meio de uma arte social do século
XIX e uma arte que reverbera durante séculos com seus contornos ritualísticos destoantes
dos moldes europeizados diante de uma educação do indivíduo hoje. Para entender a atual
participação da educação e do gosto nas artes visuais, é prudente questionar sua história e
identificar os diferentes estratos conceituais: educação pelo ideal da antiguidade, educação
de uma elite no Renascimento, educação para todos por intermédio de uma “arte social”
do século XIX, educação do indivíduo hoje. O diálogo conflituoso entre a tradição elitista e
o “exótico” forma o pano de fundo para nossa reflexão nesse modesto trabalho que busca
ainda trazer à tona observações sobre os preconceitos e valores atualmente em ação na
educação e no exercício do gosto. É ainda o diálogo conflituoso entre a arte criada no
continente africano e apropriada sem o menor respeito por colonizadores europeus o que
gera preconceitos, hábitos e valores vigentes na educação e no exercício do ‘belo’.
Palavras-chave: Arte; África; Música; História; Educação.
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INTRODUÇÃO
É de uma africanidade “fetichista” que
a arte africana contemporânea procura
se desfazer, alinhando-se com a arte
contemporânea ocidental, mesmo no que
podemos chamar de “arte contemporânea
global”, tão bem pode-se perguntar se existe
uma arte que se possa descrever como
“africana” que englobe estatuaria, pinturas,
expressão corporal, etc.
Quando nos perguntamos sobre a gênese
de nossa cultura ou das manifestações
artísticas que conhecemos algumas coisas
certamente ficam sem resposta. Caminhar
em direção as explicações do campo cultural
é fascinante, ainda mais quando nossa cultura
é regada de componentes místicos que dão
sentido as condutas e as manifestações
artísticas que nem imaginamos. As artes
herdadas do continente africano explicam
muito de nossa diversidade e originalidade
enquanto nação. Muito embora saibamos
que não foi apenas no território brasileiro
que as expressões africanas fizeram valor na
cultura, podemos afirmar que aqui recebemos
as melhores influências.
Com relação ao ensino de das artes de
matrizes africanas podemos usar como
fulcro a Lei 10.639/03, que determina
a obrigatoriedade do ensino da História
da África e Cultura Afro-Brasileira, o que
permite que tanto professores quanto
alunos enveredem por âmbitos de
representatividade e resistência. A Lei faz
com que compreendamos que o processo de
reconhecimento da cultura africana vai além
das explicações dadas pelo fatalismo racista

de o negro não possuía cultura ou que houve
submissão por parte dos que aqui forma
escravizados.
Como o termo “negritude” que é
especialmente expresso no campo literário,
o Africano e a arte contemporânea
reivindicam uma identidade Africana, uma
identidade que representa explicitamente
uma estética limpa. Ele tira sua essência das
preocupações do continente, desenvolvendo
os temas de genocídio, AIDS, fome, batalhas
políticas, saques, a repressão da emigração.
Esta reivindicação é por vezes apelidado
tecnicamente de implantação de um estilo
“africano”. Contudo, a reivindicação de uma
identidade africana desta arte contém um
paradoxo agigantado. Para ser conhecido
internacionalmente, os artistas são obrigados
a se conformarem às “conveniências”
impostas pelo contexto da globalização e
padronização europeizada.
O presente trabalho busca de modo
geral lançar luzes a alguns campos das
artes, mais especificamente na perspectiva
das contribuições africanas, tanto nas
interpretações que artistas deram quanto
as heranças culturais e ritualísticas,
acreditamos que em virtude de pouca
bibliografia disponível para nossos anseios,
posteriormente o trabalho possa ser
avolumado e ampliado para outras áreas das
artes, no momento o apresentamos com os
nossos sinceros préstimos.
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TRADICIONALIDADE
E INSTRUMENTOS NO
COTIDIANO
O corpo humano, o instrumento que o
homem usa para se expressar, tem várias
possibilidades na realização total dos
movimentos naturais.
Para que o movimento seja puro e
espontâneo, é normal que respeitemos os
limites possibilidades em qualquer prática
e movimento corporal. Em todas as formas
de dança, o corpo certamente impõe seus
limites que andam de mãos dadas com as
exigências do movimento. Desse modo,
devemos compreender a preocupação e o
interesse que nos levam a querer repousar
esses poucos pensamentos sobre a dança,
como meio de comunicação. Mesmo que seja
necessário recuar para tempos muito antigos
e que apesar das alterações pelas quais a
dança e os movimentos corporais passaram
e ainda passam, pensamos que elas sempre
se mantiveram em seu valor intrínseco, ou
seja, o duplo aspecto concomitante: alegria
de um lado e comunicação do pensamento
do outro.
Quer se tratem de danças de guerra,
sombrias, de iniciação ou religiosas, todos
os aspectos humanos emitidos pelo corpo
por meio deles, traduzem o pensamento do
dançarino para o público.
“O movimento corporal acontece mediante
o processo vital que envolve a sensação, a
percepção, a cognição, a pulsão e o próprio
movimento. Esse processo se realiza por
meio do sistema nervoso e integra corpo e
espírito. O corpo compõe a realidade objetiva

da pessoa como artérias, músculos, ossos
e vísceras. O espírito compõe a realidade
subjetiva como a sensibilidade, afetividade
e pensamento.” (BREGOLATO, 2000, p. 45).
A Ação, na dança, representa a arte de
colocar emoções e movimentos da alma do
espectador por intermédio da expressão
verdadeira dos movimentos e gestos do
corpo. A dança contém vários elementos
constitutivos como o simbolismo, o ritmo,
o movimento e a demonstração do corpo
(forma), o espaço, o tempo que, em suma,
fazem com que a dança mereça ser classificada
como arte do movimento tanto temporal e
espacial. Durante séculos, entre todos os
povos deste planeta. A dança tem sido uma
das expressões artísticas mais inatas do
homem. A dança não deve aparecer para o
leigo como um mero virtuosismo físico, mas
um meio de representação e comunicação.
Em todos os tempos e em todos os povos a
dança foi enraizada, nas experiências vitais
das sociedades e dos indivíduos, a do amor
e da morte, as guerras e as religiões. A vida
cotidiana pode ser expressa pela linguagem,
mas não por eventos que a transcendem. A
dança expressa essa transcendência, desse
modo, o que se move ou homenageia, o
homem e dança.
“Dançar é unir-se com o divino. Todas as
pessoas podem dançar, independentemente
do seu credo, da sua cor, da sua raça, do
seu sexo, da sua idade. Uma das maiores
possibilidades de nos conhecer e ao nosso
corpo/mente é por meio da dança, e esta
implica o movimento, o gesto inerente ao ser
humano.” (MILAN e SOERENSEN. 2011. p.
12)
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Assim, a dança é apresentada como uma
linguagem, um meio de comunicação. Mas,
diferentemente da linguagem articulada,
ela está menos exposta a problemas de
comunicação.

RITMOS E MOVIMENTOS
QUE REFLETEM A VIDA
Os ritmos suportam todos os eventos da
vida: nascimentos, batizados, casamentos,
circuncisões, funerais, rituais relacionados
com as estações do ano. O dançarino tira
sua energia do chão para transmiti-la para
todo o seu corpo. É por isso que as danças
tradicionais africanas são danças naturais.
Eles permitem que o dançarino viva seu
próprio ritmo e leve o público a se mover
também. Porque as danças africanas são
uma partilha e um convite, elas refletem
as premissas fundamentais da vida – uma
divisão entre os dançarinos e músicos que
estão inter-relacionados com a energia que
eles trazem para o outro – um convite para
entender e transmitir tradições ancestrais por
meio de gestos, canções e ritmos simbólicos.
“A ancestralidade converte-se no princípio
máximo da educação. Educar o olhar é
Educação. No caso da cosmovisão africana,
educa-se para a sabedoria, para a filosofia
da terra, para a ética do encantamento.
Educar é conhecer a partir das referências
culturais que estão no horizonte da minha
história (ancestralidade). Olhar é um treino
de sensibilidade. Aguça-se a sensibilidade
para perceber o encanto que tece as coisas.
Sensibilizado, o Outro deixa de ser apenas
um conceito, e me interpela para uma ação

de justiça e me convida a uma conduta ética.
Sensibilizado posso fazer da vida uma obra
de arte, uma construção estética. Edifico uma
moral e uma ética baseada na criatividade e
na tradição.” (OLIVEIRA, 2007, p.259).
A arte africana não é sobre representação,
imitação ou figuração, mas sim sobre
significado, simbolismo. A todo momento,
danças africanas são usadas para contar,
comunicar ou simplesmente viver. Eles são
um componente importante da vida social.
Eles são, portanto, parte da vida cotidiana da
aldeia, eles são completamente integrados
nas atividades. Elas consistem de um
conjunto de danças originais que atendem
a todas as circunstâncias e acompanham os
grandes acontecimentos da vida. Danças na
África representam uma parte essencial do
patrimônio cultural. Elas são a expressão
viva de sua filosofia e a memória de sua
evolução. Eles testemunham a um conhecido
e são responsáveis por transmiti-lo, são um
aprendizado de passos precisos e codificados.
Na África, cada dança tem um passo básico.
Este passo constitui o fulcro sobre o qual
o dançarino é construído. É o controle do
passo básico que se torna fonte de inspiração
e que lhe permite criar novas figuras. O
passo básico permanece, a improvisação
é espontânea e está sujeita ainda mais ao
estado de alma do dançarino. A improvisação
tem um papel importante na dança, mas
também a repetição.
A dança da África com base na repetição
do gesto aprende-se pela tradição, que não é
uma mera imitação do mestre, não uma cópia,
mas um conhecimento profundo do gesto,
mas uma aprendizagem, o desenvolvimento,
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o domínio, deixando a dançarina livre usando
suas técnicas, improvisando e respondendo
com gestos de acordo com suas inspirações.
O bailarino tradicional africano está em
diálogo perpétuo com o cosmos e, como
qualquer outra língua, respeita as “palavras”,
mas improvisa, cria a sua linguagem.
“A música fazia parte integrante da vida
social, domínio em que havia penetrado
a ponto de ser indispensável a diversas
atividades, como curas, casamentos, funerais,
lavouras, partos, ritos iniciáticos e uma
infinidade de acontecimentos. Acreditava-se
que o instrumento propriamente dito fosse
capaz de projetar seu som em direção ao
céu e de estabelecer ligação com o mundo
dos espíritos, criando assim um laço entre
as atividades dos vivos e o mundo dos
antepassados” (SOYINKA, 1982).
A mesma dança executada duas vezes em
sucessão tem apenas seu ritmo, que permanece
o mesmo. É, portanto, uma liberdade criativa.
É a imagem de um pensamento que busca,
progride e gradualmente se torna mais
preciso. A improvisação realizada pelo
bailarino desenvolve a sensação de ritmo
que o leva a um melhor equilíbrio entre
o físico e o intelecto e desperta nele um
espírito de iniciativa e invenção. De fato,
a presença de vários bailarinos durante as
festas, provoca uma emulação que favorece
muita improvisação. Cada artista, uma vez
esgotado seu repertório e para atender às
demandas da multidão, deve inventar novas
figuras. Nas sociedades tradicionais africanas,
o conhecimento é transmitido oralmente.
“Entre as nações modernas, onde a escrita
tem precedência sobre a oralidade, onde o

livro constitui o principal veículo da herança
cultural, durante muito tempo julgou-se
que povos sem escrita eram povos sem
cultura. Felizmente, esse conceito infundado
começou a desmoronar após as duas últimas
guerras, graças ao notável trabalho realizado
por alguns dos grandes etnólogos do mundo
inteiro. ” (BÁ, 2010, p. 167-168).
O culto da fala tornou um vetor essencial
de transmissão e contato em todo o
continente. A transmissão oral para africanos
está ensinando em todos os níveis.
“Aquilo que se aprende na escola ocidental,
por mais útil que seja, nem sempre é vivido,
enquanto o conhecimento herdado da
tradição oral encarna-se na totalidade do ser.
Os instrumentos ou as ferramentas de um
ofício materializam as Palavras sagradas; o
contato do aprendiz com o ofício o obriga a
viver a Palavra a cada gesto. ” (Bá, 2010, p.
189).
Abrange a moralidade, filosofia, matemática,
geometria, história, genealogia, costumes
e tudo o que é chamado de conhecimento
humano do ponto de vista cultural e religioso.
As danças fazem parte desse ensino do
conhecimento. Os ensinamentos são dados
por homens idosos, grandes iniciadores,
mestres. Os ensinamentos passam pela
iniciação,
aprendizado,
refinamento,
repetição, domínio.

A ARTE AFRICANA E A
EDUCAÇÃO
Se admitirmos, como reconhecemos hoje,
que a criatividade é uma função universal e
que existe em todo ser humano em estado
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latente, então cabe à educação colocá-lo
em movimento. O método mais direto, que
permite que a criatividade floresça na criança
em casa, é começar colocando-o em posição
de movimento. É pelo lúdico e pela repetição,
ainda antes dos dois anos, que seu poder
criativo manifesta-se. A partir do terceiro
ano, a atividade artística propriamente
dita é introduzida em sua educação por
diversos meios. Para que o aprendizado seja
significativo as crianças devem ter liberdade
para de expressarem criativamente, há a
necessidade do ensino de práticas artísticas,
aquelas voltadas para as artes visuais,
expressão musical, corporal, verbal e poesia.
Tradicionalmente, considera-se que a
boa” educação consiste no desenvolvimento
das faculdades receptivas da criança e em
seu desenvolvimento no que concerne as
capacidades em assimilar conhecimento.
De fato, a velha função de que escola
deveria assegurar a continuidade social e a
estabilidade transmitindo, de geração em
geração, regras e técnicas existentes para
aplicar também no futuro já há muito entrou
em desuso. A nova educação centra-se na
capacidade da criança para se expressar na
qualidade de sua compreensão do mundo
num aspecto multicultural.
“Sobre a noção de sociedade multicultural,
é importante avaliar que no mundo
globalizado de hoje cabe à escola promover
um currículo com práticas voltadas para a
diversidade. É fundamental que se viabilize
uma educação multicultural, o que se requer
uma otimização no sistema educacional [...].”
(SOUSA, 2015. p, 18)
Essa mudança se deve ao fato de hoje

os vários fenômenos da globalização, como
a crescente interdependência das nações,
causaram revoluções drásticas que atuam
de forma transformadora sobre a sociedade
na forma política, econômica, religiosa,
comunitária e cultural. As crianças do
século XXI devem portanto, ser capazes
de se adaptarem a um mundo em contínua
transformação.
O mundo das comunicações em que
vivemos tende a apagar as fronteiras
geopolíticas que delimitam os Estadosnação.
“A capacidade de uma pintura fazer
sentido (ou de poemas, melodias, edifícios,
vasos, peças teatrais ou estátuas), que varia
de um povo para outro, bem assim como
de individuo para outro, é, como todas as
outras capacidades plenamente humanas,
um produto da experiência coletiva (...).”
(SOUZA, 2015 Apud, GEERTZ, 1997, p. 165)
O multiculturalismo é uma realidade que
se faz presente no cotidiano na maioria
das comunidades, incluindo áreas rurais.
É importante, a esse respeito, apresentar
a função pacificadora e ética da arte, para
introduzir em atividades educativas a noção
de convergência de expressões culturais
e “empréstimo” cultural, na formação de
tradições, assim como na miscigenação
cultural entendida como o fenômeno
predominante na emergência das formas
de arte nacionais ou universais. Embora
multiculturalismo seja um fato reconhecido
pelas autoridades políticas e socioeconômicas
de todas as sociedades, não existe uma
verdadeira escola de pensamento que está
olhando como viver junto em uma sociedade
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multicultural. A escola tem um papel
importante a desempenhar, nesse sentido,
contando especialmente na contribuição das
artes.
Como já dissemos anteriormente o
conceito de arte é fruto do continente
europeu, particularmente do mundo grecoromano, período clássico, entretanto o
fazer artístico está relacionado a todos os
povos do mundo, aqui o que diferencia é a
inserção, na qual não havia entre os mesmos
a necessidade da conceituação acerca da
produção estética em voga e nem tampouco
da classificação relacionada a transformação
estética. Inserir no cotidiano escolar esses
valores estéticos das artes africanas é
proporcionar aos educandos a oportunidade
de ampliar horizontes e explorar novas
conceituações de arte. Quando trabalhamos
a arte africana inserimos no imaginário do
alunos as narrativas sobre os valores de
mundo, bem como quebramos paradigmas
atrelados a um passado obscuro e que produz
combustível para uma série de preconceitos
e atos equivocados.
“O processo de resistência negra não é
algo novo no país. Os negros que vieram
de países, com línguas e aldeias diferentes,
unificaram-se nas lavouras, contra a
escravidão. Houve muitas revoltas durante o
sistema escravocrata no Brasil, fazendo com
que o regime escravista se mantivesse sempre
alerta, consolidando o escravo como agente
político. Quilombos, irmandades, clubes
abolicionistas, conservação de costumes
lúdico-religiosos, imprensa antirracista,
comunidades de terreiro. Recentemente
entidades carnavalescas e centros de

pesquisa constituem formas de resistência
dos afro-brasileiros.”(SOUSA, 2015. p, 14)
Comungamos de uma necessidade cada vez
mais ávida de descolonizar as mentalidades
na sociedade, a arte proporciona essa
premissa, pois atua em níveis mais elevados
de conscientização na medida em que se
percebe as necessidades características
interpretativas das ações culturais dos povos
africanos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Brasil está intimamente ligado à África, a
pegada cultural dos africanos é tão dinâmica
que gerou a alegação de que o Brasil poderia
ser melhor percebido como uma nação
Africana. Se olharmos para a história, o evento
proeminente que selou o encontro entre o
Brasil e a África ocorreu com o tráfico de
escravos transatlântico desenvolvido pelos
colonizadores portugueses a partir do século
XVI. O empreendimento escravista deportou
quase 40% do número total de africanos
embarcados para cruzar o Atlântico.
A partir dessa premissa, devemos lançar
luz sobre os vínculos culturais entre o Brasil e
o continente africano, a relevância do fato de
que o tráfico de escravos e suas implicações
socioculturais de longo prazo constituem
um dos elementos interpretativos úteis para
o estabelecimento de relações modernas
entre o Brasil e a África. Buscamos aqui a
partir desses estudos, por meio da pesquisa
bibliográfica delinear um cenário no qual
por meio do estudo da arte africana fazer
uma ligação com as artes consagradas e
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reconhecidas, bem como ocorreram as ligações a partir do
século XX.
Musicalidade e arte africana hoje fazem parte de nosso
cotidiano, precisamos cada vez mais compreender as
manifestações que nos caracterizam enquanto nação,
bem como as instâncias que se desdobraram em torno
das contribuições. A musicalidade representa uma forma
de manifestação artística que para o africano além do
significado rítmico também tinha caráter ritualístico e da
dinâmica a vida das pessoas.
A aquisição de objetos culturais africanos durante a
colonização promoveu o desenvolvimento da pesquisa
científica, tanto etnologicamente quanto em termos de
história da arte. Existe em paralelo uma busca promocional
por esses objetos, então considerado como obras de arte.
Ambas as abordagens usam o conceito de “primitivo”
para interpretar objetos observados e apresentados. A
análise estética desses itens é fortemente influenciada
por paradigmas e conceitos da antropologia das culturas
africanas, que propõe preservar culturas e objetos.
O desenvolvimento da mitologia, religião, língua, arte e
costumes numa relação entre as artes e as mentalidades
foram fundamentais para um desenvolvimento técnico.
Assim, a arte identificada como ‘primitiva’ carrega esse termo,
pois os indivíduos que permaneceram até recentemente
em um nível técnico inicial que usando ferramentas, mas
não máquinas.
A apreciação e estudo da forma de objetos culturais
africanos são altamente dependentes de preceitos
evolutivos e do valor estético ocidental, caracterizado por
uma preferência pela escultura figurativa.
O estudo das artes africanas concentrou-se principalmente
na escultura figurativa. Essa escolha arbitrária emana
da concepção ocidental da criação artística clássica. As
primeiras classificações consistem, assim, numa ordem de
criações de áreas culturais. Ao entrar em contato com a
Europa alimentou o cubismo que se tornou uma expressão
de escala mundial por meio de Pablo Picasso.
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Como já especificado as artes de matrizes africanas no cenário educacional brasileiro
tem uma importante função no que tange aspectos relativos a preservação da memória, as
formas de resistência, ao combate das interpretações rasas e ao graus de simbolismo das
obras. Acreditamos que pelas limitações apresentadas esse trabalho pode posteriormente
lograr uma amplitude que abarque alguns outros elementos fundamentais relativos a arte
africana e sua aplicação na cultura mundial.
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O ENSINO DE ARTE PARA CRIANÇAS E JOVENS
RESUMO: Este artigo traz uma reflexão sobre a importância do ensino de Arte nas escolas
de Ensino Fundamental e tenta enfatizar como o ensino de Arte é capaz de gerar processos
educativos por meio de ações que contribuem para o desenvolvimento da expressão de
crianças e jovens, para isso, este estudo está fundamentado nas obras de Martins (2009)
que aborda algumas teorias e práticas do ensino de Arte; de Reverbel (1997) sobre o sentido
da Arte; de Mödinger (2012) sobre a importância das produções artísticas, entre outros;
assim, por meio destes, constatou-se que a aprendizagem das várias expressões artísticas
enriquece a vida da criança e do adolescente tornando-os participativos e críticos do mundo
a sua volta, da sua cultura e de si próprio.
Palavras-chave: Arte; Expressão Artística; Cultura; Aprendizagem; Criança, Jovens.
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INTRODUÇÃO
A Arte é uma forma de expressão em que o
indivíduo revela o que sente, como vê e como
pensa. A Arte é um meio de expressar prazer
e sentimentos. “Pensar o ensino de arte é
pensar modos de gerar processos educativos
propositores de ações para poetizar, fruir e
conhecer arte”. (MARTINS, 2009, p. 144).
Desta maneira, o objetivo geral deste
estudo é verificar a importância do ensino de
Arte para crianças e jovens, sobretudo, os do
Ensino Fundamental.
É objetivo específico pensar o ensino
de arte como processo de aprendizagem que
evidencia as formas de expressão e de se
expressar da criança: a sua criatividade, suas
ações e reações; seu modo de pensar; de
sentir e agir diante de uma proposta artística
apresentada.
Este estudo se justifica pela
importância que os eixos artísticos têm para
a vida humana. São eixos: a dança, a música,
o teatro, as artes visuais, enfim, tudo que
envolve Arte. Pois, por meio dela, a criança
desenvolve formas de expressão; estimula
sua autoconfiança e a construção de ações
para compreender o mundo e dar novos
sentidos a ele.
No entanto, diante do ensino de Arte
nas escolas surge um problema: Será que as
escolas e os professores da alfabetização
estão preparados para o ensino de Arte para
as crianças e os adolescentes? As atividades
de expressão artística estão adequadas
para o desenvolvimento das capacidades de
apreciação do objeto artístico pela criança e
pelo jovem?

Enfim, com base em alguns estudiosos
do assunto, procurou-se responder as
indagações expostas acima.

O ENSINO DE ARTE
Muitos se perguntam: o que é Arte? Há
inúmeras concepções sobre a Arte. O que se
sabe, no entanto, é que desde os primórdios
da humanidade o homem buscou formas
de se comunicar uns com os outros. Essa
vontade de se comunicar fez surgir muitas
formas de expressão.
“Toda arte é expressão, seja ela teatro,
música, pintura, escultura, cinema ou dança.
Trata-se de expressar, de modo concreto, a
criatividade que existe em todo ser humano”.
(REVERBEL, 1997, p. 24).
O homem foi capaz de utilizar vários
meios de expressão para se comunicar: o
som, a língua, a fala, a dança, as imagens
visuais, a palavra. Por isso, há diversas formas
de apresentar a Arte à criança.
As atividades de expressão propostas às
crianças ou aos adolescentes desenvolvem
sua capacidade de observação, percepção
e imaginação, aptidões consideradas
fundamentais para a apreciação de um
quadro, escultura, espetáculo ou música.
(REVERBEL, 1997, p. 22).
Logo, o ensino de Arte é capaz de
fornecer à criança e ao adolescente meio
para chegar ao prazer estético. Para a criança
e para o adolescente, uma das formas de
aprendizagem da Arte é o jogo. Por meio do
jogo de imitação e criação ocorre o ensino
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de Arte. Nele, a criança se descobre, faz
descobertas, desenvolve seu conhecimento
e percebe seu potencial.
Na verdade, toda criança tem natureza
criativa. Para Reverbel (1997), a sensibilidade
é uma das características da criança criativa,
além disso, a capacidade de adaptação e de
síntese também são essenciais ao indivíduo
criativo.
No ensino de Arte, todo o potencial
da criança pode ser desenvolvido. Um outro
instrumento interessante para esse trabalho
é o projeto. O ensino de Arte pode ser feito
por meio de projetos pedagógicos, projetos
de trabalho ou projetos de ação, pois “os
projetos refletem uma atitude pedagógica
fundamentada numa concepção de educação
que valoriza a construção do conhecimento.
É uma outra forma de planejar o ensinar/
aprender arte”. (MARTINS, 2009, p. 148).
Assim é possível, por meio de
projetos, planejar atividades que envolvam
o ensino de Arte. Os projetos permitem
que os professores pensem e repensem sua
prática em sala de aula para desenvolver
adequadamente atividades que envolvam o
fazer artístico e estimular a criança a ser um
crítico e apreciador da Arte como todo.
As atividades de expressão artística
são excelentes recursos para auxiliar
o crescimento, não somente afetivo e
psicomotor como também cognitivo do
aluno. O objetivo básico dessas atividades
é desenvolver a auto-expressão do aluno,
isto é, oferecer-lhe oportunidades de atuar
efetivamente no mundo: opinar, criticar e
sugerir”. (REVERBEL, 1997, p. 34).
Assim, a arte é uma forma de

desenvolvimento de todas as capacidades
do indivíduo, por isso o ensino desse
componente curricular deve ter importância
desde os primeiros anos da criança na
escola e sobretudo em casa. Uma vez que,
estimular o conhecimento de elementos
artísticos, mesmo antes da escola, é propiciar
o crescimento cultural.

A ARTE E A CRIANÇA
Sabe-se que o ensino de Arte deve ser
enfatizado desde os primeiros momentos
de escola, no entanto, muitas instituições
não estão preparadas e não atendem as
necessidades desse componente curricular
e muitos professores dos anos iniciais não
têm formação em Artes. Alguns cursos de
Pedagogia até trazem algum tipo de formação
em Arte. Neste contexto, o interessante é a
prática de sala de aula. É fundamental saber
trabalhar os processos artísticos, saber fazer
arte e compartilhar experiências.
O relato é uma das formas de
compartilhar experiências. O relato permite
repensar a prática em sala de aula; possibilita
a criação de atividades que desenvolvam
formas de expressão e podem enriquecer o
aprendizado das crianças.
Outra forma de compartilhar experiências
é o trabalho com projetos. Os projetos são
formas de enriquecer as atividades em sala
de aula e podem ser feitos em colaboração
com a equipe escolar. Eles são ferramentas
fundamentais no desenvolvimento de
diversos temas.
Transformar as atividades isoladas das
aulas de arte em ensinar/aprender arte
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por meio de projetos, criando situações
de aprendizagem por meio de sequências
articuladas
continuamente
avaliadas,
planejadas, pode se converter numa eficiente
atitude pedagógica. (MARTINS, 2009, p.
148).
Assim, a atitude pedagógica está
ligada ao compartilhar práticas que foram
desenvolvidas com êxito, que estimulam
as crianças. Estas práticas não podem ser
esquecidas ou guardadas em sala de aula,
devem servir de reflexão ao grupo escolar.
Outro fator interessante para o
aprendizado das crianças é o acesso às
produções artísticas. As oportunidades de
acesso aos bens culturais existentes na
comunidade, ou próximo à região em que
elas moram, são importantes instrumentos
para aguçar a curiosidade, desenvolver
a imaginação e estimular o senso crítico
voltado para a leitura da Arte, pois há muitas
manifestações artísticas na sociedade
brasileira que devem e merecem ser
apreciadas.
Analisar a cultura local e aprender
a valorizá-la é abrir as portas para o
conhecimento e a valorização de outras
culturas, de outros povos. Por isso, incentivar
o ensino de Arte é propiciar a diversidade de
expressão que ela implica e isto é essencial
para o ser humano.
Há um grande repertório artístico a
ser explorado: as artes visuais, a pintura, a
música, a dança, o teatro, o cinema. Essa
variedade pode ser explorada no Ensino
Fundamental sobretudo nos anos iniciais
com as crianças.
“Um dos aspectos relevantes do ensino

de artes refere-se à produção artística e
sua importância como expressão de ideias,
movimentos, imagens, sons, sentimentos e
subjetividade”, na concepção de Mödinger
et al. (2012, p. 34).
O autor menciona ainda que as Artes
estão estruturadas em eixos. Em cada eixo
há uma forma de produção artística, por
exemplo: na dança, a exploração das formas
de usar o corpo, o espaço e a dinâmica do
movimento são essenciais; no teatro, a
produção artística se dá no uso do corpo,
que explora o espaço e cria cenas, figurinos,
improvisa
personagens em diversas
situações e há o contar histórias; nas artes
visuais, produzir é criar e recriar imagens
explorando diversas técnicas e materiais; na
música, produzir é criar a partir do material
sonoro que se torna fonte de inspiração para
a criação e, por último, a apreciação estética
também é necessária, pois permite a leitura
de diversos textos. Ainda, a apreciação
estética possibilita a leitura tanto da obra de
arte quanto da própria realidade de quem a
aprecia.

OS EIXOS DA PRODUÇÃO
ARTÍSTICA
Como se sabe, o ser humano é criativo
por natureza e isso o fez cultivar em seu
hábito as várias formas de expressão artística.
Os artistas destacam algumas formas
de aprendizagem da Arte, a saber: as artes
visuais, a música, a dança, o teatro e, como
já foi dito, cada um destes eixos permite o
desenvolvimento de certas habilidades e
competências.
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Nas escolas, enfatizando as artes
visuais, um recurso bastante utilizado é a
leitura de imagens: de ilustrações em livros,
a ilustração como forma de completar o
texto; de desenhos como forma de aguçar a
imaginação.
Quanto ao ensino da música na escola:
A educação musical não poderia estar
dissociada das práticas cotidianas dos alunos,
uma vez que as atividades musicais que
envolvem o canto, a dança, o movimento e a
improvisação já fazem parte do ambiente de
crianças e jovens, seja no ambiente familiar
ou fora dele. São manifestações de grande
valor que merecem ser consideradas na
formação cultural e educativa dos alunos...
(LOUREIRO, 2003, p. 144).
Desta maneira, o ensino de música é
outra manifestação artística na vida humana.
A música deve ser valorizada como elemento
fundamental de conhecimento de culturas
e construção de saberes. Assim, deve fazer
parte do currículo escolar.
A dança possibilita a exploração das
maneiras de usar e movimentar o corpo. Por
isso desenvolve a coordenação motora, além
de constituir ferramenta importante para o
desenvolvimento da performance, propicia
também o condicionamento do corpo.
Outro recurso é o teatro, a
dramatização. Contudo, muitas vezes, as
escolas utilizam as dramatizações somente
em datas comemorativas. Na escola, a
dramatização pode fazer parte de um
projeto que evolva a escola toda não só em
datas comemorativas, mas como elemento
de construção da palavra e da expressão.
Mödinger (2012, p. 24) menciona que, ao

trabalhar com teatro, a dramatização deve
ter como objetivo principal o fazer artístico
para promover a fruição e o prazer.
É importante que o professor construa
um repertório como espectador de teatro,
dança ou de qualquer outra manifestação
cultural popular, espetacular, performática
ou cênica, pois as relações que poderá
traçar em sua prática com as crianças será
potencializada pela experiência vivida na
carne. Precisamos nos formar, investir em
situações de construção do conhecimento
em nossas vidas, para então formar nossos
alunos. (FERREIRA, 2012, p. 21).
Assim, o papel do professor é fundamental
para o ensino de Arte. Para desenvolver o
gosto pela arte e a apreciação.

A ARTE E O PAPEL DO
PROFESSOR
Para o professor, sobretudo para o
alfabetizador, pensar em Arte pressupõe uma
atitude pedagógica relacionada às teorias e
às práticas do ensino de Arte.
O professor precisa se informar, conhecer,
ampliar seus conhecimentos sobre Arte.
Ele já trabalha a letra que, como símbolo, é
um elemento artístico. Assim, o professor
precisa dar instrumentos que favoreça a
aprendizagem de Arte.
Quanto mais o aprendiz tiver oportunidade
de ressignificar o mundo por meio da
especificidade da linguagem da arte, mais
poder de percepção sensível, memória
significativa e imaginação criadora ele terá
para formar consciência de si mesmo e do
mundo. (Martins, 2009, p. 152).
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Quando o professor insere elementos de
produção artística em sua prática pedagógica,
por exemplo, a leitura de imagens, ele
possibilita a melhora da qualidade das
produções visuais dos alunos e colabora
para a realização de inúmeras atividades nas
quais a compreensão de ícones, signos são
fundamentais.
Na escola, a aquisição de novas
estratégias de representação da Arte é um
desafio na formação dos estudantes. Mas
o professor de Arte ou alfabetizador deve
propiciar momentos em que as ilustrações,
por exemplo, estimulem novas áreas de sua
percepção visual.
Ao professor cabe articular ações que
permitam o aluno aprender a produzir arte,
a ler imagens, conhecer e apreciar arte. Para
ajudar o aluno a construir signos e significados
das linguagens artísticas, precisa-se pensar
estratégias de trabalho:
O modo como utilizam linhas, cores,
formas, espaços. O modo como produzem
sons e silêncios com a voz, instrumentos
musicais. O modo como entram no jogo de
faz de conta ou no jogo teatral ou dramático.
O modo como se permitem ou não a
experimentação com o corpo, seja na cena
planejada ou improvisada ou na dança. O
modo como constroem sentidos por meio
dos códigos verbais e não verbais; enfim a
maneira como expressam seus pensamentos/
sentimentos por meio do teatro, da música,
da dança e das artes visuais... (MARTINS,
2009, p. 157).
Tudo isso deve ser planejado pelo
professor, pois tudo se constitui um jogo
estratégico para a construção dos saberes

artísticos. É preciso pensar, planejar, agir,
refletir sobre as ações para evidenciar a
prática de Arte em sala de aula e estimular
as crianças e os adolescentes.
Ao criar estratégias didáticas que
possibilitam que o aluno registre em seus
trabalhos artísticos o que mais lhe agrada,
o professor permite que o aluno imprima
sua marca pessoal nas produções em sala
aproximando da proposta coletiva da escola.
Enfim, na escola, o respeito e a valorização
das diversas formas de expressão e
aprendizagem são importantes para efetivar
a formação cultural do indivíduo. Assim,
o aluno desenvolverá plenamente suas
capacidades de aprender, de fazer, de criar,
de pensar, de apreciar a arte e de analisar e
compreender seu próprio fazer artístico.

406

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo da importância da Arte no Ensino
Fundamental, sobretudo para as crianças de alfabetização,
evidenciou a importância deste componente curricular para o
desenvolvimento humano.
Pensar a Arte como instrumento necessário para
ampliar conhecimentos, aguçar a imaginação, desenvolver
competências e habilidades, deve ser uma reflexão para pais
e profissionais da educação desde o início da aprendizagem da
criança.
Contudo, é necessário fornecer meios para que a
produção artística seja valorizada e apreciada por todos. Para
produzir arte e reproduzi-la, é preciso criar condições que
estimulem o gosto pelas Artes. Assim, algumas estratégias
tornam-se fundamentais e devem ser apresentadas de acordo
com os objetivos desejados ao trabalhar o processo artístico
com crianças e jovens.
Na sala de aula, os professores devem fazer escolhas
adequadas à aprendizagem, precisam ter conhecimento em
Arte e, além disso, ter material adequado para desenvolver
qualquer trabalho. Este é um dos maiores desafios para o ensino
de Arte na escola: ter condições para oferecer possibilidades
de aprendizagem aos alunos.
Por meio da Arte, o aluno aprende a se expressar, a se
comunicar, a movimentar seu corpo, a apreciar as diversas
imagens, a utilizar recursos gráficos, icônico para analisar outros
elementos artísticos.
Por tudo isso, é evidente que o ensino de Arte é
fundamental na vida de todos e o professor precisa se preparar
e dedicar parte de sua prática pedagógica para a reflexão e
o ensino dos eixos artísticos, pois tudo irá contribuir para a
formação e para o desenvolvimento tão necessário às crianças
e jovens.
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NECESSIDADE DE AVALIAR BUSCANDO A
EVOLUÇÃO DO CONHECIMENTO
RESUMO: Este artigo tem o objetivo de mostrar a importância da avaliação dentro do processo
de aprendizagem, elencando ainda alguns pontos importantes para que este processo seja
realmente importante na vida dos educandos tendo um significado na proposta favorecendo
a real aprendizagem da criança. Por meio da necessidade de avaliar a aprendizagem da
criança, busca-se oferecer ao professor meios de compreender a real proposta da avaliação,
transformando-a em mais um instrumento de busca de qualidade de ensino, modificando
por completo a visão de que esta é feita para medir o aprendizado, ou punir o interlocutor da
proposta educacional. Objetiva-se também orientar o professor diante das diversas formas
de avaliação, considerando a necessidade de obter mais de um instrumento para que se
tenha uma visão geral do que foi assimilado do currículo e o que precisa ser revisto. Além
disto há a intenção de considerar a avaliação não como única medidora de conhecimento,
mas como uma das ferramentas que permitam ilustrar e reorganizar o conteúdo ensinado.
Palavras-chave: Avaliação; Aprendizagem; Educação.
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INTRODUÇÃO
Este artigo tem o intuito de expressar a
necessidade de avaliar, considerando que
fazemos isto por todo sempre, estamos
sempre avaliando, gostos, sabores, preços,
espaços, etc. a vida é um frequente avaliar,
dentro da educação, avaliar também faz
parte do dia a dia, devendo analisar seu real
papel na vida de cada aluno.
O interesse pelo tema surge após
observar as falhas dentro da proposta
avaliativa das escolas, uma vez que se
percebe a falta de compreensão da proposta
contida neste instrumento pedagógico, e
este deveria ser o caminho para a correção
de falhas no processo de aprendizagem da
criança.
No decorrer desta reflexão busca-se
levantar um conjunto de informações e
orientações de como se dá o desenvolvimento
da criança, a real necessidade de avaliar, com
interesse de evolução do conhecimento a
criança, elencando os tipos de avaliação que
existem considerando sua importância para
reorganizar o trabalho iniciado para que este
seja assimilado adequadamente.
Essa proposta levará então os professores
a refletir o porquê de se avaliar, seria a
avaliação o caminho para desenvolver outras
técnicas de aprendizagem transformando
a educação, favorecendo ao educando de
maneira que este goste de aprender e se
disponha a dividir seu conhecimento com os
demais colegas.
O objetivo deste, é então, compreender
como a avaliação pode ser realizada de
maneira diversa, e seu resultado traga mais

do que notas, considerando que sua proposta
possa construir novos significados para os
conteúdos auxiliando as disciplinas para a
busca do desenvolvimento da curiosidade do
aluno, transformando a educação, levando-a
para além da escola, fazendo-a presente e
significativa na vida do aluno.

NECESSIDADE DE AVALIAR
BUSCANDO A EVOLUÇÃO DO
CONHECIMENTO
Para compreender o processo de avaliação
que estamos inclusos é preciso observar
as mudanças que este passou durante os
anos. A avaliação em meados do séc. XX
apresentava-se inquisidora e punitiva, sendo
utilizada somente para duas funções- punir e
medir ela usada para punir quando de certa
maneira o professor necessitava manter a
ordem e organização da classe e necessitava
de um artificial para tal, o que resultava em
avaliações relâmpago, provas surpresa e
baixo índice de aprendizagem.
Decorava-se o conteúdo, criava-se uma
relação de poder e submissão. Quem de nós
em tempos escolares nunca ouviu aquela
famosa frase: “Prova oral amanhã, já que
vocês não colaboram” Havia repreensão no
objetivo da avaliação, e com esta buscava-se
o controle.
Com a mudança de educação, a mesma
passou a ser diagnóstica, onde buscavase observar as dificuldades do aluno,
contribuindo para a percepção da falha do
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processo de aprendizagem e na busca da
construção do conhecimento. Esta avaliação,
porém, algumas vezes perdia o sentido pois
diagnosticava-se o problema, mas, o aluno
continuava sendo mensurado ou não, pelos
momentos avaliativos e não pelo seu todo.
As formas que são escolhidas as atividades
de avaliação que são oferecidas as crianças,
devem contribuir consideravelmente para a
ampliação dos conhecimentos já assimilados
pela criança, considerando a bagagem
de conhecimento adquirido, observando
que o aprendizado desta, é um processo
continuo e abstrato, que ao realizar as
atividades se estabelece a relação com o
ambiente físico e sócio cultural. As suas
competências e habilidades se desenvolvem
espontaneamente como qualquer outra
habilidade, sem maiores traumas e problemas
futuros, contribuindo para que se aprenda,
por que se gosta de aprender.
O contato com as diversas formas de
avaliação, estão sempre presentes na vida das
crianças, a assimilação dos conteúdos que
serão envolvidos dentro destas é, portanto,
crucial para que a criança entenda os
diferentes códigos que a rodeiam, atribuindo
significados a tais códigos.
Estes significados podem ser construídos
por meio de atividades simples que são
favorecidas pelo cotidiano infantil, como
colecionar figurinhas, confeccionar livros,
contando suas páginas, trabalhar com
baralhos, dominós, observando o número
dos calçados, dos telefones de casa, do
número das roupas, do tamanho dos amigos,
a ordem da fila, a brincadeira de casinha
no faz de conta, quanto se produz um bolo,

trabalhando com receitas, tudo isto coloca
a criança em contato com a aprendizagem,
contribuindo para a construção de conceito,
tendo seu favorecimento, sem criar danos ao
sistema psicológico da criança.
Após o reconhecimento da construção
de conceitos de operações propriamente
ditas, pois ao contar automaticamente, criase conceitos. A aprendizagem, portanto,
ocorre juntamente com a aprendizagem
dos conceitos, favorecendo o seu uso
em situações problemas, que envolvam a
avaliação.
As atividades avaliativas propostas,
portanto, podem estar ligadas a resolução de
problemas simples que permitam as crianças
comparar, juntar, somar, separar, utilizar
grandezas, ou colher dados verbais e na
verbais, estimulando o raciocínio e a busca
do que lhe foi ensinado.
É papel do professor e de seus auxiliares,
conhecer as dificuldades da criança,
verificando seus interesses, respeitando sua
faixa etária, estudando a causa dos seus
problemas e organizando um trabalho que
busque corrigir, ou pelo menos diminuir as
dificuldades matemáticas apresentadas,
buscando fornecer condições básicas para
que o indivíduo possa desenvolver seu
aprendizado de forma produtiva e feliz.
Estar atento à questão das diversas
habilidades que envolvem o universo do
educando dentro das atividades promovidas
podem minimizar as diferentes dificuldades
e promover uma satisfação da criança pelo
ambiente escolar principalmente para
aprender o que lhe é ensinado. Percebendo
o que é possível fazer para desenvolver
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todos os sentidos da criança, auxiliando-a no
desenvolvimento da linguagem, do afetivo,
contribuindo para o sucesso do processo
educacional no qual ela está inserida.
Desmistificando a visão retrograda
de que avaliação é um processo que vem
para agregar quantidade e não qualidade
de aprendizagem, ao avaliar busca-se então
mensurar a qualidade da aprendizagem,
tendo como ponto de partida o que se
ensinou, para alcançar o Norte do que se
busca ensinar, sendo desnecessário saber
o valor numérico, por meio de notas, desta
aprendizagem.
Não se aprende muito ou pouco do se
ensina, ou se aprende ou não se aprende, e
a partir daí segue-se ou retorna-se na ideia
criada de aprendizagem. (Cortella,2008).
Avaliar é então mais do que medir, mais
do que considerar, mais do que organizar,
avalia-se para que se tenha condição de
perceber a falha do professor, não do aluno,
para que por meio do diagnóstico criando,
possa o professor rever seus métodos de
ensino, de maneira a reorganizar os objetivos
de alcançar o desenvolvimento do aluno.
Avalia-se para ensinar, não para
julgar, o processo educativo é bem mais que
folhas de respostas, ele é testado, mediado,
considerado, e esta consideração precisa de
um caminho para ser alcançada, sendo este
caminho trilhado pela avaliação.
O professor é o parceiro mais importante
para a construção da aprendizagem da criança,
e este deve ser sensível as necessidades e
desejos favorecendo as relações que se
estabelecem entre si, sendo este mediador
do conhecimento.

Esta mediação se dá quando o professor
busca integrar a criança com significações
históricas, que contribuem para que a criança
entenda o que ocorre no mundo, desta
forma, a atitude que o professor toma diante
do seu aluno, é que direcionará a qualidade e
a eficiência do trabalho realizado, garantindo
ou não o desenvolvimento desta criança.
Como a avaliação se concretiza na
escola e a criança, passa a maior parte de sua
vida dentro de tal instituição, é necessário
que está se adeque as necessidades de
cada indivíduo para que seu objetivo seja
alcançado, ou seja, ensinar o aluno.
O primeiro passo a ser dado é o
de transformar o processo pedagógico
de forma que este seja condizente com a
proposta pedagógica da unidade, permitindo
que o trabalho a ser realizado seja flexível,
utilizando-se do tempo necessário para se
alcançar o objetivo proposto que podem
ser dias ou até meses para a concretização
deste.
Em seguida deve-se planejar as etapas
que se quer alcançar com os alunos, atendo-se
ao fato deste “não ser fracionado” não vir aos
pedaços, já que o conhecimento se constrói
de forma completa, interdisciplinando leitura,
escrita e produções (artísticas no caso dos
pequenos e escritas no caso dos maiores).
É preciso dar significado para o que se quer
alcançar.
O professor deve realizar diversas
leituras, criando a hora da leitura, e conforme
se avança às idades escolares, é preciso
permitir que o aluno se sinta integrado ao
processo, incentivando-o a ler em voz alta,
a compreender o que se pede na avaliação.
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TIPOS DE AVALIAÇÕES
UTILIZADAS E A
IMPORTÂNCIA DESTAS
PARA ESTABELECER UM
DIAGNÓSTICO
Frequentemente avaliamos o dia a dia,
nossa vida, é feita de escolhas e por meio
delas é que se vive consideravelmente bem
ou mal de acordo com a avaliação dada ao
momento em que o indivíduo se encontra
dentro da sua perspectiva de evolução
(Cortella, 2012). Passamos a vida escolhendo
e verificando se nossas escolhas foram feitas
adequadamente, sendo necessário avaliar se
estas foram adequadas ou não.
Uma criança passa uma boa parte de
sua vida no universo escolar, buscando
conhecimentos que possam auxiliá-los
em suas escolhas futuras, sendo justo que
dentro deste universo o mesmo também
tenha contato com a proposta de avaliação
existente dentro deste universo.
O problema não está no q se avalia e sim
como esta avaliação ocorre, a medida que
se busca o controle, ou a mensuração de
quanto se ensinou, o próprio disseminador
de conteúdos e ensinamentos, no caso o
professor, destrói a essência do que realmente
se quer ensinar. A avaliação é frequentemente
vista como objeto de controle de massa,
feita para selecionar e eliminar candidatos,
reduzindo o contingente, que é o caso de
concursos e provas classificatórias, passa
o não passa das escolas, o que pode ser
considerada uma visão extremamente errada
do que vem a ser avaliação.

Confunde-se frequentemente o termo
avaliar que vem a ser considerar se se
alcançou a proposta realizada, com prova,
que tem o objetivo de provar se se aprendeu
ou não o ensinado. Desta maneira, o papel
da escola alia-se ao papel da sociedade que
estimula frequentemente a provar, criando a
competitividade que observamos todos os
dias.
A reflexão sobre a forma de avaliar contribui
para que se reconstrua a maneira de ver o
aprendizado, valorizando saberes anteriores e
saberes advindo de experiências favorecidas
pela proposta educacional desenvolvendo
novas forma de aprendizagem, criando novos
conteúdos.
O papel da escola é então transformar
e modificar o velho habito de mensurar o
aprendizado do aluno por meio de notas
e questionários pouco significativos, por
muitas vezes repetirem o conteúdo já
ensinado, abrindo espaço para a pratica
de considerar as diversas linguagens e
habilidades do indivíduo, tendo ciência de
que cada ser é um e que a sua maneira de
assimilar conteúdo é diferente da maneira
do outro, necessitando que esta avaliação
seja realizada individualmente respeitando
o potencial de cada um , e seu tempo de
aprender.
Para alcançar toda esta aprendizagem e
o desenvolvimento, é preciso considerar
que necessitamos de diversos instrumentos
avaliativos, passando por mais maneiras de
avaliar do que a avaliação tradicional.
Esta, avaliação visava obter somente a
prova de que o aluno conseguiu ou não
assimilar, ou decorar o que lhe foi transmitido,
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não considerando de maneira algum qualquer
tipo de aprendizagem extra que este poderia
ter, ou sabia-se ou não sabia.
Após grande discussão sobre o papel
escolar dentro da vida do aluno, buscouse objetivar condições para que este fosse
levado a participar do processo de avaliação,
realizando a seu auto – avaliação, o que
por vezes também, não deixavam claro os
pontos a serem visualizados, atrapalhando o
desenvolvimento individual de cada um.
Hoje a avaliação baseia-se na avaliação
diagnóstica, que visa detectar os problemas
existentes e ampliar as formas de transmitir
o que se quer ensinar, desenvolvendo e
criando nova técnicas de aprendizagem
juntamente com o educando.
Nesta proposta, não se busca medir e
sim alcançar os objetivos permitindo que a
educação se transforme em uma via de mão
dupla, podendo se transitar por ela, indo e
vindo quantas vezes forem necessárias para
realmente assimilar o conteúdo proposto.
Desta forma o aluno transita pelos
conteúdos, assimilando-os de maneira
adequada de forma completa, não sendo
desmerecida a bagagem que este trás
consigo.
Esta proposta de educação inovadora, é
que permite a democratização do ambiente
escolar, considerando que todos fazem parte
do processo e que a única maneira de passar
pela escola é se não ampliar e aperfeiçoar
as diversas informações e experiências que
nela são desenvolvidas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio do processo de avaliação,
as crianças exploram os melhorando
conhecimentos já adquiridos, sua agilidade
desenvolvendo os sentidos e pensamentos,
muitas vezes sozinhos e outras vezes em
grupo, reconhecendo assim seu espaço e
o dos demais, entendendo com se vive em
sociedade.
Para conseguir o avanço esperado é
necessário que a criança seja inserida no
ambiente de aprendizagem, buscando ao
mesmo tempo soluções, reflexões, análise e
criação. Valendo-se destes pontos a criança
desenvolve a imaginação podendo não só
resolver problemas e situações, mas por meio
da criatividade encontra várias maneiras
de resolvê-las ampliando suas habilidades
conceituais.
Piaget propõe que se estruturem de
forma de exercícios, símbolos e regras,
este processo permite observar o
desenvolvimento da criança em seu estado
cognitivo. O comportamento da criança é
determinado por situações concretas que
as mesmas vivenciaram. Comparada com a
situação escolar, a avaliação em uma visão
simplista mostra-se pouco estruturada e
sem função importante, porém, trabalha
para o desenvolvimento da zona proximal
da criança desenvolvendo seu pensamento
adulto.
Este ponto é possível pois são as suas
exigências, que permitem que a criança se
comporte de forma diferenciada do que
ela realmente é, transformando o que é
natural e permitindo que ela entenda os
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diversos papéis sociais, e a questão de poder existente em
sociedade. Porém, tais ferramentas poderiam ser consideradas
excelentes oportunidades de contribuir a linguagem da criança
com diferentes objetos e possuindo diferentes situações
estimulando a linguagem externa e a ampliação do vocabulário.
Percebe-se, portanto que a avaliação pode mostrar um
pouco da personalidade da criança, devendo o professor estar
atento para conhecer todas as crianças. Incentivando a troca
trabalhando com a socialização entre as crianças, o professor
ensina a controlar o sentimento de posse contribuindo com a
formação do cidadão desenvolvendo valores sociais coletivos.
Os professores devem ter esclarecimento quanto à
importância do processo de avaliação, para isto o profissional
deve ser ativo, que tome decisões e que leve em conta as
formas de pensar da criança, deve também estimular a
cooperação entre as crianças, pois as relações de socialização
favorecem e influem na aprendizagem.
Na sala de aula o professor e os alunos sentem-se presos,
pois a sala é marcada pela seriedade e o conteúdo é garantia
de que o papel da escola foi realizado com competência,
havendo a necessidade de cumprir o programa e quando a
avaliação ocupa o lugar do conteúdo na concepção de buscar
corrigir faltas, entende-se que muitos os professores não
estão trabalhando.
O professor deve ser aquele companheiro que e incentiva a
turma, não o que julga, é possível aprender com o outro e não
é porque as idades entre professores e alunos são tão diversas,
bem como as habilidades e conhecimentos também que não
se pode aprender com o outro. Todos aprendem, todos erram
e todos podem e devem voltar o processo para assimilar o que
realmente se espera da aprendizagem. Este deve fazer que as
crianças o sintam como amigo participante e ativo, e ao mesmo
tempo, ensinar a criança a valorizara conhecimento anterior e
compreender que este está fazendo parte do aprendizado.
A avaliação, portanto, torna-se crucial no desenvolvimento
infantil, servindo como parâmetro para que se valorize e se
reorganize as atividades desenvolvidas de forma a perceber
a importância da avaliação na vida do indivíduo. Auxiliando e

415

EDNA DE SOUZA
LOPES DE LIMA
Graduada em Pedagogia
pela Universidade Cidade de
São Paulo - UNICID, PósGraduada em LIBRAS pela
Faculdade de Tecnologia de
Curitiba e em Arte Educação
pelo Instituto Superior de
Educação Alvorada Plus.
Professora de Educação
Básica l pelas Prefeituras de
Taboão da Serra e Embu das
Artes.

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

valorizando a sua eficiência, podendo este ser o caminho
para que o processo de aprendizagem se torne realmente
produtor de conhecimento e trabalhe as habilidades
específicas do indivíduo.
Cabe, portanto ao coordenador deste processo, seja
ele o professor, atrelar a avaliação a solução de possíveis
problemas de aprendizagem na disciplina de matemática,
tornando-o facilitador do trabalho.
Este é só o início de uma gama de ideias que podem ser
desenvolvidas ao falar avaliação no processo educativo,
mas também é um importante passo para que se permita
visualizar o lúdico como conceitos que potencializem a
aprendizagem de forma mais agradável aos olhos de quem
a concebe.
É preciso aproveitar esta satisfação da criança em relação
a construção do conhecimento para se obter eficiência
no desenvolvimento de habilidades motoras e raciocínio
lógico, criando e estimulando atividades que possibilitem
trabalhá-las, para que com o passar do tempo a criança
consiga reparar seus problemas, com a cooperação de
todos que lidam com seu processo de formação da criança.
O profissional atento à questão das diferentes habilidades
que as atividades avaliativas promovem podem minimizar
as diferentes dificuldades e promover uma satisfação da
criança pelo ambiente escolar principalmente para aprender
seja qual disciplina for
É preciso perceber o que é possível fazer diversas
avaliações buscando desenvolver os sentidos da criança,
auxiliando-a no desenvolvimento da linguagem, do afetivo,
da moral e do sistema físico motor contribuindo para o
sucesso do processo educacional no qual ela está inserida,
compreendendo que avaliar está além do papel, folha,
caneta e silencio, avaliar por si só já faz parte do processo.

416

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

REFERÊNCIAS
CALEGARI, Luiz Carlos, Gladis Massini – Diante das Letras – Ed. Mercado das Letras –
2001.
FERREIRA,Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário da Língua Portuguesa. 1ªEd.- Nova
Fronteira- s/d.
FERREIRO, Emília- Reflexões sobre a alfabetização – 2ª Ed Cortez – São Paulo,1985.
FREIRE, Paulo – Pedagogia do Oprimido - Paz e Terra – Rio de Janeiro,1976.
FREIRE,Ana Maria de Araújo- Analfabetismo no Brasil – Ed Cortez - São Paulo, 2001.
FREITAG,Bárbara: O indivíduo em formação. São Paulo:Cortez,2001.
GALVÃO, I. Henri Wallon. a concepção dialética do desenvolvimento infantil. Petrópolis:
Ed. Vozes, 1995.
OLIVEIRA, Z, DAVIS, C. Psicologia da Educação. São Paulo: Cortez, 1991.
PIAGET, J. A formação do Símbolo na Criança: imitação, jogo e sonho, imagem e
representação, 3ª ed, Rio de Janeiro: Zahar,1990.
Referenciais curriculares de aprendizagem, PMESP, documento formulado em 2011–
SP.Entrevista realizada com Mario Sergio Cortella, prof. PUC , em 2009, 2012 - SP.
ROSA, Sanny S. da. Brincar, conhecer e ensinar. São Paulo: Cortez, 2001.
SEBER, M.G. Piaget, o diálogo, com a criança e o desenvolvimento do raciocínio. São
Paulo: Ed. Scipione, 1997.
SILVA, Lílian Lopes Martins – A escolarização do leitor – Ed. Mercado Aberto Porto Alegre
– 1986.

417

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

A ARTE COMO MOTOR DO DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE NA EDUCAÇÃO
RESUMO: Esse trabalho visa ressaltar a importância que o ensino de artes tem em
desenvolver a criatividade nos educandos no ambiente escolar, indiferente de faixa etária, a
arte ajuda a desenvolver entres outros potenciais uma sensibilidade criativa.
Embora a teoria do ensino de artes se distancia um pouco da prática do mesmo, é importante
traçar caminhos para que ocorra uma mudança efetiva no sentido de trazer o ensino de artes
para um lugar de maior destaque no dia-a-dia escolar.
Palavras-chave: Arte; Ensino; Criatividade; Educação.
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INTRODUÇÃO
SOBRE A CRIATIVIDADE
Segundo o dicionário, criatividade pode
ser definida como:
Originalidade; qualidade da pessoa
criativa, de quem tem capacidade,
inteligência e talento para criar, inventar ou
fazer inovações na área em que atua. Essa
capacidade de inventar, de criar, de compor a
partir da imaginação. Linguística. Capacidade
inata que o falante possui para desenvolver
e entender uma quantidade excessiva de
enunciados, mesmo os que nunca havia
ouvido ou falado antes. (Disponível em: <
http://www.dicio.com.br >. Acesso em: 5 de
fev de 2019)
Conforme a definição do dicionário,
ser criativo implica criar, inventar ou fazer
inovações na área que atua. Fayga Ostrower
(1987), define que criar é poder dar uma
forma a algo novo. Em qualquer que seja a
atividade. Esse “novo” pode ser tanto novas
ideias que se estabelecem para a mente
humana, fenômenos relacionados de modo
“novo” e compreendidos em termos “novos”.
Assim, o ato criador abrange a capacidade
de compreender, de relacionar, ordenar,
configurar e significar.
Também podemos definir a criatividade,
usando uma perspectiva bastante abrangente,
como o processo mental de geração de
novas ideias, tanto por indivíduos ou grupos.
Essa nova ideia pode ser um novo produto,
uma nova peça de arte, um novo método ou
a solução de um problema. (Siqueira, 2005)
Ainda na metade do século passado

acreditava-se que a criatividade era uma
vantagem de alguns poucos privilegiados,
era vista como um dom divino, presente em
apenas um grupo seleto de sujeitos, supondose que nada poderia ser feito no sentido de
desperta-la ou deixa-la mais aguçada no
indivíduo, ou seja, a criatividade era apenas
uma inspiração, que ocorria em determinadas
pessoas sem uma razão explicável. Somente
a partir da década de 50 houve um interesse
crescente em seus inúmeros aspectos, que
passaram então a ser pesquisados, dentre
eles: os fatores ambientais; motivacionais;
personalidade; relação entre a criatividade
durante a infância e na vida adulta; barreiras
no seu desenvolvimento entre muitos outros.
(Alencar, 1986)
Existem muitas teorias recentes sobre
a criatividade, que a colocam como um
fenômeno sociocultural, apontando uma
rede complexa de interações das variáveis
do indivíduo com as variáveis da sociedade,
para a expressão criativa e a possibilidade
de desenvolver o potencial criativo inerente
a todas as pessoas, embora possa variar em
tipo e grau, independentemente da idade,
sexo ou condição social (OLIVEIRA, 2010)
Fayga Ostrower (1987) não encara a
criatividade como propriedade exclusiva
de alguns raríssimos eleitos, mas como
potencial próprio da condição do ser
humano. Alencar & Fleith (2003) corroboram
com essa afirmação ao escrever que
muitas ideias preconcebidas em relação à
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criatividade deixaram de existir, pois houve
um crescimento e um amadurecimento das
reflexões dadas as pesquisas de estudiosos
do tema. Conclui-se então, que o que já foi
considerado inspiração ou um dom especial
de poucos, dá espaço para uma nova ideia: de
que todo ser humano apresenta certo grau
de criatividade, que pode ser estimulada e
aprimorada.
Mas, é importante lembrar que a
criatividade é um conceito relativo, pois
uma ideia ou um produto pode ou não ser
considerado criativo em relação aos outros
dependendo do momento histórico em
que está situado (Mansfield e Busse, 1981,
citados por Alencar e Fleith, 2003)
Segundo
Alencar
(1986,
p.
2)
“paralelamente às pesquisas realizadas, os
psicólogos, tanto da corrente humanista
como da psicométrica, passaram a ressaltar
a necessidade e urgência de se criarem
condições mais favoráveis à manifestação e
desenvolvimento da criatividade”.
Entende-se então que a criatividade
não é uma característica inerente a
alguns poucos indivíduos, e sim pode ser
trabalhada e desenvolvida, mesmo que com
alguma variação de grau e dentro de um
contexto histórico e social. Alencar e Fleith
exemplificam essa afirmação da seguinte
forma:
“…o esforço e a dedicação ao trabalho,
como também o envolvimento e o prazer
na realização da tarefa, são aspectos
importantes na produção criativa.
Essa dimensão encontra-se presente no
relato de muitos cientistas e artistas, como
no caso de Thomas Edison, ao afirmar que a

criatividade implicava 98% de transpiração e
2% de inspiração.
O processo de criatividade deve ser
entendido, portanto, como resultado da
interação de fatores individuais e ambientais,
que envolvem aspectos cognitivos, afetivos,
sociais, culturais e históricos.” (Alencar e
Fleith, 2003, p. 46 e 47)

A IMPORTÂNCIA DA
CRIATIVIDADE NO ENSINO
DE ARTES NA ESCOLA
“Muitas pesquisas desenvolvidas a partir
do início do século XX em vários campos
das ciências humanas trouxeram dados
importantes sobre o desenvolvimento da
criança, sobre o processo criador, sobre a
arte de outras culturas. Na confluência da
antropologia, da filosofia, da psicologia,
da psicanálise, da crítica de arte, da
psicopedagogia e das tendências estéticas
da modernidade surgiram autores que
formularam os princípios inovadores para
o ensino de artes plásticas, música, teatro
e dança. Tais princípios reconheciam
a arte da criança como manifestação
espontânea e auto-expressiva: valorizavam
a livre expressão e a sensibilização para a
experimentação artística como orientações
que visavam o desenvolvimento do potencial
criador, ou seja, eram propostas centradas
na questão do desenvolvimento do aluno.”
(PCN, 1997, p. 20)
A afirmação acima se encontra nos
Parâmetros Curriculares Nacionais, com data
de 1997. Segundo esses mesmo parâmetros
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(PCN, 1997, p. 19), “...a educação em arte
propicia o desenvolvimento do pensamento
artístico e da percepção estética, que
caracterizam um modo próprio de ordenar e
dar sentido à experiência humana...” a Arte
tem uma função tão importante quanto a dos
outros conhecimentos no processo de ensino
e aprendizagem, ou seja, o ensino de artes
na escolar deve ter e mesma importância e
está relacionada com as outras disciplinas
demais áreas e tem suas especificidades.
(PCN, 1997)
A criatividade é uma habilidade necessária
a todos, e por isso deve ser incentivada no
contexto educacional, pois promove o bemestar emocional por meio de experiências
de aprendizagem criativa. Contribuindo
assim para uma melhor qualidade de vida
das pessoas e auxiliando na formação
profissional, uma vez que a criatividade
se apresenta como uma ferramenta
fundamental, ajudando o indivíduo a lidar
com as adversidades e desafios impostos
pelo nosso tempo (Alencar, 2002).
Vivemos em uma sociedade que
sofre mutações constantes, na qual o
desenvolvimento e a aplicação de novas
tecnologias são as engrenagens que movem
a evolução. Nesse contexto, a criatividade
surge como ferramenta fundamental ao
indivíduo contemporâneo. (Valquaresma e
Coimbra, 2013)
Com a educação em arte o aluno desenvolve
sua sensibilidade, percepção e imaginação o
que também favorece a ele o relacionar-se
criadoramente com as outras disciplinas do
currículo, ajudando-o a estabelecer relações
mais amplas quando, por exemplo, estudando

um determinado período histórico, ou se
ele exercita continuamente sua imaginação
estará mais habilitado a construir um texto
e desenvolver estratégias para resolver
problemas (PCN, 1997)
A arte também está presente na sociedade
em diversas profissões que são exercidas
nos mais diferentes ramos, sendo assim o
conhecimento em artes se faz necessário
no mundo do trabalho, fazendo parte do
desenvolvimento profissional dos cidadãos.
(PCN, 1997), por meio dessa afirmação,
podemos concluir que o desenvolvimento da
criatividade por meio do ensino de artes na
escolar ajuda no desenvolvimento pessoal
e profissional do indivíduo, e que isso irá
ajudá-lo no cotidiano de sua vida adulta,
assim como na sua vida profissional.
Wechsler
(2001),
corrobora
com
essa afirmação ao dizer que existe uma
necessidade clara de pessoas criativas no
mundo atual, e afirma que a criatividade,
nos dias atuais, ainda é pouco implementada
nas escolas. Embora a criatividade possa
ser aplicada em qualquer disciplina, no
cotidiano da sala de aula o professor não
tem, de um modo geral, estimulado a
criatividade dos alunos, seja por deficiências
em sua formação, desconhecimento de
técnicas e procedimentos/ metodologias
incentivadoras da criatividade, seja pela
extensão do currículo a cumprir. (OLIVEIRA,
2010)
A criatividade precisa de uma atmosfera
de liberdade para se manifestar, avaliações
externas atrapalham esse processo, já a
autocritica e a auto avaliação são muito
importantes para ensinar o aluno a ser
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independente e desenvolver seu processo
criativo com autoconfiança. (Rogers, 1969)
Ao falar sobre a caracterização da área
do ensino das Arte, o PCNs destacam que
o ser humano que não conhece arte tem
uma experiência de aprendizagem limitada,
com isso, escapa-lhe a dimensão do sonho,
da força comunicativa dos objetos à sua
volta, das sonoridades instigantes da poesia,
assim como das criações musicais, das cores
e formas, dos gestos e luzes que buscam o
sentido da vida. (PCN, 1997)
Trabalhar a arte de forma criativa oferece
grandes condições à interdisciplinaridade,
pois envolve aspectos cognitivos e afetivos,
aplicando uma metodologia criativa no
ensino das Artes, consegue-se se elevar
o nível de desenvolvimento do “Potencial
Criativo” escolar, influenciando assim o bom
desempenho em todas as atividades do
currículo. (KÜHN, 2009)

COMO ESTIMULAR A
CRIATIVIDADE NO ENSINO
DE ARTE NA ESCOLA
Desde a reforma educacional de 1971,
pela Lei 5692, a disciplina Educação Artística
tornou-se parte dos currículos escolares,
mas apesar de ter sido legitimada como
disciplina, mesmo depois de tantos anos,
não é isso que que se observa no contato
direto com professores, diretores de escolas
e coordenadores pedagógicos. Embora na
teoria o caminho pareça apontar para um lugar
comum muito mais efetivo, é no confronto
com a prática pedagógica no campo da arte

que se percebe uma grande distância entre a
teoria e a prática. (NERI, 2010)
O ensino de arte pode surtir uma poderosa
mudança na consciência social do indivíduo,
em razão da arte ter uma lógica interna muito
específica, capaz de acessar as dimensões do
funcionamento psicológico inacessíveis de
outro modo. (Valquaresma e Coimbra, 2013)
Piaget (1945/1975 citado por Valquaresma
e Coimbra, 2013) ressalta a relação entre
criatividade e imaginação, conclui que
ambas se constituem como instrumentos
fundamentais para a criança conseguir
compreender os elementos do meio que
a rodeia e que não consegue explicar,
ocupando a educação artística um lugar de
destaque nesse espaço, permitindo à criança
o exercício da criatividade e da imaginação
como forma de alcançar uma compreensão
mais clara e acertada da realidade.
Vale ressaltar ainda que o ensino de artes
necessita de uma maior atenção por parte
de nossa sociedade e por nossas instituições
de ensino, pois pode proporcionar muitos
benefícios para o desenvolvimento dos
alunos, e não apenas dentro da escolar e sim
por toda sua existência. Cabe ao docente o
papel de mediador do conhecimento, criando
experiências que estimulem e desenvolvam
tais conhecimentos. (Borges e Krawulski,
2013)
Na proposta geral dos Parâmetros
Curriculares Nacionais, “Arte tem uma
função tão importante quanto a dos outros
conhecimentos no processo de ensino
e aprendizagem. A área de Arte está
relacionada com as demais áreas e tem suas
especificidades.” (PCN 1997, p. 19)
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Ainda segundo os mesmos parâmetros:
“…aprender arte envolve não apenas uma
atividade de produção artística pelos alunos,
mas também a conquista da significação
do que fazem, pelo desenvolvimento da
percepção estética, alimentada pelo contato
com o fenômeno artístico visto como objeto de
cultura por meio da história e como conjunto
organizado de relações formais. É importante
que os alunos compreendam o sentido do
fazer artístico; que suas experiências de
desenhar, cantar, dançar ou dramatizar
não são atividades que visam distraí-los da
“seriedade” das outras disciplinas. Ao fazer
e conhecer arte o aluno percorre trajetos de
aprendizagem que propiciam conhecimentos
específicos sobre sua relação com o mundo.
Além disso, desenvolvem potencialidades
(como percepção, observação, imaginação
e sensibilidade) que podem alicerçar a
consciência do seu lugar no mundo e
também contribuem inegavelmente para sua
apreensão significativa dos conteúdos das
outras disciplinas do currículo. (PCN, 1997,
p. 27)
Então podemos dizer que a educação
em arte desenvolve o pensamento artístico
e também a percepção estética, fazendo
que o indivíduo construa um modo próprio
de ordenar e dar sentido a experiências.
O aluno desenvolve uma sensibilidade,
percepção e imaginação, tanto ao realizar
formas artísticas quanto na ação de apreciar
e conhecer as formas produzidas por ele e
pelos colegas, pela natureza e nas diferentes
culturas. (PCN, 1997)
Segundo (Neri, 2010), o ensino da arte
pode e deve ser uma ferramenta utilizada pela

educação, pois possibilita o desenvolvimento
da sensibilidade, percepção, imaginação,
levando-o a conhecer as mais variadas formas
de apresentá-la. Também está intimamente
ligada à formação integral do indivíduo
contribuindo para vários fatores, entre eles:
• desenvolvimento cognitivo: ampliando
seu conhecimento;
• aspecto
afetivo:
estabelecendo
relações de afetividade com as experiências
adquiridas e criando oportunidades para
outras;
• ponto de vista perceptivo: por meio
de atividades concretas que possibilitem a
percepção em todos os sentidos.
“Há quase meio século, pesquisas
têm mostrado que grande parte do
comportamento criativo é aprendida e, dessa
forma, pode ser estimulado” (Parnes,1963
citado por. Fadel, 2010, p. 54).
Diferentes
competências
são
desenvolvidas com o ensino de artes, as
representações artísticas realizadas pelos
educandos refletem seu modo de pensar
e agir e demonstra como o aluno produz
e organiza seus pensamentos. Dessa
forma podemos entender como o ensino
da arte se faz presente na construção da
identidade do aluno. Poderá assim ocorrer
uma evolução quanto a expressão criativa
e criadora em relação a aprendizagem de
novos conhecimentos nas outras disciplinas.
(Borges e Krawulski, 2013)
O professor deve ser estimular os alunos
a explorarem novas áreas do conhecimento,
a desenvolver suas habilidades cognitivas,
a participar mais ativamente das atividades
em sala de aula e fora dela, e a descobrir
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novos interesses e novas potencialidades.
O aluno deve produzir conhecimento
ao invés de simplesmente reproduzir o
conhecimento adquirido, ser encorajado a
produzir conhecimento é uma forma criativa
de aprender. (Alencar e FLeith, 2003)
Muitas são as mudanças sociais e os
desafios no cotidiano dos professores, o que
faz com que um esforço contínuo no sentido
de se adaptar e alcançar êxito profissional
perante a cada nova reforma ou programa
a ser desenvolvido. A cada mudança o
professor tem que planejar e a modificar.
A disciplina de artes também recebeu na
contemporaneidade espaços próprios e
linguagens distintas, que se apresentam
como múltiplas manifestações, pois utilizase de todos os tipos de materiais, técnicas e
tecnologias demandando novas concepções
e, portanto, novas categorias de produção.
(FREITAS, 2013)
Hoje em dia, o mundo exige uma nova
imagem do professor e de sua atividade,
assinala Vallejo (2003, citado por Oliveira,
2010), é indispensável uma escola aberta
e um novo profissional que consigam dar
respostas criativas e responsáveis aos
problemas da comunidade e do meio social
na qual está escola está inserida. Com a
proposta de se incentivar a criatividade
na escola não queremos transformar os
estudantes em alunos em gênios, apenas
desenvolver o potencial criativo de cada um,
não para torná-lo o melhor aluno, mas sim
para torná-lo um aluno melhor. (OLIVEIRA,
2010)
A arte como campo de conhecimento
abre novas perspectivas para que o aluno

tenha uma compreensão do mundo na
qual a dimensão poética esteja presente:
ensinando que é possível transformar
continuamente a existência, que é preciso
mudar as referências a cada momento, que
é necessário ser flexível. Isso quer dizer
que criar e conhecer são indissociáveis e a
flexibilidade é condição fundamental para
aprender. (OLIVEIRA, 2010)
Existe pouco incentivo direcionado
ao desenvolvimento de características
de personalidade que se relacionam à
criatividade, como a independência de
pensamento e de julgamento, a curiosidade,
a imaginação. Essas características não têm
sido encorajadas em sala de aula. O aluno
mais criativo não é reconhecido na escola
e nem tem recebido uma atenção por parte
de seus professores. O curto período que
o aluno permanece na escola aliado ao
extenso programa a cumprir tende a fazer os
professores a favorecer o desenvolvimento
de um número muito reduzido de habilidades
cognitivas. (Alencar, 1986).
O fazer artístico e a fruição estética
contribuem para o desenvolvimento de
crianças e de jovens, ampliando assim seus
potenciais cognitivos e ajudando a formar
um olhar do mundo de maneira diferente.
Esta postura deve estar incentivada nos
educadores, a fim de que a prática pedagógica
possa ter coerência, possibilitando ao
professor conhecer o seu repertório
cultural e entrar em contato com outras
referências, sem imposição de uma forma de
conhecimento sobre outra, sem separação
entre reflexão e prática de aprendizagem.
(Neri, 2010)
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“Esta maneira de propor o ensino da arte
rompe barreiras de exclusão, visto que a
prática educativa está embasada não no
talento ou no dom, mas na capacidade de
experiências de cada um. Dessa forma,
estimula-se os educandos a se arriscarem a
desenhar, representar, dançar, tocar, cantar,
escrever, pois trata-se de uma vivência, e
não de uma competição.” (Neri, 2010, p. 20)
Podemos assim concluir, que um indivíduo
que possua um bom conhecimento artístico
não se deixará abater por problemas sem antes
ter um olhar criador e inovador que possa lhe
ajudar a enfrentar a situação que lhe causa
alguma dificuldade. Será nesse momento
de superação por meio da criatividade que
entenderá que essa superação só foi possível

por possuir uma sensibilidade, criatividade e
uma visão do mundo inerentes ao ensino de
artes. (Borges e Krawulski, 2013)
O que precisa ficar claro, é que o ensino
de artes não se resume a atividades de
pintura ou criação de objetos de decoração,
e muito menos como momento de distração
para os alunos. E sim possui vários itens
indispensáveis ao desenvolvimento físico,
cognitivo e mental, e que são indispensáveis
dentro do processo de ensino-aprendizado.
Dessa forma se torna indispensável que
exista um comprometimento por parte dos
educadores, da sociedade e das instituições
de ensino, para que disciplina de artes seja
bem utilizada dentro da educação. (Borges e
Krawulski, 2013)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como dedução do material coletado acima, embora como
diferentes concepções teóricas, vários autores pesquisam
e escrevem sobre a criatividade na educação, e ainda que
vejamos algumas opiniões conflitantes, o papel da educação,
mais especificamente da educação em arte parece ser
consensual: arte e educação compartilham uma relação
profunda com o desenvolvimento da criatividade
Como resultado de abordar este tema, somos levados
a questionar de que forma é que poderemos conjugar a
educação para promover o desenvolvimento da criatividade
dos alunos?
Acredito que é aqui que a educação em artes se afirmar
como uma resposta, pois desenvolve o pensar criativo em
diferentes áreas, criatividade essa que será de grande
utilidade na vida escolar e ainda depois, na vida adulta do
indivíduo, ou seja, não ficando presa apenas a sua área de
atuação.

EDNAIDE MELO DE
MEDEIROS SANTANA
Graduação em Pedagogia pela
Universidade Cruzeiro do Sul (1999);
Especialista em Psicopedagogia
Institucional pela Faculdade Campos
Elíseos (2019); Professora de
Educação Infantil – no CEI Ninho
Alegre, Professora de Educação
Básica I – na E.E. Prof. Dario
Monteiro de Brito.
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Conscientes destas potencialidades, seria impossível dissociar a criatividade da educação
em arte, assim defendo que fomentar o desenvolvimento da criatividade na infância por
meio da educação em artes é crucial.
Infelizmente a tendência muitas vezes de dar pouco valor a sua influência e necessidade
na educação, levou a que fosse por várias vezes relegada para segundo plano no campo da
educação que, que seguindo as orientações quantitativas da sociedade elegeu como mais
determinante a aprendizagem de matérias de uso mais prático, como as ciências. Acredito
que a dissociação entre arte e ciência, arte e matemática, etc., traduziu-se em uma visão
empobrecida da educação.
Os estudos comprovam que ambas as disciplinas contribuem,
para a formação do sujeito e, sem elas, a formação do indivíduo, tanto no sentido psicológico
humano, como no sentido prático ficará certamente limitada.
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EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE CULTURAL E A
IMPORTÂNCIA DAS LEIS 10.639/03 E 11.645/08 PARA A
FORMAÇÃO DA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO PLENO
DO EDUCANDO
RESUMO: A sociedade brasileira é diversa no âmbito social, político e econômico, visto que existe
uma assimetria que separa os indivíduos de acordo com sua classe social, sua cor de pele, sua raça,
seu credo e ainda sua opção sexual. Embora a sociedade seja marcada pela diversidade cultural,
veiculam-se padrões culturais e artísticos hegemônicos, com reflexo no sistema educacional e nos
currículos escolares que denotam a visão eurocêntrica de cultura e a total ausência da tão sonhada
democracia racial. A inclusão do ensino da história e cultura afro-brasileira, africanas e indígenas
no currículo escolar brasileiro, determinada pelas leis 10.639/03 e 11.645/08, alterou a LDB (Lei
nº 9394/96. Isto representa do ponto de vista de nossa legislação educacional, a possibilidade
de rompimento com a exclusividade dos cânones hegemônicos da cultura europeia, que têm,
historicamente, permeado o currículo de nossas escolas. O objetivo geral deste trabalho que é
refletir sobre a diversidade cultural como um trabalho necessário para o pleno desenvolvimento da
pessoa e a formação de cidadãos. Neste trabalho adotou-se a metodologia de pesquisa exploratório
bibliográfica. Concluiu-se que a educação só favorecerá o desenvolvimento pleno da pessoa e seu
preparo para o exercício da cidadania se trabalhar a diversidade cultural. Uma vez que, a diversidade
cultural é o contexto social de qualquer aluno brasileiro, sem compreender a diversidade ele não
dominará sua cultura ou identidade. Observa-se ainda que é preciso trabalhar na implementação
das leis 10.639/2003 e 11.645/2008 favorecendo a qualificação dos professores e reformulando o
material didático hoje utilizado.
Palavras-chave: Diversidade Cultural; Pluralidade; Desenvolvimento Pleno; Cidadania.
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INTRODUÇÃO
Nosso país é um país mundialmente
conhecido por sua diversidade cultural, mas,
somente há poucas décadas a educação tem
voltado sua preocupação e seu olhar para
esta dimensão multicultural. Não podemos
negar a existência de uma supremacia
eurocêntrica na camada social que mantém
mais privilégios. Sendo esta uma realidade
injusta e uma verdade inconveniente,
observamos que como resposta, surgiu das
camadas opressoras a necessidade de se
propagar o mito da democracia racial no nosso
país alimentado pela ideologia que apregoa
a convivência pacífica entre os segmentos
étnico-raciais, tentando ocultar a existência
do racismo e de práticas discriminatórias.
Entretanto, basta comparar a discrepância
nos índices de pobreza e miséria entre
brancos, negros e indígenas para perceber
que a democracia racial é ainda uma utopia.
O Brasil carrega em sua história uma série
de atrocidades cometidas contra negros e
indígenas, contudo, isto costuma ser relatado
de forma indulgente e incompleta. Além da
história de opressão e subjugo com que índios
e negros foram tratados, suas trajetórias
são marcadas por processos de resistências
contra a escravização e as injustiças no Brasil,
fato que a história oficial não evidencia. Ao
contrário, foram construídos estereótipos
e imagens inferiorizadas dos mesmos,
comumente reproduzidas nos sistemas de
ensino.
Rosemberg, Bazilli e Silva (2003), reforçam
que de fato, o negro e o índio são apresentados
de forma estereotipada na escola e na mídia,

por intermédio de livros didáticos, histórias,
contos, novelas e filmes. Segundo Barbosa
(2004) o índio, por exemplo, é representado
de forma generalista vinculando sua imagem
ao primitivo. Nossas crianças vinculam
a figura indígena como um personagem
figurativo pertencente ao passado.
De acordo com IBGE (2010) Apud (FUNAI,
2019), existem 721 terras indígenas no
Brasil (das quais apenas 486 concluíram a
sua demarcação). Da população brasileira de
190.755.799 milhões de pessoas, 817.963
mil são indígenas, representando 305
diferentes etnias. Ou seja, embora o último
levantamento tenha mais de dez anos,
são muitos índios no presente do Brasil e
toda esta história cultural é simplesmente
ignorada pela educação brasileira. Em
relação à população negra, não é diferente,
basta dizer que no Brasil, a maioria da
população é negra, entretanto, nossas
crianças pouco sabem a respeito da historia
e cultura africana. A titulo de curiosidade,
os quilombos não deixaram de existir no
Brasil colônia e hoje ainda ocupam cerca de
0,1% do território nacional de acordo com o
Instituto Sócio Ambiental – ISA (2019), neles
residem cerca de 16,1 mil famílias, de 300
comunidades quilombolas.
O objetivo geral deste trabalho é refletir
sobre a educação para a diversidade o pleno
desenvolvimento da pessoa e a formação de
cidadãos para a diversidade cultural como
um princípio garantido nas leis 10.639/2003
e 11.645/2008. São objetivos específicos:
conceituar a cidadania; discutir o papel da
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educação no desenvolvimento pleno do
educando; refletir sobre a importância de
educar para a diversidade.
O interesse pelo tema partiu da vivência
da diversidade dentro dos muros da escola,
na sala de aula. Foi ainda no ambiente
educacional que tive contato com a lei
10.639/03 e posteriormente com a lei
11.645/08, que alteram a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional LDBEN nº
9394/96, para tornar obrigatório o ensino
da história e cultura afro-brasileira, africana
e indígena nas escolas da educação básica
no Brasil.
O racismo, preconceito e discriminação
estão presentes na sociedade brasileira
e
suas
manifestações
encontram-se
introjetadas nas concepções e nos valores
sociais, culturais e artísticos hegemônicos
e veiculados no currículo escolar, que não
contemplam a diversidade cultural presente
no nosso país.
Para mudar esta realidade em sala de aula é
preciso orientar os alunos para compreender
e apreciar a diversidade e isto faz parte
do desenvolvimento pleno do educando
e seu preparo para exercício da cidadania,
previsto em nossa constituição ao citar que
a educação deve garanti-los.
Diante destas proposições surgem os
seguintes questionamentos: Porque abordar
a diversidade na escola? Qual o papel
do educador na formação da cidadania e
desenvolvimento pleno dos seus educandos?
E, finalmente: As leis 10.639/2003 E
11.645/2008 garantem a diversidade
cultural em nossas escolas?
Este trabalho segue a metodologia

de pesquisa exploratório bibliográfica e
pretende contribuir para a compreensão
da necessidade de uma educação para a
diversidade cultural e da importância das leis
10.639/2003 e 11.645/2008 neste intento.

EDUCAÇÃO E CIDADANIA
Benevides
(1992),
aponta
que
etimologicamente o termo cidadania
vem da palavra latim civita, que significa
cidade, no sentido clássico de sociedade
política (civitas, para os antigos romanos,
ou polis, para os gregos antigos), na qual os
cidadãos-membros livres daquela sociedade
participavam da vida pública, destinadas
ao interesse coletivo. Neste sentido,
Benevides (1992:13), acrescenta que: As
palavras cidadania e cidadão referem-se,
necessariamente, à participação na vida da
cidade, entendida como o espaço público
para as decisões coletivas. Neste mesmo
prisma de participação política Dallari
(2004), explica que a cidadania se refere ao
individuo que sendo ciente de seus direitos
e deveres tem a possibilidade de participar
ativamente de sua sociedade.
Da Matta (1997), aponta que a cidadania
prevê a igualdade. “Ser cidadão é uma
identidade social de caráter nivelador e
igualitário” (Da Matta, 1997:76). O Direito
Brasileiro traduz a cidadania como um
conjunto dos direitos políticos gozado um
indivíduo que assim pode participar das
decisões de sua sociedade e transformá-la.
Nossos direitos e deveres assegurados são
conquistas da nossa cidadania. Desta forma,
vale ressaltar que a cidadania encontra-se
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em permanente construção. A cidadania
constrói-se e conquista-se. As lutas pela
igualdade, por direitos e pela liberdade
versam sobre a cidadania.
Exercer plenamente a cidadania pressupõe,
na ótica de Benevides (1992), e, Da Matta
(1997), não somente ter consciência, mas
ainda, exercer nossos direitos civis, políticos
e sociais, sendo estes conquistados passo à
passo ao longo da história da humanidade.
A educação tradicional propôs por muito
tempo que educar se restringia a mera
transmissão de conhecimento. No entanto,
a renovação pedagógica que se seguiu a
pedagogia tradicional trouxe autores como
Paulo Freire (1996), que traz o entendimento
da educação por um novo prisma. Para este
autor, a educação não é apenas uma ação
singular ela é dialógica e transformadora.
A máxima do autor ficou conhecida ensinar
não é transferir conhecimento.
De acordo com Freire (1996), educação
é o ato de pensar e ensinar e deve embasar
a luta para melhores condições de vida.
Parafraseando Freire (1996:102,) o ato
de ensinar, exige segurança, competência
profissional e generosidade. Ora, estas
palavras embasam bem a concepção do
autor de que ensinar é uma especificidade
humana e que o aluno não é um ser sem
luz, uma coisa, mas, um indivíduo repleto de
conhecimentos, único em sua diversidade.
Atualmente existem muitas concepções
a respeito do que seja educar. O ato de
educar pode dependendo do olhar deste ou
daquele autor adquirir diversos significados:
formar, sociabilizar, ensinar, clarear, modelar,
conscientizar, integrar, etc. Adotamos neste

estudo, entretanto, a concepção proposta
por Freire (1996), que aponta a educação
como libertadora, como uma educação cuja
finalidade é favorecer o desenvolvimento da
responsabilidade social e política de cada
indivíduo.

A CIDADANIA NA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA
Para Quadros (2004), vivemos um período
de crise na educação brasileira, mas a
crise não se limita a educação formal, a
educação informal também está em crise,
nossa sociedade carece de bons modelos,
a violência aumentou e a desigualdade em
todas suas manifestações: econômica, social,
racial é um fato.
A família na nossa realidade brasileira
mudou muito, aquele modelo de família em
que o pai era o progenitor que trabalhava
fora e a mãe a dona de casa que cuidava
da educação dos filhos está em extinção.
De acordo com Quadros (2004) e Cury
(2008), a família brasileira, hoje, permanece
pouco tempo junta, isto é, os pais trabalham
fora na maioria das vezes e com o passar
do tempo, a família está projetando
suas responsabilidades sobre a escola,
incumbindo a educação informal que era de
responsabilidade da família fica a encargo
da escola e a escola pública tem pouco ou
nenhum êxito na formação coletiva.
Nossas escolas tornaram-se neste contexto,
segundo Cury (2008), como depósitos de
crianças, os filhos são à elas encaminhados
para que os pais possam trabalhar e a
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educação moral, neste jogo do empurraempurra, acaba sendo negligenciada. Ao
passo que deveria ser deliberadamente um
encargo também da escola que por se tratar
de uma instituição publica, foi criada pela
sociedade para educar as futuras gerações,
devendo, portanto, se preocupar também
com a construção da cidadania, nos moldes
que atualmente a entendemos.
Por muito tempo os educadores discutiram
se era de fato dever da escola a educação
moral do sujeito, questionando como que a
educação brasileira, que já não dá conta da
qualidade precária de ensino e da evasão,
daria conta de problemas sociais como a
violência, a criminalidade, a falta de valores
e a total ausência de solidariedade.
Desde 1995, valendo-se dos novos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), o
governo brasileiro promove debates por todo
país, com o objetivo de se fazer mudanças
curriculares no
sistema
educacional,
propondo-se que, temas como Ética,
pluralidade cultural, meio ambiente, saúde
e a orientação sexual fizessem parte dos
currículos do ensino fundamental e médio,
sendo trabalhados de um modo transversal
aos conteúdos tradicionais.
Segundo os PCN’s (BRASIL, 2001, p.
9) um dos objetivos gerais do ensino
fundamental prevê que os alunos capazes de
compreenderem a cidadania como condição
de direitos e deveres por intermédio dos
quais possam participar sócio politicamente,
conhecer o país em suas dimensões
materiais, sociais e culturais, fortalecendo
sua identidade nacional e pessoal, além de
conhecer e:

valorizar a pluralidade do patrimônio
sociocultural
brasileiro,
bem
como
aspectos socioculturais de outros povos e
nações, posicionando-se contra qualquer
discriminação baseada em diferenças
culturais, de classe social, de crenças, de sexo,
de etnia ou outras características individuais e
sociais; perceber-se integrante, dependente
e agente transformador do ambiente,
identificando seus elementos e as interações
entre eles, contribuindo ativamente para a
melhoria do meio ambiente;
Segundo
Freire
(1996),
neste
entendimento, uma escola que prime pelo
desenvolvimento pleno da cidadania, é uma
escola que não só se assume como um centro
de direitos, como um centro de deveres., mas,
a que ainda viabiliza ou luta para que ela,
escola, seus educandos e educadores sejam
eles mesmos e compreendam-se assim. Ora,
esta é uma forma de dizer que a educação
para a cidadania subentende o respeito e a
valorização da diversidade. Desta forma, a
Escola Cidadã é uma escola coerente com
a liberdade e com o seu discurso formador,
libertador. Uma liberdade que presume o
direito à ser diferente.
Para o autor, a formação para a cidadania
implica colaboração, co-responsabilidade,
solidariedade e para que haja legitimidade
na cidadania, é necessário que se façam
presentes três conceitos: autonomia,
democracia e desenvolvimento.
Isto porque a cidadania implica
emancipação e criticidade para aceitar ou
recusar padrões de consumo, de valores e de
ideologia. Livres das padronizações podemos
entender a diversidade. De acordo com Cury
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(2008), o fim da educação é a formação do
indivíduo autônomo e a autonomia conduz
diretamente à cidadania.
Entenda-se aqui que autônomo é o sujeito
ativo, autor de sua práxis. Uma sociedade
autônoma é uma sociedade que dá seus
próprios passos, se auto-controla e autodirige, promovendo a autonomia individual
de seus participantes. É esta autonomia que
predispõe a existência da cidadania e que
neste entendimento não existe sem o outro.
Não se faz sem que se entenda e trabalhe a
diversidade.

O DIREITO À EDUCAÇÃO NA
DIVERSIDADE CULTURAL
O Brasil é signatário de uma série de
tratados internacionais de direitos humanos,
tendo o comprometimento firmado, portanto
com políticas de garantia de direitos
humanos. Mais do que um compromisso,
Silva Júnior (2003), afirma que estes tratados
internacionais possuem paridade normativa,
são amparados pelas leis. A CF de 1988, em
seu artigo 5°, parágrafos 2° e 3°, reconhece
estes tratados internacionais ratificados pelo
Brasil, já havendo os incorporado no nosso
sistema jurídico:
§ 2° - Os direitos e garantias expressos
nesta Constituição não excluem outros
decorrentes do regime e dos princípios por
ela adotados, ou dos tratados internacionais
em que a República Federativa do Brasil seja
parte.
§ 3° Os tratados e convenções
internacionais sobre direitos humanos que

forem aprovados, em cada Casa do Congresso
Nacional, em dois turnos, por três quintos
dos votos dos respectivos membros, serão
equivalentes às emendas constitucionais.
(BRASIL, 1988).
Bobbio (1998) pontua, que todo direito e
dever referem uma obrigação. Desta forma o
direito à educação no Brasil é uma obrigação
legal, porque está garantido em dispositivos
legais e na Carta Magna (nossa Constituição
Federal), assim chamada, em razão sua
importância soberana.
O Brasil tem caminhado no sentido de
garantir o acesso e a universalização de ensino,
os maiores desafios são a educação infantil e
superior no nosso país. É pertinente se fazer
uma reflexão para além da perspectiva da
acessibilidade, considerando que a evasão
escolar, por exemplo, sinaliza um processo
de exclusão social, sinal de que o direito em
teoria garantido, na pratica deixa a desejar.
Segundo Cury (2008) os obstáculos na
garantia do direito de acesso à educação,
tem origens seculares no Brasil Colônia
quando a educação era reservada à elite.
Para Cury (2008), a educação primária foi por
metade de um século proibida aos negros,
aos indígenas, e as mulheres.
Observe que se por um lado indígenas e
negros eram explorados no longo período
de colonização, por outro não podiam
transformar sua realidade por meio da
educação. As desigualdades sociais da
sociedade brasileira têm neste cenário suas
origens.
As atividades domésticas remuneradas se
constituíram historicamente no Brasil como
atividades femininas e negras. “Revela-se,
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portanto, um dos nichos contemporâneos
de exposição implacável do legado histórico
patriarca lista e escravocrata, perpetuadores
das desigualdades de gênero e de raça no
país” (BRASIL, 2009: 19-20).
Ainda hoje, muitas famílias utilizam
a ameaça verbal de que se as filhas não
estudarem serão faxineiras ou empregadas,
denotando assim o desprestigio e
desvalorização do trabalho domestico
remunerado, como se exercê-lo fosse um
castigo destinado as mulheres fracassadas.
Mesmo entendimento passam livros e obras
como as de Monteiro Lobato e obviamente,
a mídia ao representar em series, filmes e
novelas a mulher negra, como serviçal.
De acordo com Quadros (2004),
há importante discrepância entre os
rendimentos de pessoas negras e brancas,
dado apurado em sua pesquisa
cujos
resultados apontaram que as desigualdades
econômicas afetam mais o segmento negros
no Brasil, tendo como segundo vetor o sexo.
Em outras palavras, os negros ganham menos
que os brancos e as mulheres menos que os
homens. O mercado de trabalho no Brasil
segue, portanto, privilegiando primeiramente
pessoas brancas e em segundo lugar o
sexo masculino numa escala crescente dos
melhores rendimentos.
Em razão estes fatores discriminatórios é
que atualmente as politicas públicas buscam
minimizar as diferenças de tratamento entre
raças com ações afirmativas que buscam
garantir a igualdade para todos.
A educação indígena teoricamente seria
alvo destas ações afirmativas, já que nosso
ordenamento se comprometeu a garantir sua

educação escolar, respeitando sua cultura e
singularidades, com normas próprias.
A participação dos indígenas na sociedade
e suas lutas políticas não são noticiadas e
nem tampouco retratadas em livros didáticos.
De modo geral, a sociedade pautada numa
cultura elitista eurocêntrica não entende o
indígena como sujeito de atuação política,
atribui a sua cultura às vestes e modo de
vista minimalista tendo grande resistência
ao aceitar que ele utilize utensílios e itens
contemporâneos. Quando não, o indígena
em centros urbanos se torna invisível para
a sociedade. Embora o Movimento indígena
continue sua luta por igualdade de direitos, as
condições sociais em que vivem, denotam a
falta de compromisso do Estado com nossos
nativos. Recentemente tivemos noticias nada
animadoras da questão indígena, Passarinho
(2019), relata no respeitado portal da BBC que
o novo presidente Jair Bolsonaro determinou
que a partir já deste ano de 2019 a FUNAI
não será mais responsável pela identificação
e demarcação de terras indígenas, questão
que passou a ser responsabilidade do Novo
Ministério da Agricultura.
No processo de elaboração da atual
Constituição Federal de 1988, os grupos
étnicos e suas reivindicações foram ouvidos
e considerados, lembrando que a nossa
Constituição Brasileira, de 1988, foi gerida em
um contexto de participação dos movimentos
sociais, pós-ditadura trazendo um capítulo
destinado à proteção e direitos dos povos
indígenas, enfatizando seus direitos e
reforçando que as terras indígenas eram
“inalienáveis e indisponíveis, e os direitos
sobre elas, imprescritíveis.” (BRASIL, 1988).
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Nossa Constituição também ocupouse de garantir a diversidade cultural das
populações indígenas como importante passo
para a integração destes povos na sociedade
brasileira (Araújo, 2006). A Carta Magna
garante a autonomia dos indígenas para
sua organização social, educação (bilíngue e
intercultural), manutenção e preservação de
seus costumes, línguas e tradições culturais.
A LDBEN nº 9394/96 reforça a autonomia
indígena, o respeito a diversidade cultural
indígena e dispõe que o Estado deverá
prover apoio técnico e financeiro da união
no sentido de resguardar e proteger sua
identidade e memórias históricas.
Contudo, a perspectiva da integração
do aluno indígena ao sistema de ensino
não indígena fica evidenciada, pois nosso
sistema educacional atende ainda a ideologia
colonizadora. Se por um lado a Constituição
tentou garantir a igualdade de direitos
indígenas, por outro vemos a imposição de um
modelo eurocêntrico de organização escolar
que se estende aos currículos escolares. De
acordo com Moreira e Silva (1994:7-8) o
currículo não é um elemento atemporal, é
construído baseado nas condições sociais e
culturais que estão presentes na dinâmica
de uma sociedade. O sistema educacional
brasileiro com origem colonial ainda busca
atender a elite dirigente perpetuando uma
pratica excludente,
Embora
o
ordenamento
jurídico
proclame a igualdade para todos podemos
observar diariamente práticas racistas e
discriminatórias em relação ao negro, ao
indígena, à mulher, ao homossexual, ao
idoso, as pessoas com deficiência, cabendo a

um projeto ou uma alteração curricular aqui
e acolá a tentativa de garantir a igualdade.
Desta forma, embora nosso país possua
uma gama de diversidade cultural, ainda
veiculam padrões culturais e estéticos
hegemônicos, que favorecem uma visão
eurocêntrica de cultura e subjulgam as
matrizes culturais, como a indígena e a
africana, que contribuíram significativamente
para a formação da nossa sociedade.

LEI DE DIRETRIZES E BASES DA
EDUCAÇÃO NACIONAL E AS
ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS
PELAS LEIS 10.639/2003 E
11.645/2008
A Lei Federal 10.639/2003 dispõem sobre
a obrigatoriedade do ensino da História e
Cultura Afro-brasileira e Africana nas escolas
públicas e particulares brasileiras, ao passo
que a publicação da Lei 11. 645/2008 dispõem
sobre a ampliação desta obrigatoriedade,
incluindo a temática indígena. Ambas as leis
trataram de alterar a LDBEN nº 9394/96 é o
maior instrumento normativo da educação
brasileira.
Esta alteração por meio de sanção das leis
10.639/2003, e 11. 645/2008 são fruto das
lutas políticas de movimentos sociais como
Movimento Indígena e Movimento Negro.
O protagonismo de indígenas e negros na
luta pelo seu reconhecimento como pessoas
de direitos, é histórico e resiliente apontando
que a classe dominante e opressora não
conseguiu minar a luta por liberdade e justiça
(Freire, 1987).
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Apesar de tentar alienar negros e indígenas,
a sociedade não conseguiu impedir suas
tímidas conquistas, mas, impõem barreiras
racistas no sentido de dificultar o acesso aos
seus direitos. Essa situação de desigualdade
embora denunciada e discutida persiste.
As leis 10.639/03 e 11.645/08 resultam
da persistência de negros e indígenas. Vale
ressaltar que a tramitação da lei 11.645/08 foi
silenciosa, pouco noticiada e a sua publicação
foi ainda uma surpresa para a comunidade
indígena.
Uma lei publicada, não opera por si
só mudanças, contudo requer ações que
potencializem sua implementação, com vistas
à sua real efetivação. É nesse contexto de
regulamentação e proposições que se situa o
Parecer CNE/CP 03/2004 e Resolução CNE/CP
01/2004, que institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação das Relações
Étnico-raciais e para o Ensino de História e
Cultura Afro-brasileira - DCNs. Atualmente, a
não-implementação da Lei 11.645/08 decorre
de uma série de motivos. Um deles é a falta de
qualificação dos professores e a ausência de
uma obrigatoriedade para que as instituições
reformulem seus programas de ensino, e
também seja criado novo órgão responsável
pela implementação da referida lei.
Além disso, os materiais didáticos
utilizados nas salas de aula, não são ícones
representativos da população negra. Também
é necessário que as universidades reformulem
os seus programas de ensino e/ou cursos de
graduação, especialmente os de Licenciatura
e de Pedagogia, para formarem professores
aptos a ministrarem ensino sobre História e
Cultura Afro-brasileira.

A EDUCAÇÃO PARA O PLENO
DESENVOLVIMENTO DA
PESSOA E PREPARO PARA O
EXERCÍCIO DA CIDADANIA

A educação é um direito subjetivo. O
direito à educação se consolidou na história
de nosso país como um dos direitos humanos
fundamentais e se configura dever do Estado
o provimento da educação básica aos seus
cidadãos e cidadãs.
Baseado nos princípios da igualdade a
Declaração Universal dos Direitos Humanos
(ONU, 2001), assim proclama a igualdade
como compreender que todas pessoas devem
usufruir de liberdade e iguais direitos sem
distinção de raça, cor, sexo, língua, religião,
opinião política, status social, etc. O direito
á educação é reconhecido nesse documento
sendo a educação orientada com a finalidade
do pleno desenvolvimento da personalidade
humana e do fortalecimento do respeito
pelos direitos humanos e pelas liberdades
fundamentais. (Art. 26, Declaração Universal
dos Direitos Humanos. ONU, 2001).
A Declaração Universal dos Direitos
Humanos (ONU, 2001), já tratava, portanto,
da educação para a diversidade. Esta
formação integral do sujeito, a educação para
o pleno desenvolvimento sempre abrangeu a
pratica da cidadania
E neste entendimento, nas Diretrizes
Curriculares Nacionais contemplam no seu
texto a formação do ser humano na sua
integralidade apontando a aprendizagem
ocorre na consequência das relações entre as
distintas identidades dos vários participantes
do contexto escolarizado. Concordando
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com a concepção de que cabe a educação
favorecer aos alunos a descoberta de si
mesmos para que estes possam conhecer
os outros, podendo então compreender
as reações dos outros que compõem sua
sociedade, estabelecer juízos, formular ideias
para então conscientemente poder intervir
na sua sociedade. Portanto, a relação com o
outro é que permite a formação do sujeito
como cidadão, sem esta interação, ele não se
desenvolve plenamente.
Em consonância a este entendimento
pode-se perceber que a escola, como
espaço de construção de uma educação
fundamentada em princípios que refletem
uma visão integradora da vida humana,
está presente nas Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Fundamental por
meio dos seguintes princípios: 1) Princípios
Éticos de autonomia, responsabilidade,
solidariedade e respeito ao bem comum; 2)
Princípios Políticos de direitos e deveres da
cidadania, exercício da criticidade, respeito à
ordem democrática; 3) Princípios Estéticossensibilidade,
criatividade,
diversidade
de manifestações artísticas e culturais
(Resolução CEB/ CNE nº 02/98, artigo 3º e
incisos).
Assim, ensinar o educando a conviver
com a diversidade e apreciar a diversidade
faz parte do propósito da educação, uma vez
que contribui no seu desenvolvimento pleno
e especialmente na formação cidadã.
A Lei Federal 10.639/2003 surge neste
propósito de favorecer o desenvolvimento
pleno do educando e prepará-lo para o
exercício da cidadania, mas, a obrigatoriedade
das matérias não assegura a mudança na

mentalidade da comunidade escolar e se os
educadores não atentarem para a necessidade
de mudança de nada valerá esta normativa. É
preciso entender que trabalhar a diversidade
é trabalhar a realidade do aluno e portanto
sua própria identidade, compreendendo que
não formaremos plenamente nossos alunos
para exercer sua cidadania se não o fizermos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O direito à educação é um legado, mas
atualmente devemos lembrar de questionar
qual educação queremos, e qual o currículo
que possa atender ao seu modelo na
contemporaneidade.
Nesse
contexto,
se pretende uma educação pública de
qualidade para os meninos e meninas, jovens
e adultos, entendendo aqui por qualidade,
uma realidade curricular que possibilite dar
visibilidade às heterogeneidades presentes
na cultura escolar além do reconhecimento e
promoção da diversidade cultural.
Observa-se que esta almejada educação
que leve em conta o desenvolvimento pleno
e a preparação para o exercício da cidadania
já é uma premissa básica na constituição
brasileira e em outros dispositivos legais
como a LDB de 1996 e até mesmo a
Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Observou-se que a educação para o
desenvolvimento pleno é a educação oposta
ao modelo bancário tão criticado por Freire,
a educação para o desenvolvimento pleno é
imprescindível para o exercício da cidadania
porque é a educação que contribui para o
desenvolvimento físico, cognitivo, moral
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e social, possibilitando o desenvolvimento da faculdade
crítica, do juízo pessoal e esta aprendizagem não se encontra
nos livros ela está incutida nas relações interpessoais que
a criança vai vivenciando cm base no espaço escolar. Ela
esta presente na diversidade presente entre os indivíduos
destas relações.
A luta política para introduzir os componentes culturais
africanos e indígenas em nossas escolas é um avanço, mas,
encontra resistência social, visto que o modelo de escola que
temos, com valores homogêneos cristalizados e fincados
em principias curriculares etnocêntricos, lamentavelmente
ainda não incorporou o valor da diversidade cultural como
princípio pedagógico. Trata-se de um grande paradoxo, que
só se justifica pela existência do racismo, secularmente
introjetado pela cultura eurocêntrica que deixou reflexos
no sistema e currículo escolar.
Concluiu-se que a legislação brasileira tem avançado na
abordagem da diversidade cultural na educação e a maior
prova disto é a aprovação das respectivas leis federais leis
10.639/2003 e 11.645/2008. Contudo, para que as leis
de fato garantam a diversidade cultural em nossas escolas
favorecendo o desenvolvimento pleno e a cidadania de
nossos alunos é preciso trabalhar na sua implementação
favorecendo a qualificação dos professores e reformulando o
material didático hoje utilizado. O parecer CNE/CP 03/2004
e a resolução CNE/CP 01/2004 buscam regulamentar a
aplicação das leis, mas, idealisticamente supomos que as
presentes leis carecem de um órgão responsável por sua
implementação impondo assim a obrigatoriedade para que
as instituições reformulem seus programas de ensino.
É preciso encarar as Leis Federais nº 10.639/03 e
11.645/08 como resposta: à predominância da história e
do pensamento dominantes, personificado pela atuação
dos brancos na sociedade brasileira; à construção do
sistema e dos mecanismos de produção do racismo; e; à
construção da visão ideológica negativa com que são vistos
os africanos. Dessa maneira, passaremos a compreender e
dar o devido valor à efetiva participação do povo negro no
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processo histórico brasileiro. A falta de investimento na implementação das leis 10.639/03
e 11.645/08 acaba por indiretamente, jogar a responsabilidade do ensino supracitado
para os professores, limitando o ensino desse conteúdo às áreas de Educação Artística,
de Literatura e de História quando o mesmo deveria permear o currículo escolar porque
trabalha o desenvolvimento pleno do aluno, sua identidade, sua cultura preparando-o para
exercer sua cidadania como sujeito pleno ciente de si mesmo.
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O ENSINO DA HISTÓRIA POR MEIO DE
IMAGENS
RESUMO: Partindo da minha experiência como arte-educadora e de pressupostos teóricos
que fundamentaram esta pesquisa, abordo no presente trabalho, a importância do uso
de imagens nas aulas de história, nesta era da informação, onde as notícias chegam até
nossos alunos de forma tão rápida. Saber interpretar corretamente imagens tornou-se uma
necessidade aos profissionais do ensino da época atual. Com este trabalho procuro ajudar
o professor a pensar na relação entre a teoria e a prática, no uso da imagem no ensino de
história, ajudando-o a capacitar-se na prática da leitura de imagens de modo significativo.
Proponho uma reflexão sobre o uso adequado de imagens, em especial a pintura histórica,
como documento e fonte histórica escolar.
Palavras-chave: História; Professor; Imagens; Escola.
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INTRODUÇÃO
Saber interpretar imagens, tornou-se
uma necessidade, para os educadores, pois
vivemos em uma era de imagens que nos
chegam de forma cada vez mais rápida,
dinâmica e inovadora. Mas saber manipular
o uso da imagem visual em história deve
ir além de uma simples ilustração das
aulas ou para meras discussões, para isso
o uso da imagem deve ser significativo
é necessário ter qualidade. É preciso,
também, se perguntar: o uso que faço desse
instrumento, realmente auxilia o meu aluno
nesse processo? Ele realmente apreende
conteúdo e conhecimento? De que maneira
as imagens que passam por nossos olhos
nos afetam ou refletem na sociedade? E
principalmente qual posicionamento esperase que os alunos tenham em sociedade.
Os saberes históricos são constituídos
nas vivências cotidianas, nas escolas que
estudamos, na leitura de nossos livros, de
acordo com as crenças que temos, no contato
com as novas tecnologias e principalmente
com os professores que tivemos. Portanto,
há a necessidade de se refletir sobre a
possibilidade de realizar atividades com os
alunos em sala de aula, levando-os a entender
que outras formas de linguagem, além da
tradicional, o professor precisa manter no
processo seu encantamento pela docência.
Uma abordagem que merece ser ressaltada
em atividades dessa natureza diz respeito a
maneira de como tratar assuntos pertinentes
a técnicas metodológicas de intervenção na
aprendizagem e em apresentar perspectivas
aos professores como forma de romper o

cotidiano em sala de aula. Trabalhar com
a análise de fotos, slides, transparências,
filmes, músicas, mapas, imagens que sejam
significativos e relacionados aos assuntos
que estão sendo estudados, instigam o senso
da observação e da percepção. Quando se
apresenta uma imagem ao aluno (fotografia,
pintura, gravura etc.), ele pode associar a
imagem que está vendo às informações
que já possui, levando em conta seu
conhecimento prévio. Como toda imagem
é histórica, o aluno pode perceber a marca
e o momento de sua produção. Quando
se trabalha com a análise de uma imagem,
alguns procedimentos são necessários no
processo de ensino e aprendizagem, para
que não se perca a intencionalidade: usar
imagens sempre como forma de aprendizado
e conhecimento. Por isso, qualquer imagem
precisa ser bem utilizada e bem explorada e,
quando necessário, articulada a um texto,
passível de ser interpretada, pois, representa
uma determinada época. Dessa forma,
se constituirá em uma autêntica fonte de
informação, de pesquisa e de conhecimento,
a partir da qual o aluno pode perceber
diferenças e semelhanças entre épocas,
culturas e lugares distintos.
Em métodos que integram as questões
pedagógicas e historiográficas, o uso de
imagens possibilita a interpretação da
história, em determinados períodos ou
épocas, com uma riqueza de informações
e detalhes, sendo, portanto, uma excelente
fonte de pesquisa para o ensino de história
na atualidade.
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O PROFESSOR DE HISTÓRIA
O professor de História é responsável
pelo sucesso do processo que ajudará o aluno
a melhorar e desenvolver sua criticidade,
assim como os saberes teóricos que lhe darão
base para formar sua visão de mundo e seu
posicionamento diante dele. De acordo com
Schmidt e Cainelli:
O professor de história ajuda o aluno
a adquirir as ferramentas de trabalho
necessárias para aprender a pensar
historicamente, o saber-fazer, o saber-fazerbem, lançando os germes do histórico. Ele
é responsável por ensinar ao aluno como
captar e valorizar a diversidade das fontes
e dos pontos de vistas históricos, levando-o
a reconstruir, por adução, o percurso da
narrativa histórica. (SCHMIDT E CAINELLI,
2009, p. 34).
Sendo assim é importante que o professor
tenha o correto entendimento de que tudo
tem historicidade, ou seja, todas as atividades
humanas têm um sentido histórico, e que
reconhecer esta historicidade significa
agir em função do presente, buscando
orientação para o futuro e deste modo ele
estará contribuindo não só para a formação
crítica de seu aluno, mas para o processo de
humanização deste.
O desafio do professor é organizar
seu trabalho de forma compromissada
contribuindo para a melhoria da qualidade
do ensino da História. Para desenvolver este
trabalho compromissado com eficiência e
se preparar, o professor deve praticar ações
como:
•
Reflexão prática e teórica,

mediante
a
capacidade
de
gerar
conhecimento pedagógico por meio de sua
prática educativa;
•
Troca de experiências entre
profissionais
da
área,
aumentando
a comunicação, a discussão e o
aprofundamento de reflexões, na busca de
práticas diferenciadas;
•
Desenvolvimento profissional
mediante o trabalho em conjunto para a
transformação da prática educativa;
•
Busca da auto formação
proveniente da participação de cursos, da
busca de informações, pensando na sua
formação continuada e na qualidade do
ensino passado para os alunos.
•
Frequentação
a
espaços
artísticos como museus, monumentos
históricos, centros culturais etc., também
são importantes para o desenvolvimento da
ação profissional e do enriquecimento das
aulas.
O preparo deve ser contínuo, assim
o professor terá pleno domínio de sua
área, saberá escolher os conteúdos mais
importantes e relevantes, contribuindo
de forma significativa para a formação
dos alunos. O papel do professor deve ser
o de produtor do saber, o mediador da
aprendizagem, pois nos PCNs4 (1998, p.40)
encontramos que:
No processo de aprendizagem, o
professor é o principal responsável pela
criação das situações de trocas, de estímulos
na construção de relações entre o estudado
e o vivido, de integração com outras áreas
de conhecimento, de possibilidade de
acesso dos alunos a novas informações,
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de confrontos de opiniões, de apoio ao
estudante na recriação de suas explicações
e de transformações de suas concepções
históricas.
A superação dos problemas didáticos e
metodológicos deve ser uma preocupação
constante do professor de História, pois as
mesmas são vitais no processo de ensino e
aprendizagem realizada em sala de aula. No
entanto, essa superação só ocorrerá por meio
de uma busca constante pela atualização e
formação continuada do professor, aliada a
uma análise/reflexão crítica e cotidiana da
sua própria prática pedagógica.
Segundo Fonseca, é preciso pensar a
disciplina de história como:
(...) disciplina fundamentalmente educativa,
formativa, emancipadora e libertadora. A
história tem como papel central a formação
da consciência histórica dos homens,
possibilitando a construção de identidades,
a elucidação do vivido, a intervenção social
e praxes individual e coletiva. (FONSECA,
2003, p. 89).
O papel de “formadora, emancipadora
e libertadora” da disciplina de História,
só possuirá eficácia por meio do trabalho
realizado pelo professor em sala de aula
e sua interação com os alunos. Por isso
a importância do mesmo em buscar uma
aproximação com as questões ensinadas
e a realidade vivida pelo público escolar.
Levar em consideração a diversidade social e
cultural existente em cada realidade escolar
e adequar as abordagens realizadas em sala
de aula a estas realidades, não vai resolver
todos os problemas, mas é o primeiro e
mais importante passo a ser dado por todos

aqueles que acreditam na inclusão e na luta
pela democracia social.
Para que isso seja possível,
(...) o professor de história, com sua
maneira própria de ser, pensar, agir e ensinar,
transforma seu conjunto de complexos
saberes em conhecimentos efetivamente
ensináveis, faz com que o aluno não apenas
compreenda, mas assimile, incorpore e
reflita sobre esses ensinamentos de variadas
formas. É uma reinvenção permanente
(FONSECA, 2003, P. 71).
A atuação pedagógica do educador
traz consigo um gama de significados e
simbolismos produzido na sua trajetória de
vida. Essas representações irão atuar de
forma significativa na vida e na formação do
educando, por meio da relação deste com o
educador e seu trabalho.
Assim, a aula de história possibilita a
construção do saber histórico por meio da
relação interativa entre educador e educando,
transformando essa prática em ato político,
no sentido de transformação consciente do
fazer histórico. Nesse contexto, salienta-se
a importância de o professor ser também um
pesquisador e produtor do conhecimento e
não apenas um mero executor de saberes já
produzidos.
Nesse sentido, o ensino de História possui
papel relevante na superação da exclusão
social, na construção da cidadania e na
emancipação social e política dos sujeitos
históricos. Em suma, ensinar história é agir em
função de metas e objetivos conscientemente
perseguidos no interior de um contexto de
atuação educacional, permeada pelos desafios
cotidianos e pela burocratização do ensino.
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O PROFESSOR DE HISTÓRIA E
A EDUCAÇÃO DO OLHAR
Desde o início da história da humanidade, a
arte sempre esteve presente em praticamente
todas as formações culturais. Dos primeiros
registros encontrados na pré-história até
os dias de hoje, sempre houve alguém que
desejava exprimir seus sentimentos, ideias
e percepções por meio da arte. O homem
sempre criou e modificou continuamente sua
existência. A arte nos ensina que é possível
transformar sempre o cotidiano. Por meio
da arte, temos acesso aos sentimentos e aos
pensamentos das comunidades de qualquer
povo, época ou cultura. Produzindo arte
conhecemos melhor a nós mesmos e aos
outros.
A arte deve ser entendida pelo professor
de História como conhecimento e linguagem,
por tratar-se de um sistema de representação
que utiliza principalmente signos não-verbais
(cor, luz, sombra, forma, som, gestos, silêncio,
movimento etc.) com os quais o aluno, com
alguma intenção, compõe uma obra, atribuindo
significados a esses elementos. Assim:
Fontes Históricas são quaisquer traços do
passado que permanecem. Elas podem ser
fontes: documentos, jornais, leis, literatura,
propaganda, diários, nomes de lugres.
Visuais: pinturas, desenhos animados, filmes,
vídeos, mapas, gravuras, planos. Orais:
música, relatos. Elas podem ser ainda de
outros tipos, como artefatos, sítios, prédios
(COOPER,2012, p.21).
Por meio do conhecimento artístico e da
alfabetização do olhar, os alunos podem
compreender os sistemas de representação

produzidos pelo homem, pelas sociedades
e pelos aparelhos ideológicos por meio dos
meios de comunicação, podendo penetrar
e capturar a realidade artisticamente e
de forma consciente. É impossível uma
compreensão crítica – e um aproveitamento
para qualquer fim – desse ou daquele produto
dos meios de comunicação de massa sem
um conhecimento prévio da linguagem que
o constitui. A educação do olhar dos alunos
é necessária e inevitável, principalmente nos
dias atuais onde as informações são passadas
de forma tão rápida, e é partindo deste
ponto de vista e da minha formação como
professora de arte que proponho o ensino da
História por meio da leitura de imagens.

A LEITURA DA IMAGEM
O mais importante é fazer perguntas
que dirijam o olhar dos alunos para as
características mais importantes da imagem.
A escolha das imagens durante as aulas,
deverá estar contextualizada no conteúdo
disciplinar e direcionada de acordo com
a percepção dos alunos. É importante
deixar que os alunos perguntem, apreciem,
critiquem e comentem, retirando deles todas
as sensações que tiveram ao entrarem em
contato com imagens de diferentes naturezas
como: folhetos, mapas, quadros, ilustrações,
pinturas, objetos, capas de livro ou de filme,
documentos antigos etc.
Aguçar a capacidade que o professor e o
aluno possuem de compreender e interpretar
o passado, se inserindo como sujeito dentro
dele. Sendo alguns elementos essenciais
como: “...algo do que seja história, entender
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o como um “compromisso de indagação”,
com suas próprias marcas de identificação,
algumas ideias características, organizadas
e um vocabulário de expressões ao qual
tenha sido dado significado especializado:
“passado”,
acontecimento”,
‘situação”,
“evento”, “causa”, “mudança”, e assim por
diante.” SCHMIDT E CAINELLI (2009, p.80).
Em qualquer um destes exemplos é
possível criar um roteiro para a análise,
pois todos nos darão informações quando
estivermos em contato direto com eles. Ao
olharmos para suas propriedades físicas,
como para seus materiais e processos,
aprofundaremos nossa compreensão do
objeto e ao estudarmos o contexto no qual ele
nasceu, aprenderemos mais sobre a história
de determinada época e enriqueceremos
nossa bagagem de conhecimentos, conforme
citam Schmidt e Barca (2009, p.37).
“[...]estão envolvidos em qualquer história,
qualquer que seja o conteúdo a ser aprendido.
Entre os conceitos de segunda ordem estão
as categorias temporais[...], as formas de
compreensão ou pensamento histórico, como
o conceito de narrativa, evidencia, inferência,
imaginação e explicação histórica”.
Nas tabelas apresentadas a seguir é
possível entender os tipos de leituras que
podem ser feitas, a partir da análise dos tipos
de leitura o professor pode então escolher
quais itens irá privilegiar ao mediar a leitura
da imagem escolhida com seus alunos.
Leitura Formal:
1- Cores: Que cores o artista usou? Por
que vocês acham que ele usou essas cores?
Como essas cores estão organizadas? Quais
efeitos elas criam?

2- Formas: Que tipo de formas vocês
podem encontrar na obra? Formas
arredondadas,
retas,
pontiagudas,
pontilhados? Quais efeitos elas criam?
3- Símbolos: Que tipo de marcas e
símbolos o artista usa? Quais efeitos elas
têm? Eles fazem parte da nossa cultura? O
que significam?
4- Superfície: Com o quê a superfície
parece? Que tipos de texturas podemos ver?
Quais efeitos elas criam?
5- Escala: Qual é o tamanho real dessa
obra? Ela é grande? Suas dimensões originais
são muito diferentes das dimensões da
reprodução que estamos vendo? Faria
alguma diferença se ela fosse maior ou
menor? Será que há algum motivo para o
artista ter escolhido esse tamanho?
6- Espaço: Podemos encontrar na
obra sensação ou ilusão de espaço ou
profundidade? Há preocupação com isso?
Como as formas são colocadas no espaço?
Há simetria? Como é o movimento das
formas no espaço?
7- Materiais: Com que materiais essa
obra foi feita? São materiais tradicionais ou
“encontrados”? Como seria nossa reação
diante a obra se o artista tivesse usado
materiais diferentes? Quais associações ou
conotações os materiais usados carregam?
Vocês são capazes de identificar todos os
materias usados pelo artista olhando para a
reprodução?
8- Processo: Como essa obra foi feita?
Foi o artista que a fez ou ela foi fabricada?
Que tipo de habilidade esteve envolvida no
processo de produção da obra? Aconteceram
fortes mudanças ao material enquanto a obra
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foi feita? Conseguimos ver na obra pronta
indícios de seu processo de construção?
9- Composição: Como a obra está
organizada? Como é a proporção dos
elementos apresentados? A obra apresenta
semelhanças ou contrastes? As formas no
espaço parecem seguir uma organização ou
estão desorganizadas?
Leitura temática:
1- Conteúdo: O que é a obra? Ela é sobre
o quê? O que está acontecendo? Podemos
imaginar um enredo? Foi inspirada em alguma
obra literária (literatura: mundial, nacional,
mitológica, religiosa etc.)?
2- Mensagem: Depois de fazer uma
descrição atenta da obra, o que podemos
especular sobre o que o artista quis dizer?
Que tipo de mensagem ele tentou passar? O
que esta obra representa?
3- Título: O que o artista quis dizer com
esse título? Ele muda o jeito como vocês vêm
a obra? Vocês dariam outro título para ela?
4- Tema: Qual é o tema desse trabalho?
Ele apresenta mais de um tema? Qual será
que foi a inspiração do artista para fazer essa
obra?
5- Tipo / Gênero: Há alguma relação
dessa obra com os gêneros tradicionais da
História da pintura (mesmo que a obra em
questão não seja uma pintura), como por
exemplo, o nu, a paisagem, o retrato ou a
pintura de natureza morta?
Leitura Pessoal:
1- Você: Qual foi sua primeira reação
com a obra de arte? O que fez você sentir ou
pensar assim? Você gostou da obra à primeira
vista?
2- Seu mundo: A obra te fez lembrar de

quê? Porque isso te fez lembrar daquilo?
Você consegue fazer alguma relação entre o
que vê e sua vida? Ela representa algo que é
importante para você?
3- Suas experiências: Você pode conectar
a obra a quê? Você já foi há algum lugar como
este que é mostrado pelo artista?
Leitura Contextualizada:
1- Quando: Quando essa obra foi feita?
Podemos fazer alguma conexão entre a obra
e o período em que ela foi feita? Ela mostra
alguma ação que era comum há uma época
e que já não acontece mais? As roupas das
pessoas retratadas representam a época que
a obra foi feita? Qual é a relação dessas roupas
com as roupas que usamos atualmente?
2- Onde: Onde essa obra foi feita? O que
a obra pode nos dizer sobre o lugar que ela
foi feita? Há alguma característica na obra
que nos ajuda a encontrar sua nacionalidade?
3- Quem: Quem fez essa obra? O que
nós sabemos sobre esse artista? Há alguma
relação ao modo de vida do artista com a obra
que ele fez? Essa obra foi importante para
o artista ou foi somente uma encomenda?
Essa obra foi feita para quê? Para quem?
4- História: Podemos relacionar essa obra
ao contexto social e político do momento
histórico em que foi feita? Ela ainda é atual?
Pode ser relacionada ao contexto social e
político de hoje?
5- Outras linguagens: Podemos relacionar
essa obra com obras de outras linguagens
artísticas do período, como cinema, música,
teatro, literatura ou design, por exemplo?
6- Outras áreas do conhecimento:
Podemos relacionar essa obra com outras
áreas do conhecimento, como por exemplo,
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a ciência, geografia, matemática, ecologia? O
artista estava relacionado a algumas dessas
áreas?
7- O tempo presente: Como as pessoas
olham para essa obra hoje em dia? É igual
ou diferente de quando ela foi originalmente
vista? Essa obra é considerada importante ou
valiosa?
8- A obra no espaço: Em que museu ou
coleção está essa obra? Ela está colocada em

posição de destaque? Algum de vocês já viu
essa obra pessoalmente?
9- Interpretação: Como as informações
recebidas pelo professor e pesquisadas
pelos alunos afetam a experiência com a
obra? Vocês sentiriam a mesma coisa se não
tivessem essas informações?
(TABELAS -ANEXO 1)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização de imagens nas aulas é um recurso grandioso
na era da informação em que vivemos, onde os assuntos são
os mais variáveis possíveis num período muito curto. Por isso
deve-se ter cuidado ao repassar uma imagem, ter a ideia de
que a produção de imagens jamais é gratuita, e, que algumas
delas sempre são fabricadas para determinados usos, sendo
estes individuais ou coletivos. Uma imagem não é apenas
um conjunto composto por linhas, cores, sombras ou luz; há
muito mais coisas por detrás delas. Por isso a importância do
professor, saber abordar e transmitir essas imagens da forma
mais correta o possível, pois ele sempre será o formador de
opinião.
A missão do professor de história é uma das mais
importantes dentre as disciplinas do currículo escolar do
ensino fundamental, é na aula de história que os alunos
formarão sua opinião diante dos vários temas propostos,
contrapondo cada um deles com as notícias do dia-a-dia,
tornando-se um cidadão crítico e ativo dentro da sociedade
em que vive.
Por fim, o profissional deverá esforçar-se ao máximo para
que consiga levar e transmitir a História para a vida de seus
alunos de uma maneira que se perpetue para sempre, e que
eles possam levar seus ensinamentos por toda a vida.
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A MULHER NEGRA E O RACISMO
PERSISTENTE NA ESCOLA AINDA HOJE
RESUMO: O objetivo geral deste artigo é identificar quais as práticas sociais que causam
desconforto as mulheres de raça negra dentro do ambiente escolar nos últimos anos, tendo
em vista destacar a presença das mulheres, inclusive negras no oficio do magistério e no
contexto escolar para efetivação do trabalho pedagógico realizado é frequente e de certa
maneira unanime uma vez que não há ainda grande contingente masculino realizando estas
funções. Observo que esta preocupação a visibilidade de atos racistas contra estas pessoas,
começou a ser percebido, questionado e passou a ser visto como ato discrimitório real após
a implementação da lei 10.639/ 2003, frente à problemática do racismo, da discriminação
racial, favorecendo a reflexão para identificar quais as causas que ainda sustentam e
justificam atitudes preconceituosas e racistas para com este contingente, uma vez que a sua
ocorrência frequente no cotidiano da vida escolar causa o fracasso escolar e a dificuldades
de ascensão social, tanto dos alunos como das professoras durante o trabalho pedagógico
proposto.
Palavras-chave: Mulheres; Negras; Escola; Racismo; Discriminação.
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INTRODUÇÃO
Desde o século XIX, as mulheres
ingressaram na Escola Normal, graças a
abertura dada ao processo de educação
em cursos profissionalizantes para pessoas
de camadas pobres e com poucos recursos
financeiros, o que por dava a mulher da
sociedade brasileira, a oportunidade de
buscar seu saber, mas a via aqui oferecida
possuía mão dupla, uma vez que apesar de
todas serem mulheres, as negras ainda se
deparavam com um processo de resistência
que de certa forma causava a aniquilação
da sua condição humana, pois, “a conjugação
do racismo com o sexísmo, produzia sobre
as mulheres negras uma espécie de asfixia
social com desdobramentos negativos sobre
todas as dimensões da vida”. (CARNEIRO,
2004, p.77).
Desta maneira segue-se a pratica de
um racismo silencioso que dificultava,
minimizava e atrapalhava seu convívio na
participação destas mulheres em tais cursos,
o que de certa forma persiste até hoje, uma
vez que nos deparamos com atos racistas
frequentes em escolas quando um pai ou
uma mãe ofende uma professora por sua cor,
ou desmerece seu saber por sua raça.
Infelizmente estas atitudes permanecem
por intermédio dos tempos anexado nas
relações sociais desiguais entre os negros e
brancos no Brasil desde o período colonial
brasileiro. Nesta perspectiva, a reflexão
sobre a situação da mulher negra no espaço
escolar, considerando que sua valorização
como profissional da Escola se dá mais
pela resistência do que pela concordância

de sua capacidade intelectual é de suma
importância para compreender as atuais
condições vividas na escola.
O processo educacional nesta perspectiva
deve desempenhar um papel transformador
nas mudanças quanto à realidade de vivências
do racismo e do preconceito conforme
propõe a Lei 10.639/2003, neste sentido,
vale observar que a necessidade de uma
educação antirracismo é algo que se visa
alcançar a muito tempo no Brasil, uma vez
que se fundamenta em princípios centrados
em um ensino próximo às origens popular,
para que ultrapassem a visão colonialista
e as desigualdades presente na educação
escolar atual.
Segundo Lopes, (2008): as desigualdades
são advindas a um passado construído por
uma estrutura racista, que atualmente age
diretamente nas relações sociais por meio
de mecanismos injustos que hierarquiza,
segrega e determina as oportunidades de
acessos e de mobilidade social que diferencia
os negro, o que chamamos de racismo.
Precisamos então, repensar e reconhecer
as diferenças culturais e sociais existentes
relacionando-as a uma proposta investigativa
de analisar o papel das professoras brasileiras
de raça negra no ambiente escolar, tendo em
vista o trabalho pedagógico realizado por
elas e a dificuldade extra de ter de se afirmar
frequentemente em ambiente escolar além,
de passar pelos problemas frequentes
favorecendo assim a discussão do tema de
discriminação racial e do racismo.

452

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

A MULHER NEGRA E O
RACISMO PERSISTENTE NA
ESCOLA AINDA HOJE
Em uma retrospectiva histórica observase que há um movimento em direção a
atualização da legislação de maneira muito
lenta, movimento este que ainda não atende
por completo as necessidades das minorias
negras, Segundo Gonçalves (2011):
“É complexa, mas não impossível a
tarefa de tratar de processos de ensinar
e aprender em sociedades multiétnicas e
pluriculturais como a brasileira, pois abordálos pedagogicamente com competência
e sensatez (...), requer de professores e
pesquisadores admitir e tomar conhecimento
de que a sociedade brasileira se projeta
como branca por isso, é preciso desconstruir
a equivocada crença que vivemos em uma
democracia racial“. (GONÇALVES 2011,
p.16)
A educação é algo que tenta se alcançar
a muito tempo no Brasil, ela se baseia
em conceitos voltados a ideia de que a
população necessita de um ensino próximo
às suas origens, próximo de sua visão de
mundo, para que a partir disso, estenda-se
para outros níveis de aprendizagem.
A cultura negra e seus saberes, devem ter
muita importância no sentido de promover
uma integração cada vez maior das mulheres
negras no contexto escolar, historiadores
dedicados ao estudo do período colonial
analisam as dificuldades de comunicação
enfrentada pelos primeiros africanos
escravizados que para cá foram trazidos,

uma vez que eles pertenciam a diferentes
sociedades tribais, que viviam em diferentes
locais da África – Costa Ocidental, Costa
Austral e Costa Oriental – e falavam línguas
distintas.
Os
colonizadores
os
igualava,
denominando-os todos ‘negros’, vendo-os
como mão-de-obra e não como indivíduos
dotados de uma história e de valores
próprios dos diferentes povos dos quais se
originavam. Por conta disso, não havia uma
educação para estes indivíduos e o que os
mantinha viva a cultura própria viva era o
que se passava oralmente. A vida cultural
dos negros e negras auxiliava em sua própria
educação.
Nossa sociedade possui um misto de
culturas que denominamos de cultura afrobrasileira, em razão mistura das vivências de
africanos de diferentes sociedades, que aqui
se encontraram, combinaram e recriaram
distintas tradições que hoje revivemos e
recriamos como seus descendentes.
Podemos então, analisar a história de
nossa formação, reconhecendo as diferenças
culturais e sociais relacionando-as às
situações que vivenciamos e observamos
em nosso país. Observa-se que assuntos
relacionados a mulher envolvem questões não
só de violência gratuita, mas de intolerância
em razão raça, o gênero, considerando
extremamente necessário valorizar papel
das professoras brasileiras de raça negra no
ambiente escolar, tendo em vista o trabalho
pedagógico frente a discussão do tema de
discriminação racial e do racismo, favorecerá
e talvez minimizará episódios de agressão.
O povo brasileiro necessita de uma
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educação que inclua a preocupação de se
envolver com um quadro social culturalmente
diversificado, tendo característica plurilíngue
socialmente diferenciado. Lopes (2008),
afirma que está desigualdade vem como
herança de um passado construído por uma
estrutura racista que atualmente envolve as
relações sociais por meio de mecanismos
injustos que hierarquizam, segregam e
determinam ser menos, diminuindo a
oportunidades de acessos e de mobilidade
social diferente para negros.
Neste sentido, observa-se que as atitudes
que envolvem a exclusão moral voltadas
ao cunho racial, existem constantemente
nas relações entre sociedade e mulheres
negras, causando um descompromisso das
esferas superiores que deveriam cuidar e
proteger os grupos excluídos, o que de certa
forma as desvaloriza como seres humanas
as expondo, e colocando-as a margem dos
limites que regem as regras e valores morais
da sociedade.
Percebe-se que para a mulher negra a
situação torna-se muito mais difícil, uma vez
que está reservada a ela última posição na
distribuição de oportunidades de mobilidade
social e profissional em sociedade, pois são
constantemente desvalorizadas pela mídia,
pelas ocupações de menor visibilidade,
valorização profissional e financeira, de
forma que na educação sofrem desvantagens
em relação às mulheres brancas.
É certo que a condição a qual as mulheres
negras são expostas diariamente, como
agressões, comentários, atos discriminatórios,
apelidos maldosos o que dificultam cada dia
mais a função do trabalho a ser efetuado,

pois estas afirmações, ou acusações agem
diretamente no interior da pessoa ofendida
que se sente inferiorizada ou incapaz de
cumprir o papel ali a ela destinado.
Entre as políticas afirmativas de prevenção
e combate ao racismo podemos citar
respectivamente a Constituição Federal de
outubro de 1988, chamada de cidadã, a sua
implantação deu origem a importantes ações
no combate à discriminação e ao racismo, a
exemplo o escrito no artigo: XLII – “a prática
do racismo constitui crime inafiançável e
imprescritível, sujeito à pena de reclusão,
nos termos da lei. (BRASIL,1988) ”.
Em relação à legislação como efetivação
das políticas públicas, segundo Silva
Jr.(2002): o art. 23, da Constituição Federal
normatiza que: é competência comum da
União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, proporcionarem os meios
de acesso à cultura, a Educação e a Ciência
(inciso V) para todos e segundo Gonçalves e
Silva (2011), a Constituição Federal de 05 de
outubro de 1988, reconheceu a diversidade
da população brasileira e tornou o racismo
um crime inafiançável e imprescritível.
Indica-se que existe um desencontro entre
o discurso universalista da Escola e os alunos
de ascendência africana, considerados
negros, pois ao se negar a sua história, negase esses como sujeitos da História do Brasil
e, ao negar o acesso à nossa diversidade
cultural, os prejuízos atingem a toda
população brasileira.
Observa-se que a s afirmações citadas para
dar maior visibilidade a raça negra surgem
depois da Lei 10639/2003, o cenário atual
tem se mostrado mais receptivo as questões
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raciais a medida que determinam romper
com o paradigma da discriminação racial.
De acordo com Silva (2003) a cultura e
sua transmissão mostram como existe nas
sociedades contemporâneas, existe um
poderoso sistema educacional centrado na
cultura que fazem da instituição escolar seu
campo privilegiado de atuação. (SILVA ,2003,
p.120)
Ao refletir sobre esta afirmação
compreende-se que é necessário que as
unidades escolares promovam na sua clientela
a consciência dos direitos disponibilizados
pelo sistema jurídico brasileiro para que nas
escolas aconteça de maneira eficaz ações
que visem combater o racismo.
Estas ideias levam a compreensão de
quais são as dificuldades de implementar
políticas que favoreçam a real inclusão social
da mulher negra, no sentido de valorizar seus
saberes, compreendidos nas suas pratica de
ensinar, nas quais seguem transformando
a realidade escolar, considerando que seus
os pontos abrangentes da lei 10639/03
favorecem a interação e a trajetória vivida
pelas mulheres negras dentro da sua pratica
educacional, considerando sua formação e
suas limitações para realizar o trabalho em
sala de aula, visando as melhorias oferecidas
para a execução dos direitos proposto em lei.
As mulheres negras que se alinham com
essa forma de pensamento, também se
depara com expressões racistas no seu dia-adia profissional, como estas questões raciais
podem contribuir para a mudança de olhares
diante do processo árduo vivido quando
se confrontam essa situação em relação a
pessoas próximas de si, o que causa estresse

e desmotivação profissional, considerando
que hoje estas ações são veladas e por vezes
passam despercebidas por quem está no
entorno.
Para minimizar estes episódios contamos
ainda com poucas políticas afirmativas de
prevenção e combate ao racismo como art.
210, da Constituição Federal estabelece
que: “Serão fixados conteúdos mínimos
para o ensino fundamental, de maneira a
assegurar formação básica comum e respeito
aos valores culturais e artísticos, nacionais
e regionais”. (...) e no art. 215 menciona
os valores afro-brasileiros § 1º O Estado
protegerá as manifestações das culturas
populares, indígenas e afro-brasileiras, e das
de outros grupos participantes do processo
civilizatório nacional.
Estes antigos favorecem a discussão
para a realidade escolar, numa perspectiva
ampla que garante a valorização da condição
humana respeitando a todos independente
do seu clero raça, etc.
Por este motivo deveria se valorizar no dia
a dia escolar os saberes, as descobertas, as
construções biopsicossociais oferecidas pela
passagem escolar de cada aluno, porém ,a
preocupação baseia-se na impressão visual
que se tem das pessoas que constituem este
processo, desfavorecendo os saberes do ser
humano ali disposto a promover e realizar
esta proposta, a perspectiva do que pode
ser a educação vem a baixo uma vez que os
“clientes “ do processo preferem se apegar
a características físicas que desmerecem o
profissional da construção pedagógica, ao
invés de valorizar os saberes e fazer bom uso
deles.
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A educação por si só passa por momentos
difíceis, uma vez que seu real objetivo não é
almejado, a situação piora quando além de
desvalorizada, está se torna palco de disputa
de raças, que apresenta conceitos que
desmereçam saberes e culturas diferentes
do que se tem, ao invés de agregar e somar
todos os saberes.
Entende-se, portanto, que existe um
desencontro entre o discurso universalista da
Escola e os alunos de ascendência africana,
considerados negros, pois ao se negar a sua
história, nega-se esses como sujeitos da
História do Brasil e, ao negar o acesso à nossa
diversidade cultural, os prejuízos atingem a
toda população brasileira.
Do ponto de vista da afirmação e
visibilidade da raça negra este cenário atual
tem se mostrado mais receptivo as questões
raciais a medida que indicam reconhecimento
destes sujeitos e a possibilidade de romper
com o paradigma eurocêntrico contribuindo
para recriar a ordem social, cultural e política.
Em termos de aprender deve-se antes de
tudo compreender os muitos caminhos
pelos quais a cultura permanece viva e se
transforma dando o primeiro passo para a
igualdade.
É importante se ater às combinações
de tão distintas tradições praticadas pelos
brasileiros e quais criações resultam das
tantas misturas culturais que esse povo é
capaz de fazer. Neste processo o popular e o
erudito devem ser verificados e uma análise
é importante para saber se elas se combinam.
Desta maneira, haverá um entendimento que
respeite toda a miscigenação o que envolve
a construção social do Brasil.

O docente que se alinha com essa forma
de pensamento também se depara com
essas questões no seu dia-a-dia profissional,
garantindo que estudo da cultura popular
torne-se um procedimento que se confronte
com as situações criadas e com as situações
que pessoas próximas a si passam, por
ocasião das informações que os meios de
comunicação injetam nas mentes em geral,
desenvolvendo inúmeras dúvidas sobre o
que fazer quando os alunos insistem criticar
e desrespeitar uma professora que está
prestando seu trabalho.
A garantia da equidade em políticas
educacionais para a população negra se
faz necessária e é de responsabilidade
do estado deve acontecer por meio de
definição e implantação de ações afirmativas
claras e objetivas, do contrário, não haverá
equidade de direitos haja visto, que uma
Unidade Escolar ao propor em seu projeto
pedagógico o estudo da diversidade como
tema transversal, não necessariamente irá
tratar das questões raciais, poderá falar
somente do meio ambiente e nunca se referir
as questões raciais.
De acordo com Silva (2003) a cultura e
sua transmissão contam nas sociedades
contemporâneas, como poderoso suporte
dos sistemas educacionais (...) e como
a educação qualquer que ela seja, está
centrada na cultura pode se entender porque
os multiculturalistas fizeram da instituição
escolar seu campo privilegiado de atuação
(SILVA ,2003, p.120).
A fases estudantil a qual lidamos é de
grande importância na vida do ser humano,
pois é nela que se encontram os aprendizados
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e conhecimentos que permanecerão sempre
em suas vidas. É de responsabilidade dos pais e
professores estabelecer relações constantes
com o mundo real e adolescentes acerca
das questões que envolvam igualdade, pois
nesta fase as crianças estão mais propensas
às descobertas do assunto.
Cabe a escola e ao professor, bem com
seus familiares, orientar sua aprendizagem
de maneira a se extinguir o preconceito
considerando a necessidade da informação
sobre gênero sexualidade e diversidade
tornando-a urgente e necessária, e que a
rede educacional hoje precisa aproveitar
seu espaço para informar reestruturandose diante do ensino de forma oferecer
informações que vão além dos muros
escolares ,oferecendo uma educação de
qualidade e significativa para o aluno,
modificando seu papel na vida de todos
reconstruindo propostas e repensando seus
projetos pedagógicos escolares.
Ao refletirmos sobre estas ideias
compreendemos que é necessário que as
unidades escolares promovam na sua clientela
a consciência dos direitos disponibilizados as
escolas para que aconteça de maneira eficaz
ações que visem combater o racismo.
Na sociedade contemporânea, a raça está
diretamente ligada à sociedade, pois logo
que a criança nasce é educada e disciplinada
para adquirir o gênero “correto”. O uso,
de expressões pejorativas direcionadas
a pessoas pertencentes a outros grupos
étnicos, por exemplo, não é expressão de uma
prática preconceituosa, a linguagem também
revela as apropriações que o imaginário
social nos oferece sempre no processo ao

qual somos.
O antirracismo como categoria de análise
implica conhecer, saber mais sobre as
diferenças culturais, entender como são
produzidas pelas culturas e sociedades nas
relações entre homens e mulheres. Portanto,
como nos diz Scott (1995), raça pode ser
entendida como a “organização social da
diferença ”.
É importante ressaltar que em uma
sociedade não se devem observar a etnia,
mas sim tudo o que foi construído durante
as relações estabelecidas. Nas escolas é
ensinado frequentemente as diferentes
culturas dos povos, e essa não seria uma
‘cultura diferente’ de uma sociedade como a
do Brasil, com várias culturas.
Como diz Louro (1997) vê-se a raça
como molde social cuja marca é estampada
na criança, como se as personalidades
masculinas saíssem, como uma fábrica de
chocolate, da ponta de uma esteira”, onde
todos pensam da mesma forma e com os
mesmos preceitos. (LOURO 1997, p.48-49).
Para tanto, é necessário reconhecer que
somos diferentes para estabelecer a existência
de uma diversidade cultural no Brasil, não é
suficiente para combater os estereótipos e
os estigmas que ainda marginalizam milhares
de crianças em nossas escolas e milhares de
adultos em nossa sociedade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo abre espaço para que sejam observadas situações
que proporcionam e motivem profissionais da área da educação
e também aos pais, para que possam mudar o seu modo de ver
a diversidade racial existente na escola. O preconceito racial é
contínuo e começa no convívio familiar da criança, uma vez que
está imita as ações dos adultos, este um aspecto que faz parte
do desenvolvimento.
É preciso que se rompa concepções que minimizem as
diversas raças, onde o papel dos educadores e pais que tendem
a dizer, se afaste, isto é proibido ou não pode conviver, causando
o enraizamento do racismo, é preciso fortalecer a ideia de
igualdade, de gentileza gera gentileza e de que todos têm os
mesmos direitos
A criança é um ser pensante, ativo, autônomo e curioso,
privá-las das informações que o mundo traz é impossível,
podemos então abranda-las ao invés de carrega-las de violência,
diferenciação e segregação da espécie humana por intermédio
mentiras, crimes, ideias culturais.
Os pais e educadores tem certa responsabilidade pela
formação crítica, autônoma, sociocultural, afetivo-emocional dos
alunos e filhos, aos pais cabe conversar, participar, observar de
perto a vida emocional, educativa, afetiva, ideais para o futuro,
sexualidade dos seus filhos. Já a escola, deve dispor de projetos
para crianças e adolescentes, preparando pais e professores para
temas acerca do racismo e da inferiorização do ser humano,
trabalhando as diferenças e o respeito do outro.
Para o educador fazer parte do mundo que os alunos estão
inseridos e vivem é de suma importância, devendo oferecer
como recursos pedagógicos o que a mídia expõe, pois será
mais proveitoso do que entrar em conflito com as informações
selecionadas por alguém que entende a cabeça dos jovens e
crianças atuais. É muito importante que os educadores de
modo geral, juntos, pesquisem a nível mundial as diversidades
da sexualidade para que assim possam lidar melhor com cada
situação, e que projetos sejam construídos e desenvolvidos para
tratar do tema em questão.
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FORMANDO ALUNOS LEITORES
RESUMO: O presente artigo aborda sobre a importância da leitura e ações que podem
promovê-la. Há muitas concepções e processos de ensino, assim se analisa a contribuição
da leitura no aprendizado e formação de alunos leitores, bem como a importância do
convívio com textos literários. Tenta-se provar neste trabalho de pesquisa que a leitura é
fundamental para o desenvolvimento social, moral, literário, psicológico, material, afetivo
e etc. da criança, porque uma criança criada em torno do mundo da leitura certamente
vai atingir um desenvolvimento muito mais satisfatório, vai ter inconsciente as verdades
do mundo, os dilemas que devem ser resolvidos em algum momento da vida, obter maior
segurança para passar por todos os estágios psicológicos e tornar-se um adulto formado
tanto cultural quanto socialmente.
Palavras-chave: Leitura; Alfabetização; Letramento.
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INTRODUÇÃO
A leitura é um processo indispensável para o
aprendizado e a formação de todas as pessoas.
É fonte de informação e de conhecimento,
além de ser uma atividade fundamental na
formação cultural e benéfica à saúde mental
e de promoção das descobertas no mundo.
O processo de integração da criança se
realiza efetivamente por meio da aquisição
da leitura e da escrita, em virtude de que o
uso da linguagem oferece à ela condições de
expressar e internalizar ações e informações
favoráveis ao desenvolvimento humano.
Quando ocorre a alfabetização as pessoas
passam a interagir e a obter condicionantes
sócios culturais que atuam decisivamente na
relação indivíduo e sociedade. Porém, neste
artigo amplia-se o conceito de leitura, não
como mera decodificação de sinais gráficos
e sonoros, mas sim como a interação entre
leitor e diferentes tipos de texto. Nesse
intuito, “para aprender a ler, é preciso que
as crianças construam uma representação
adequada dos fins da leitura, assim como
da tarefa de ler!” (Celis, 1998, p.38). Além
do conhecimento e da reflexão sobre os
processos de aquisição da leitura, a criança
precisa perceber a função social desta
prática, ou seja, as funções que a leitura
desempenha no cotidiano das pessoas.
O desafio da escola, portanto é formar
praticantes da leitura e escrita e não apenas
sujeitos que possam decifrar o sistema de
escrita. É formar seres humanos críticos
capazes de ler nas entrelinhas, interagir com
os textos e desejosas de embrenhar-se em

outros mundos possíveis que a literatura
oferece. (LERNER 2002, p. 27)

O QUE É ALFABETIZAÇÃO
A alfabetização é o processo de ensino
e aprendizagem de um sistema linguístico
e da forma como usá-lo para se comunicar
com a sociedade.
Por meio da alfabetização, o sujeito será
capaz de codificar e decodificar uma língua,
aprendendo a ler e escrever. Esse processo
também habilita o sujeito a desenvolver
diversos métodos de aprendizado da língua.
É o processo no qual os educadores
procuram dar mais atenção ao aprendizado
do alfabeto e dos números, a coordenação
motora e a formação de palavras, sílabas e
pequenas frases.

O QUE É LETRAMENTO?
Enquanto a alfabetização desenvolve a
aquisição da leitura e da escrita, o letramento
se ocupa da função social de ler e escrever.
O letramento é o estado que um
indivíduo ou grupo social alcança depois
de se familiarizar com a escrita e a leitura,
possuindo uma maior experiência para
desenvolver as práticas do uso nos mais
diversos contextos sociais. Um indivíduo
letrado é capaz de se informar por meio
de jornais, interagir, seguir receitas, criar
discursos, interpretar textos, entre outros.
Ensinar a ler e escrever é um desafio que
transcende amplamente a alfabetização em
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sentido estrito. O desafio que a escola enfrenta hoje é o de incorporar todos os alunos
à cultura do escrito, é o de conseguir que todos seus ex-alunos cheguem a ser membros
plenos da comunidade de leitores e escritores. (LERNER 2002, p. 17)

QUAL A DIFERENÇA ENTRE ALFABETIZAÇÃO E
LETRAMENTO?
A alfabetização é o processo de aprendizagem em que se desenvolve a habilidade
de ler e escrever, já o letramento desenvolve o uso competente da leitura e da escrita nas
práticas sociais.
Então, uma das principais diferenças está na qualidade do domínio sobre a leitura e
a escrita. Enquanto o sujeito alfabetizado sabe codificar e decodificar o sistema de escrita,
o sujeito letrado vai além, sendo capaz de dominar a língua no seu cotidiano, nos mais
distintos contextos.

Fonte: https://www.diferenca.com/alfabetizacao-e-letramento/ Acesso em 30 de Dez. 2018
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O sujeito alfabetizado sabe ler e
escrever, porém pode estar pouco habituado
a usar essas habilidades no seu cotidiano. Já
o indivíduo letrado possui domínio da leitura
e da escrita nas mais diversas situações e
práticas sociais.
Um indivíduo alfabetizado não significa
necessariamente um indivíduo letrado. Do
mesmo modo, um sujeito pode ser capaz
de realizar determinadas atividades em seu
cotidiano que necessitem do letramento,
como preencher um recibo, sem que ele seja
alfabetizado.
A incapacidade de adquirir a habilidade
da leitura e da escrita é chamada de
analfabetismo ou iliteracia. Existe também
a incapacidade de compreensão de textos
simples, que é chamada de analfabetismo
funcional ou semianalfabetismo.

PROPOSTAS PEDAGÓGICAS PARA
FORMAR ALUNOS LEITORES
Segundo os Parâmetros Curriculares
Nacionais (1997, p.41):
a leitura tem se constituído em objeto de
ensino e para que se constitua em objeto de
aprendizagem, é necessário que faça sentido
para o aluno, isto é, deve responder, do seu
ponto de vista, a objetivos de realização
imediata. A escola precisa mostrar aos alunos
que a leitura é algo interessante e desafiador
e quando conquistada plenamente, dará
autonomia e independência ao leitor. O
ato de ler permite, o desenvolvimento do
senso crítico, aprimora a capacidade a as
possibilidades de participação social.

Mas o que se observa no contexto
escolar
são
exercícios
mecânicos,
decodificação de palavras e desinteresse total
pela leitura.
O desafio é formar pessoas desejosas de
embrenhar-se em outros mundos possíveis
que a literatura nos oferece, dispostas a
identificar-se com o semelhante com o
diferente e capazes de apreciar a qualidade
literária.
Assumir este desafio significa abandonar
as atividades mecânicas e desprovidas de
sentido, que levam as crianças a distanciarse da leitura por considerá-la uma mera
obrigação escola”... (LERNER, 2002, p. 28).
Algumas propostas utilizadas pelos bons
leitores são a antecipação, a inferência a partir
do contexto ou do conhecimento prévio que
possuem e que verifiquem suposições iniciais.
Essas estratégias de inferência permitem
captar o que não está dito no texto de forma
explícita e a partir do conhecimento prévio
que cada um possui, ir construindo significado
naquilo que lê.
Para aprender a ler é preciso que o aluno
se defronte com os escritos que utilizaria se
soubesse mesmo ler, com os textos de verdade,
não aqueles que são exclusivamente feitos
para decodificar símbolos, contribuindo para
que o aluno construa uma visão empobrecida
da leitura.
Para tanto, as atividades de leitura devem
ampliar a visão de mundo e inserir o aluno na
cultura letrada; estimular o desejo de outras
leituras e possibilitar a vivência de emoções,
o exercício da fantasia e da imaginação, entre
outras.
Entende-se que a criança é capaz de ler
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na medida em que a leitura é compreendida
como um conjunto de ações que transcendem
a simples codificação de letras e sílabas.
Quando a criança consegue inferir o que
está escrito em determinado texto a partir
de indícios fornecidos pelo contexto, diz-se
que ela está lendo. (Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil. pg. 140)
Como atividade para crianças que ainda
não sabem ler convencionalmente, sugere-se
a escuta de histórias lidas pelo professor, pois
ouvir um texto já é uma forma de leitura. Para
DE CELIS (1998, p.37), “Aprender é, para cada
criança, um processo social de construção dos
significados em seus encontros e interações
com as ideias, as pessoas e os acontecimentos”.
É de grande importância o acesso da
criança a diversos tipos de materiais escritos
por meio da leitura do professor, uma vez que
essa prática possibilita o contato com práticas
culturais mediadas pela escrita.
Ao motivar os alunos à ler tem que se
oportunizar essa ação na escola, a leitura
por prazer, em se tratando de obra literária
para criança, é aquela capaz de provocar riso,
emoção e empatia com a história, fazendo o
leitor voltar mais vezes ao texto para sentir as
mesmas emoções.
É aquela leitura que permite ao leitor
viajar no mundo do sonho, da fantasia e da
imaginação e até propiciar a experiência do
desgosto, uma vez que esta é também um
envolvimento afetivo provocador de busca
de superação.
Estimular o contato das crianças com o
mundo mágico da leitura é proporcionar a
ela um mundo novo que a ajuda na formação
símbolos metafóricos que compõem o mundo

real.
...antes de ser uma aprendizagem escolar,
a leitura revela uma dimensão social, definida
muito antes da entrada da criança na escola.
A familiaridade com materiais impressos;
a constância com que presencia atos de
leitura realizada pelos pais ou familiares; as
oportunidades que teve de ter livros – todos
estes fatores e condições do seu meio vão
revelando à criança o valor social da escrita e
da leitura. BARBOSA (1994, p. 136)
Todos os questionamentos infantis podem
ser esclarecidos por meio de obras da
literatura, que além de despertar a imaginação,
a fantasia, a emoção no leitor, informa sobre
várias experiências, problemas ou dilemas que
interessam as crianças. Esses problemas são
tratados de maneira pura, suave, humorada,
divertida, fazendo com que elas aprendam ao
mesmo tempo que se divertem.
Por meio dos livros infantis a criança pode
se ver retratada na história, ela se identifica
com as personagens e com seus problemas,
assim pode ler sobre sua relação com a família,
ou sobre sua afetividade, medo, respeito,
disputa por atenção, por carinho com os
irmãos, a relação de amizade, afeto e carinho
com os avôs. Os conflitos, brigas e relações
de autoridade também são discutidas nas
histórias, como a separação dos pais.
Ao ler, os pais ajudam os filhos em suas
descobertas, o porquê de sua existência, como
pode ser o seu futuro, como lutar por aquilo
que deseja, como adquirir sua independência
e muitos outros temas tratados nas histórias
infantil.
Quando a leitura é feita pelo professor, é
possível realizar várias atividades, como já foi
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dito, entre elas está a motivação da criança
a recontar a história, com o simples objetivo
de escutá-la. Ao ouvir uma história, a criança
constrói na mente um esquema de texto
narrativo, e é exatamente em sua memória
que vai refazer este esquema para recontar a
história.
É importante que o educador a oriente
durante o recontar, para que possa prestar
atenção nos elementos importantes do texto,
como personagens, cenário, tempo, início,
meio e fim. O educador pode interferir com
questões como: O que aconteceu depois?
E daí?, que ajudam a criança a recordar a
história. Perguntas gerais, antes de começar
a história podem ser feitas, com o objetivo
de localizar a criança sobre o tema abordado
no texto, ao iniciar a história: Que história vai
contar?, Sobre o que fala a história?, Quem
são os personagens?, O que aconteceu?,
Como a história termina?, Por que?, etc.
O educador pode, ainda, iniciar uma história
e pedir que a criança continue, ou fazer uma
história coletiva, na qual cada criança conta
um pedaço. Se a criança não se lembrar o
professor pode auxiliá-la, dando algumas
pistas do fato a seguir. Esta atividade, se feita
com frequência, trará notável bem à criança,
que cada vez mais se aperfeiçoará no esquema
textual narrativo e recontará as histórias cada
vez mais com riqueza de detalhes, pois estará
estimulando e desenvolvendo a memória.
É importante que o professor seja, às vezes,
espectador das crianças, seja no recontar
histórias, no dramatizar e até mesmo nas
brincadeiras, pois assim, a criança terá maior
confiança e intimidade com ele, criando um
laço importante par o desenvolvimento nesta

fase de descobertas.
Por meio desta atividade, pode-se fazer
uma avaliação da criança: o desenvolvimento,
a capacidade de atenção e memória, a fala,
a criatividade e desenvoltura ao contar
uma história, pois neste momento, o
educador terá a atenção voltada a escutar
as crianças, podendo, assim, avaliar tanto o
desenvolvimento físico-cognitivo como o
resultado das aulas.
Deve-se, também, evitar estereótipos,
como, por exemplo, dizer que todas as
princesas são sempre loiras, todos moram
em castelos, aqueles que não são bonitos
não merecem destaques, etc. O importante é
fazer que a criança se sinta à vontade para
criar suas histórias e se inserir nelas, como
personagens e aceitar-se do jeito que são.
Algumas
atividades
complementares
podem ser feitas a partir do recontar histórias.
Como as crianças pré-escolares ainda não
escrevem fluentemente, o professor poderá
anotar na lousa a história, pedir para que cada
um desenhe uma parte da história e montar
um livro.
Além de casa, a escola tem que ser um
ambiente facilitador e incentivador da leitura,
tornando-se então um meio importante de
disseminação deste hábito, já que no Brasil,
os pais que leem para os filhos são a minoria,
e a biblioteca, juntamente com o professor,
podem auxiliar nesta perspectiva.
Há tantos meios para despertar o hábito
de leitura nas crianças que o educador de
hoje deve sentir-se privilegiado, pela grande
oportunidade que tem de criar novos leitores.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A aprendizagem da leitura exige que o leitor aplique
habilidades de raciocínio para compreender as relações
linguísticas entre a fala e a escrita bem como mobilize
habilidades de compreensão tais como a verificação, a
antecipação e a identificação.
Ninguém se transforma em leitor com a ajuda de métodos
prontos, cada indivíduo percorre etapas diferenciadas, assim
todos partem do momento em que as condições do meio
lhe sejam favoráveis. Para algumas pessoas o meio social
não proporciona este suporte de base, essencial para a
intervenção escolar do processo de aprendizagem da leitura.
Cada pessoa aprende de diferentes formas e cabe a escola
propiciar o aprendizado adequado, envolvendo os alunos.
Leituras mecânicas, textos ultrapassados e aulas expositivas
não contribuem em nada para a melhoria do hábito de ler
da população. Os alunos devem ser incentivados para
adquirir esse costume que só se estabelece se as pessoas
são letradas. Mesmo se alfabetizando há muitas pessoas que
não entendem o que leem, que não são capazes de inferir o
que leram em sua vivência, por isso que o espaço escolar é
lugar de debates, reflexões e aprendizado.
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ESTRATÉGIAS PARA O ENSINO DE HISTÓRIA
NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
RESUMO: Na Educação atual devemos realizar um resgate da importância do Ensino
na EJA, especialmente do ensino de História que vem sendo ineficaz, pois a maioria dos
alunos demonstra não gostar desta disciplina, o que torna imprescindível estudar sobre as
estratégias que podem contribuir para que todos os alunos, especialmente os jovens e os
adultos tenham sucesso em suas aprendizagens na área de história. Assim sendo, neste
trabalho, procuramos responder as questões: Quais são as estratégias utilizadas pelos
professores para ensinar aos jovens e adultos em uma escola pública? Qual a relação destas
estratégias com o sucesso da aprendizagem dos alunos da Educação de Jovens e Adultos?
Assim, as estratégias no ensino de história para jovens e adultos são eficientes se forem
diversificadas e diferenciadas de acordo com as necessidades da clientela. Dessa forma,
pode-se concluir por meio dos estudos bibliográficos realizados, que de fato, a utilização
de estratégias diversificadas e diferenciadas podem desempenhar um importante papel no
processo ensino aprendizagem, visto que esta diversidade de estratégias alcançam de forma
mais efetiva a clientela tão heterogênea que é a EJA.
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Estratégias de Ensino; Ensino de História.
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INTRODUÇÃO
Na atualidade muito se tem discutido
sobre o ensino de jovens e adultos no Brasil,
e o ensino de história pode contribuir muito
para o desenvolvimento da criticidade dessa
clientela tão importante para a sociedade,
pois é justamente essa clientela que
movimenta a economia do país e que elege
os governantes.
Dessa forma, este trabalho, tem por tema:
Estratégias para o ensino de história para a
Educação de Jovens e Adultos, e procurase responder às questões: Quais são as
estratégias utilizadas pelos professores para
ensinar aos jovens e adultos em uma escola
pública? Qual a relação destas estratégias
com o sucesso da aprendizagem dos alunos
da Educação de Jovens e Adultos? Tem-se
por hipótese que as estratégias de ensino
utilizadas para jovens e adultos são eficientes
se forem diversificadas e diferenciadas de
acordo com as necessidades clientela.
Os objetivos desta pesquisa estão
divididos em:
Objetivo geral: Investigar como ocorre o
ensino na Educação de Jovens e Adultos no
Brasil.
Objetivos específicos: Mostrar um pouco
da história da educação de jovens e adultos
no Brasil; identificar nos documentos
oficiais, pesquisas e teóricos, as estratégias
adequadas para o ensino na Jovens e
Adultos e; Discutir as estratégias utilizadas
por professores no ensino de história para
o sucesso da aprendizagem dos jovens e
adultos.
Para atingir os objetivos propostos

este trabalho de pesquisa é bibliográfico, na
qual foram pesquisados dados relevantes
sobre a EJA no Brasil, para mostrar quais são
as melhores estratégias de ensino de história
na EJA.

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
NO BRASILEDUCAÇÃO DE JOVENS
E ADULTOS: UM POUCO DE
HISTÓRIA
De acordo com Ghiraldelli Jr. (2008, p. 24)
a educação brasileira teve seu início com o
fim dos regimes das capitanias:
A educação escolar no período colonial,
ou seja, a educação regular e mais ou menos
institucional de tal época, teve três fases: a
de predomínio dos jesuítas; a das reformas
do Marquês de Pombal, principalmente a
partir da expulsão dos jesuítas do Brasil e de
Portugal em 1759; e a do período em que D.
João VI, então rei de Portugal, trouxe a corte
para o Brasil (1808-1821).
Neste momento histórico ainda não
se preocupavam com a educação de
jovens e adultos, e não havia iniciativas
governamentais significativas. A educação
tinha por objetivo a propagação da fé cristã.
Após a promulgação da primeira
Constituição Brasileira de 1824, que
começamos a vislumbrar uma tentativa para
garantir a educação primária, na qual em
seu artigo 179, afirmava que a “instrução
primária era gratuita para todos os cidadãos”,
entretanto, a classe pobre não tinha acesso
à educação.
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Em 1934, ocorre a promulgação de outra
Constituição Brasileira, entretanto ela não
tem êxito, pois ocorre o Golpe Militar e
Getúlio Vargas se torna ditador do Brasil,
período em que chama de “Estado Novo” e em
1937, há a publicação de outra Constituição
que segundo Ghiraldelli Jr.(2008, p.78):
A constituição de 1937 fez o Estado
abrir mão da responsabilidade para com
educação pública, uma vez que ela afirmava
o Estado como quem desempenharia um
papel subsidiário, e não central, em relação
ao ensino. O ordenamento democrático
alcançado em 1934, quando a letra da lei
determinou a educação como direito de
todos e obrigação dos poderes públicos, foi
substituído por um texto que desobrigou
o Estado de manter e expandir o ensino
público.
Dessa forma, com a Constituição de
1937, o governo não queria desenvolver a
criticidade do povo, na verdade, havia um
incentivo por meio das leis para desenvolver
uma população sem educação (educação
para poucos), pois assim tornava o povo mais
suscetível a aceitar tudo sem nenhum tipo
de questionamento.
Assim, a Educação de Jovens e Adultos
surgiu efetivamente no Brasil após a
promulgação da Constituição Federal do
Brasil de 1988, que estabeleceu em seu
artigo 208 (Brasil, 1988):
O dever do Estado com a Educação será
efetivado mediante a garantia de:
I. Ensino Fundamental, obrigatório e
gratuito, inclusive para os que a ele não
tiveram acesso na idade própria;
II. Progressiva extensão de obrigatoriedade

e gratuidade ao Ensino Médio.
Assim todos sem exceção, inclusive os
jovens e os adultos, “[...] inclusive para os que
a ele não tiveram acesso na idade própria”,
têm direito garantido ao ensino fundamental
e a progressiva extensão da obrigatoriedade
e gratuidade ao Ensino Médio.
Assim, na década de 90 surgem várias
iniciativas em favor da Educação de jovens e
adultos, e o governo começa a responsabilizar
também os municípios a participarem desta
política, desse modo, começam a ocorrer
várias parcerias entre Organizações Não
Governamentais, municípios, universidades,
grupos
informais,
populares,
Fóruns
estaduais e nacionais. Nesse sentido, a partir
deste momento que de fato a Educação de
jovens e Adultos passam a fazer parte das
políticas públicas de Educação do nosso país.

CARACTERIZAÇÃO
DA MODALIDADE DE
EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS
De acordo com o artigo 37 da LDB,
a “Educação de Jovens e Adultos será
destinada àqueles que não tiveram acesso
ou continuidade de estudos no Ensino
Fundamental e Médio na idade própria”. A
lei ainda diz, no artigo 38, que os “sistemas
de ensino assegurarão gratuitamente aos
jovens e adultos oportunidades educacionais
apropriadas”. Antes disso, porém, a
Constituição de 1988, no artigo 208, já
dizia que era dever do Estado garantir “o
Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito,
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inclusive para aqueles que não tiveram
acesso na idade própria”.
Dessa forma, a modalidade de ensino de
Educação de Jovens e Adultos surgiu devido
à necessidade, características, interesses e
condições de vida e trabalho dos jovens e
dos adultos com vistas de prepara-los para o
mercado de trabalho e o pleno exercício da
cidadania. (Feitosa, 1999).
Assim sendo, pelo exposto, a EJA, deve
pautar-se pelos mesmos princípios que
norteiam a educação brasileira, como
os princípios éticos da autonomia, da
responsabilidade, da solidariedade e do
respeito ao bem comum; princípios políticos
dos direitos e deveres da cidadania; do
exercício da criticidade e do respeito à
ordem democrática; princípios estéticos da
sensibilidade, da criatividade e da diversidade
de manifestações artísticas e culturais,
preceitos estes amplamente divulgados pela
Constituição Brasileira e diversas outras leis.
(Brasil, 1988).
Nesse sentido para que a EJA possa ocorrer
e propiciar uma aprendizagem significativa
para os jovens e os adultos, deve levar em
consideração especialmente os aspectos de
ordem interna, como satisfação, autoestima,
qualidade de vida, entre outros, o que
significa na verdade que temos que ensinar
o adulto a aprender a ler a realidade, para
que possa de fato transformá-la.
Desse modo, segundo Freire (2002, p. 52):
Quando entro em sala de aula devo
estar sendo um ser aberto a indagações, à
curiosidade, às perguntas dos alunos, a suas
inibições; um ser crítico e inquiridor, inquieto
em face da tarefa que tenho a de ensinar e

não a de transferir conhecimento.
Por isso, devemos deve saber do que
o aluno é capaz de fazer antes mesmo de
entrar na sala de aula, e partindo disso devese levar em consideração às experiências
trazidas por eles, para que a aprendizagem
seja de fato significativa.
Seguindo por esta linha de pensamento,
devemos nos nortear por alguns princípios
para que a EJA possa atingir o objetivo de
propiciar uma aprendizagem eficiente:
• A necessidade em saber a finalidade,
o
“porquê”de
certos
conteúdos
e
aprendizagens;
• A facilidade em aprender pela
experiência;
• A percepção sobre a aprendizagem como
resolução de problemas;
• A motivação para aprender é maior se
for interna (necessidade individual) e se o
conteúdo aser aprendido for de aplicação
imediata;
• As experiências trazidas pelos
educandos. (Rondônia, 2013, p. 13).
Dessa forma, de acordo com o Referencial
Curricular de Educação de Jovens e Adultos
(Rondônia, 2013, p. 13), os cursos da EJA
devem pautar-se pela flexibilidade, tanto
de currículo, quanto de tempo e espaço,
de forma a atender às funções reparadora,
qualificadora e equalizadora, previstas para
os alunos jovens, adultos e idosos dessa
modalidade de ensino, por meio de uma
proposta pedagógica baseada na pedagogia
emancipadora, do diálogo, que compreenda
a necessidade de contínuo desenvolvimento
de capacidades e competências necessárias
para enfrentar as transformações do
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mundo atual, de modo a permitir percursos
individualizados e conteúdos significativos
por meio de:
• Promoção de suporte e atenção
individual às diferentes necessidades dos
estudantes no processo de aprendizagem,
mediante atividades diversificadas;
•Valorização de vivências socializadoras,
culturais, recreativas e esportivas, geradoras
de enriquecimento do percurso formativo
dos estudantes;
•Desenvolvimento de competências para
o trabalho;
•Orientações
permanentes
aos
estudantes, visando maior participação,
aproveitamento e desempenho nas aulas;
•Realização e sistematização na formação
continuada destinada aos educadores dos
jovens, adultos e idosos. (Rondônia, 2013, p.
14).
Os aspectos pedagógicos do currículo para
Educação de Jovens e Adultos devem basearse no contexto da experiência freiriana
com educação popular - na utilização de
metodologia que propicie ressocialização dos
sujeitos no processo educativo, no exercício
da cidadania e na preparação para o mundo
do trabalho.
A pedagogia libertadora valoriza o
interesse e a iniciativa dos estudantes,
dando prioridade aos temas e problemas
mais próximos de suas vivências sobre
os conhecimentos sistematizados, coloca
no centro do trabalho educativo temas,
problemas políticos e sociais, entendendo que
o papel da educação é, fundamentalmente,
abrir caminho para a libertação.

A PEDAGOGIA DE
PAULO FREIRE
Partindo da análise sobre educação
como um processo de humanização, a
concepção pedagógica defendida por
Paulo Freire na década de 60 é a Educação
Libertadora. Sua concepção tem como
característica a emancipação do sujeito
perante sua condição de opressão e, suas
ideias contemplam o processo educativo
como um caminho que prepara esse sujeito
para transformar sua realidade. A proposta
educacional de Freire tem como concepções
metodológicas o respeito ao educando, o
diálogo e o desenvolvimento da criticidade.
Mas sua pedagogia fundamenta-se sobre
dois princípios essenciais: a politicidade e a
dialogicidade. A ideia inicial do pensamento
de Freire compreende uma educação que
não é neutra, pois a mesma quando vista
sobre as dimensões da ação e da reflexão
de certa existência pressupõe a atuação do
homem sobre essa realidade. O princípio
da politicidade nas ideias de Freire concebe
a educação como problematizadora, que
mediada pelo diálogo busca a transformação
por meio do pensamento crítico. (Freire,
1980).
Segundo Feitosa (1999), os processos
de aprendizagem da leitura e da escrita
no pensamento de Freire, são construídos
em conformidade com o ato político, pois
enquanto aprende a escrever a palavra
sociedade, por exemplo, “[...] o alfabetizando
é desafiado a refletir sobre seu papel na
sociedade [...]”. (FEITOSA, 1999, p. 44). Esse
modelo de reflexão impulsiona a superação
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da consciência pelo senso comum para a
consciência crítica, sendo essa nova visão a
possibilidade de intervenção dos sujeitos na
transformação. Por sua vez, a dialogicidade
é uma característica essencial da educação
libertadora. Por meio do diálogo, educador
e educando se tornam sujeitos do processo
educacional e os argumentos de autoridade de
nada mais valem. Vale ressaltar que o diálogo
nos relatos de Freire (1987), tem início antes
mesmo da própria ação pedagógica, uma vez
que, essa interação acontece na busca do
conteúdo a ser trabalhado. Falar sobre algo
completamente distante da experiência do
educando é uma das inquietações de crítica
de Paulo Freire. Na educação “bancária”, o
educador apenas transmite aos educandos
conteúdos e informações isolados da realidade
a qual esses sujeitos se inserem.
Essa educação, segundo Freire (1987),
transforma a consciência do aluno em um
pensar mecânico e não reflexivo. À procura
de humanismo, nas relações entre os sujeitos,
a educação de acordo com Freire tem o
propósito de causar a ampliação da visão de
mundo e isso acontece quando essa relação é
intermediada a favor do diálogo. A educação
como prática da liberdade diferencia-se da
simples transmissão de informações e vem no
sentido de produzir um senso crítico que leve o
sujeito a entender, reivindicar e se transformar.
Além disso, a educação libertadora resulta
na consciência do aluno sobre o mundo em
que vive e refere-se à ideia de que é preciso
existir uma troca contínua de conhecimento
entre educador e educando. Paulo Freire não
considerava seu pensamento educacional
como uma metodologia de ensino.

Em 1998, Paulo Freire concedeu uma
entrevista a Pelandré (1998), e afirmou:
Eu preferia dizer que não tenho método.
O que eu tinha, quando muito jovem,
há 30 anos ou 40 anos, não importa o
tempo, era a curiosidade de um lado e o
compromisso político do outro, em face dos
renegados, dos negados, dos proibidos de
ler a palavra, relendo o mundo. O que eu
tentei fazer, e continuo fazendo hoje, foi
ter uma compreensão que eu chamaria de
crítica ou de dialética da prática educativa,
dentro da qual, necessariamente, há uma
certa metodologia, um certo método, que eu
prefiro dizer que é um método de conhecer
e não um método de ensinar. (PELANDRÉ,
2002, p. 53).
Diante disso, Freire entendia por método,
como uma teoria do conhecimento do que
de uma metodologia de ensino. Com efeito,
entendemos, conforme Feitosa (1999), que
a identificação dessas ideias em expressões
de Método ou Sistema, resulta pelo fato
da mesma envolver uma sequência de três
momentos ligados entre si.
O primeiro momento refere-se a
investigação temática, ou seja, é o momento
em que se pesquisa as palavras e temas
geradores ligados a vida cotidiana dos
alfabetizandos. Já o segundo momento,
diz respeito a tematização, isto é, os temas
e palavras geradoras são selecionadas
conforme seu significado social para o
grupo. Por sua vez, o terceiro momento está
relacionado à problematização, na qual, a
visão simples é superada por uma visão
crítica possível de transformar a realidade
em que se vive.
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Como resultado de suas ideias, em seu
livro Conscientização: Teoria e Prática da
Libertação, o autor Paulo Freire apresenta a
aplicação prática de sua proposta em cinco
fases expostas a seguir.
Primeira fase – a descoberta do universo
vocabular dos educandos com os quais
se trabalhará. Essa fase é um momento
importante de pesquisa e reconhecimento
do grupo.
Segunda fase – seleção de palavras
dentro do universo vocabular pesquisado.
Esta escolha deve ser feita segundo Freire
(1980) sob os critérios da riqueza fonética,
das dificuldades fonéticas, colocando-se
na ordem de dificuldade crescente e do
conteúdo prático da palavra, buscando o
maior comprometimento possível da palavra
com a realidade de fato.
Terceira fase – criação de situações
existenciais próprias do grupo a trabalhar. São
situações desafiadoras, problematizadoras e
cheias de elementos que serão decodificados
pelo grupo com a intervenção do educador.
“[...] São situações locais que abrem
perspectivas para a análise de problemas
nacionais e regionais [...]”. (FREIRE, 1980,
p.44).
Quarta fase – pressupõe a elaboração
de fichas que ajudam os educadores no
desenvolvimento do seu trabalho. São fichas
que deverão apenas dar apoio, sem uma
regra rígida a cumprir.
E por último, a quinta fase – consiste na
elaboração de fichas com a decomposição
das famílias fonéticas condizentes as
palavras geradoras. O material pode ser
preparado na forma de cartazes ou slides.

(Freire, 1980). Com efeito, percebemos a
proposta de Freire no uso dessa metodologia
de alfabetização para jovens e adultos,
como algo diferente e inovador, pois, até
o momento a alfabetização para adultos
caracterizava em simples adaptações das
cartilhas para crianças. A respeito deste
assunto, Vale, Jorge e Benedetti (2005, p. 23)
afirmam:
Ao invés de letras e palavras soltas,
fragmentadas e descontextualizadas da
vida social e da experiência pessoal dos
alunos, em um aprendizado mecânico do
“ba-be-bi-bo-bu” ou de frases simplórias e
alienantes, como “A baba é do boi”, Freire
sugere partir dos temas geradores, ou temas
sociais colhidos do universo vocabular dos
educandos. [...].
Diante das considerações apresentadas,
entendemos a proposta de alfabetização
do educador Freire, como um processo de
conscientização que também proporciona a
aquisição dos recursos de leitura e escrita.
Percebemos sua concepção, como diferente,
por tornar possível uma aprendizagem
libertadora e não mecânica, por promover
a relação entre educador e educando e a
valorização da sua cultura e do vocabulário
do sujeito alfabetizando.
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ESTRATÉGIAS PARA O
ENSINO DE HISTÓRIA PARA
EJA TRANSFORMANDO A
SALA DE AULA NUM GRUPO
DE TRABALHO
Segundo o Caderno de EJA: Trabalhando
com a Educação de Jovens e Adultos (BRASIL,
2006, p. 23),
Nos primeiros tempos, a sala de aula é
o encontro entre pessoas agrupadas em
função da série escolar em que se encontram
ou para a qual foram designadas a partir de
algum tipo de avaliação. Ainda não há um
grupo no sentido pleno da palavra.
Dessa forma, o grupo de alunos será
construído a partir da convivência e da
identificação de afinidades e de traços que
unem estas pessoas que estão reunidas
na turma, fazendo-as olhar numa mesma
direção. E isso tem extrema importância na
disciplina de história, visto que, os jovens e
adultos precisam conhecer sua história e a
histórias dos colegas.
Ainda de acordo com o Caderno de EJA
(BRASIL, 2006, p. 23), esta convivência
e identificação nas classes de EJA são
facilitadas pela:
[...] a homogeneidade quanto à origem
muitas vezes facilita a aproximação das
pessoas e a construção de elos entre elas.
E dessa homogeneidade podem nascer os
temas de estudo que vão unir e integrar o
grupo.
Assim sendo, o professor deve aproveitar
essa semelhança e identificação no grupo
para trabalhar os conteúdos de história,

especialmente os que dizem respeito à
construção da identidade cultural e histórica
brasileira.
Entretanto, na atualidade, as turmas
de EJA, são heterogêneas em relação às
faixas etárias dos alunos e isso pode ser um
dificultador na construção do grupo pelos
alunos da turma.
Por outro lado, a diferença de idade dos
alunos e a diversidade de crenças, de valores
e gênero podem constituir, inicialmente,
obstáculos à formação do grupo. É muito
comum que os mais velhos critiquem os mais
jovens e que estes se recusem a trabalhar
com aqueles. É comum, também, que pela
crença religiosa alguns alunos não aceitem
realizar determinadas propostas, como
assistir a um filme, aprender matemática
por meio de jogos, e que essa postura
desencadeie conflitos entre estes e outros
alunos. Acontece, ainda, de as mulheres não
gostarem de formar grupo com homens,
temendo o ciúme de seus companheiros.
(BRASIL, 2006, p. 24).
Portanto, podemos observar que
“essas resistências dos alunos constituem
muitas vezes obstáculos à vida em grupo e
à aprendizagem, mas à medida que todos
vão se conhecendo melhor, a situação vai
se modificando e o sentimento de grupo vai
nascendo e se fortalecendo”. (BRASIL, 2006,
p. 24).
E para que o grupo nasça e se fortaleça,
o papel do professor é primordial. Por isso,
o professor deve pensar em procedimentos
para facilitar a formação do grupo.
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Abaixo estão elencadas algumas estratégias que podem ser utilizadas pelos professores
para estreitar os laços do grupo de alunos na turma de EJA, segundo o Caderno 2: Trabalhando
com a Educação de Jovens e Adultos (Brasil, 2006, p. 25):
a) Organização do espaço:

(Fonte: Lume - Repositório Digital da UFRGS. Acesso em 04 de Janeiro de 2019)
Esta imagem mostra as carteiras dispostas em fileiras: os alunos vão sentar, um atrás
do outro, voltados para a lousa. Assim sendo, num primeiro dia de aula com a sala neste tipo
de disposição de mesas, os alunos não conseguirão se olhar, se ver e se conhecer, pois a sala,
está voltada para a lousa, para o(a) professor(a), e não para o grupo.

(Fonte: Lume - Repositório Digital da UFRGS. Acesso em 05 de Janeiro de 2019)
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Na imagem anterior (Figura 2), podemos observar as mesas agrupadas. Neste tipo de
disposição, podemos imaginar este espaço ocupado por jovens e adultos, vendo-os sentados
em pequenos grupos e, no interior de cada grupo, as pessoas podem se olhar, falar diretamente
umas com as outras e podem mais facilmente ver outros grupos. A lousa não é o centro e o(a)
professor(a) pode estar em diferentes lugares, acompanhando os diálogos e os trabalhos de
cada pequeno grupo. De acordo com os cadernos de EJA, “esse tipo de organização deve ser
utilizado sempre que desejarmos propor produções, conversas e discussões em pequenos
grupos”. (BRASIL, 2006, p. 26).

(Fonte: Lume - Repositório Digital da UFRGS. Acesso em 06 de Janeiro de 2019)
A imagem acima nos indica uma grande roda. Não conseguimos distinguir o lugar do(a)
professor(a), já que cada lugar está igualmente disposto em relação ao outro, sendo assim,
as pessoas estão num mesmo patamar, voltadas para o centro da roda, podendo olhar e se
dirigir a qualquer outra, sem qualquer dificuldade.
Além da disposição das mesas na sala de aula, podemos dizer também que:
[...] é importante pensarmos na história que as paredes podem contar. Murais com
produções dos alunos, fotografias do grupo em situações de trabalho ou em horários de
intervalo e suas histórias de vida, não só favorecem o contato com modelos de escrita, mas
dão vida àquele espaço compartilhado e mostram que ali se encontra um grupo em situação
de conhecimento. (BRASIL, 2006, p. 26).
Dessa forma, podemos observar que murais, fotografias, são estratégias que devem
ser amplamente utilizadas no ensino, especialmente no ensino de história.
b) Rodas de conversa
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Uma rotina que tem por objetivo a
formação do grupo, deve ter um momento
para que os jovens e os adultos possam
conversar.
Dessa forma,
O espaço diário de conversa é o lugar da
construção de afinidades e de uma intimidade.
Aos poucos, cada um vai conhecendo melhor
o jeito de pensar do outro, quais são seus
valores, como se expressa, as marcas da sua
fala. Os mais velhos certamente têm muito
o que dizer pelo próprio tempo vivido. Os
mais jovens podem expor as questões que
os ocupam, as expectativas que têm, as
esperanças que os movem, os temores que
sentem. (BRASIL, 2006. p, 27).
Assim sendo, a conversa é também uma
estratégia fundamental para o trabalho com
o ensino de história para jovens e adultos
c) Mapas do grupo
A confecção de quadros com referências
dos alunos pode favorecer a construção da
identidade da sala de aula.
De acordo com o Caderno de EJA,
Trabalhando com a Educação de Jovens e
Adultos (Brasil, 2006, p. 28), cada aluno
organiza um quadro no qual apresenta seu
perfil, com dados do tipo:
_ ano em que nasceu; _ estado de origem;
_ cidade natal; _ estado civil; _ bairro ou vila
onde mora; _ quantos filhos tem? _ trabalhos
que já realizou; _ o que sabe fazer; _ o que
gostaria de aprender; _ como gosta de
descansar; _ e outros mais...
Assim sendo, a exposição dos quadros
pode permitir que o grupo se dê conta dos
aspectos que os aproximam e daqueles que

os diferenciam. E dessa forma, por meio dos
perfis organizados é possível extrair temas de
interesse a partir dos quais a aprendizagem
vai se dar.
d) Encontros culturais
Nas turmas de EJA, os professores se
confrontam com diversos tipos de culturas.
E segundo o Caderno de EJA, Trabalhando
com a Educação de Jovens e Adultos (Brasil,
2006, p. 29):
Todos aqueles que trabalham com a EJA
se surpreendem, a cada novo grupo, com as
competências individuais de seus alunos e
alunas. A cultura popular à qual pertencem,
na qual foram formados e que expressam em
seu modo de ser e atuar no mundo, se revela
como das mais ricas formas de manifestação
humana.
Dessa forma, os professores devem
aproveitar e difundir estas ricas formas de
manifestação humana em suas aulas de
história para as turmas de EJA.

ORGANIZANDO O TEMPO E A
ROTINA EM SALA DE AULA
De acordo com Caderno de EJA,
Trabalhando com a Educação de Jovens e
Adultos (Brasil, 2006, p. 33), é extremamente
importante que as aulas tenham uma
organização de tempo para a realização das
atividades e uma rotina com atividades que
devem ocorrer com certa constância:
_ a leitura feita pelo professor;
_ a leitura feita pelo aluno;
_ o convite ao registro das descobertas, do
construído e aprendido;
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_ o registro em diferentes linguagens: o
texto, o desenho, os esquemas, a fala;
_ o contato individual com as situações de
aprendizagem e o encontro com os parceiros
(duplas, trios ou pequenos grupos). (BRASIL,
2006, p. 33).
No entanto, os professores devem entender
e estarem conscientes de que devem respeitar
“o ritmo e as necessidades de seu grupo,
devem ser feitas diariamente, semanalmente

e ocasionalmente. Essa classificação, para ser
fecunda e efetiva, só pode ser feita pelo(a)
professor(a), a partir da compreensão que
tem de seu grupo e dos projetos que deseja
com ele realizar”. (BRASIL, 2006, p. 33). Pelo
exposto, observamos que para ensinar nas
turmas de EJA, o professor de história deve
estar atento as necessidades e ritmos dos
seus alunos, para que a aprendizagem de
fato seja significativa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
No ensino de qualquer disciplina não há uma proposta
única, o caminho perfeito, ou a estratégia universal que
funcione sempre, e no ensino da Matemática não é diferente.
O que existe são diversas possibilidades, e um professor
comprometido deve conhecê-las o máximo possível, para que
possa proporcionar uma aprendizagem significativa para seus
alunos.
Na presente pesquisa, discutimos sobre as estratégias no
ensino de história para a EJA. Dessa forma, podemos concluir
por meio dos estudos bibliográficos realizados, que de fato, a
utilização de estratégias diversificadas e diferenciadas podem
desempenhar um importante papel no processo ensino
aprendizagem, visto que esta diversidade de estratégias
alcançam de forma mais efetiva a clientela tão heterogênea
que é a EJA.
O conteúdo ensinado de forma tradicional não proporciona
uma aprendizagem satisfatória, pois não estimula os alunos,
por essa razão, o professor deverá procurar alternativas para
aumentar a motivação para a aprendizagem, desenvolver a
autoconfiança, organização, concentração, atenção, raciocínio
lógico/dedutivo e o senso cooperativo, desenvolvendo a
socialização.
Percebe-se assim, que a utilização de estratégias
diversificadas é um precioso recurso pedagógico, tornando a
aprendizagem em história mais significativa e prazerosa.
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A MÚSICA NO PROCESSO ENSINO
APRENDIZAGEM PARA CRIANÇAS COM
DEFICIÊNCIA

RESUMO: Este trabalho reflete diretamente sobre a maneira que a música influencia
no processo de ensino aprendizagem da criança, ou seja, a música e seus componentes
fundamentais que podem intervir na integração. O som, o ritmo a dança, são formas de
aprendizado que instigam a imaginação e mostram como a música pode auxiliar no processo
da construção do conhecimento, considerando os estágios de desenvolvimento mental
do indivíduo, além de influenciar métodos distintos de alfabetização. A música atinge
determinadas áreas do cérebro e tem o poder de mexer com emoções, sentimentos, de
reviver lembranças, dar uma sensação prazerosa e crianças com deficiência acabam tendo
um desempenho extraordinário e se desenvolvendo ainda mais, pois o contato com a música
traz benefícios percebidos além das salas de aula, acaba ajudando em suas vidas, provocando
reflexos positivos em toda a sua socialização. Crianças gostam de atividades lúdicas, são
formas interessantes que prendem sua atenção, por isso a facilidade do aprendizado, por
isso a musicoterapia como meio de propiciar momentos significativos para estas crianças.
Palavras-chave: Música; Musicoterapia; Aprendizagem; Criança com Deficiência.
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INTRODUÇÃO
Esta pesquisa foi elaborada com o intuito
de ter uma reflexão diretamente sobre a
maneira e a atuação da música no processo
de ensino aprendizagem da criança, para
saber como a música e seus componentes
fundamentais
podem
influenciar
na
integração, o som, o ritmo, a dança, são
formas de aprendizado que instigam a
imaginação, mostram como a música pode
auxiliar no processo da construção do
conhecimento da criança, considerando
os estágios de desenvolvimento mental
do indivíduo, além de influenciar métodos
distintos de alfabetização.
Comprovado cientificamente, a música
atinge determinadas partes do nosso cérebro,
que podem trazer sentimentos alegres ou
tristes, faz reviver lembranças, mexe com o
passado, com o presente e eleva a imaginação
ao futuro, a música nos traz uma sensação
prazerosa. Crianças com deficiência acabam
tendo um desempenho extraordinário e se
desenvolvem ainda mais com a música, pois
esse contato traz benefícios percebidos
além das salas de aula, acaba ajudando na
vida delas, provocando reflexos positivos em
toda a sua socialização.
O lúdico é essencial para as crianças com
deficiência, elas gostam de atividades lúdicas,
pois para elas são formas interessantes que
prendem sua atenção, por isso a facilidade
do aprendizado.
A música tornou-se elemento fundamental
que norteia o processo de alfabetização,
a mesma é capaz de fazer a diferença na
construção do conhecimento, pois o som,
o ritmo, o movimento, são formas lúdicas

de ensinar, que facilitam a socialização da
criança.
O nosso corpo é um instrumento musical,
podemos produzir sons com ele, quando
corremos, choramos, espirramos, quando
nossa respiração é forte e profunda emitimos
sons, as crianças se atentam muito com as
atividades de educação física e movimento
corporal, pois os movimentos, chamam a sua
atenção, é agradável, divertido.

O LÚDICO PARA CRIANÇAS
COM DEFICIÊNCIA
Para as crianças com deficiência, as
brincadeiras acabam se tornando fontes
de estímulo ao desenvolvimento cognitivo,
social e afetivo, além de auxiliar nas formas
de expressões e nos movimentos corporais.
Alguns autores que trabalham com
o lúdico ressaltam a importância da
brincadeira no processo de aprendizagem
além da socialização, a música é uma
linguagem sonora que expressa sensações,
sentimentos e pensamentos, estimulando e
usando a imaginação, trazendo momentos e
lembranças prazerosas.
De acordo com Papalia (1981), todo ser
humano pode beneficiar-se de atividades
lúdicas, tanto pelo aspecto de diversão e prazer,
quanto pelo aspecto da aprendizagem. Por
meio das atividades lúdicas desenvolvemos
várias capacidades, exploramos e refletimos
sobre a realidade, a cultura na qual
vivemos, incorporamos e, ao mesmo tempo,
questionamos regras e papéis sociais.
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Com isso, a ludicidade, as brincadeiras,
acabam ultrapassando a realidade e
transformam a imaginação de cada criança,
facilitando sua aprendizagem em muitos
casos, pois é satisfatório estar em contato
com a música, sons e ritmos.
A música é uma maneira lúdica de se
colocar na prática pedagógica, transmite
inúmeras aprendizagens, traz estímulos
bem maiores, amplia os significados tanto
para crianças como para qualquer pessoa,
crianças que possuem esse contato com o
lúdico, apresentam maior desenvolvimento.
Segundo Papalia (1981), diz:
As atividades lúdicas preparam a criança
para o desempenho de papéis sociais, para a
compreensão do funcionamento do mundo,
para demonstrar e vivenciar emoções. Quanto
mais a criança brinca, mais ela se desenvolve
sob os mais variados aspectos, desde os
afetivo-emocionais, motor, cognitivo, até o
corporal. (PAPALIA 1981, p.32)
É importante ressaltar, que a brincadeira
não é só uma vontade que a criança possui,
vai além, pois quando uma atividade é
desenvolvida possui importância social
ampla e precisa de uma boa orientação. Para
as crianças, tudo gira em torno do lúdico,
na brincadeira é possível internalizar e criar
uma situação imaginária de reprodução da
realidade.
Em um contexto geral o lúdico quando
empregado corretamente como recurso
pedagógico na aprendizagem de crianças
com deficiência e encarado de forma séria,
competente e responsável por profissionais
qualificados, se torna uma ferramenta
essencial de trabalho, que poderá

oportunizar ao professor e para a criança,
importantes momentos dentro do processo
de ensino aprendizagem, desde que aplicados
acertadamente.
Considerando-se sua importância na
aprendizagem para crianças com deficiência,
o lúdico favorecerá o pleno desenvolvimento
da criatividade, cabendo ao professor intervir
de forma correta, mediando e respeitando
o desenvolvimento e as habilidades do
repertório da aprendizagem infantil.
Atualmente, a forma lúdica é um assunto
que tem conquistado a educação infantil, por
ser a essência da infância, seu uso permite
um trabalho pedagógico que possibilita a
produção do conhecimento, da aprendizagem
e do desenvolvimento.
Segundo Maffioletti, (2001);
[...] criança precisa de vivências mais
ricas para construir uma imagem de si
mesma a partir da identidade corporal, suas
possibilidades físicas, suas singularidades. No
contato com a música, a criança aprende que
um som pode se combinar com outro som,
mas, principalmente, que é possível imprimir
significados aos sons. É isso que fará dela um
ser humano capaz de compreender os sons
de sua cultura e de se fazer entender pelo
deliberado dessas aprendizagens nas trocas
sociais (MAFFIOLETTI, 2001, p. 130).
As atividades lúdicas no desenvolvimento
de crianças com deficiência, auxiliam no
desenvolvimento e novas oportunidades são
descobertas.
O lúdico bem como os jogos e os
brinquedos estão relacionados ao mundo
da criança seja qual for sua cultura ou classe
social. As crianças quando estão jogando ou
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brincando vivem em um mundo de alegrias e
de fantasias.
Torna-se importante para a criança entrar
neste mundo de descobertas, a forma
lúdica de se apresentar a ela contribui para
muitos significados marcantes ao decorrer
da aprendizagem, ainda auxilia no seu
desenvolvimento social, pessoal e cultural.
Para professores e alguns autores o
lúdico é visto como uma opção, um auxílio
no processo de ensino e aprendizagem da
criança, que busca melhores resultados, pois
é necessário estar constantemente criando
alternativas de aprendizado, refletindo sobre
elas, refazendo e avaliando estratégias para
alcançar os objetivos propostos e a música
surge como uma possibilidade, pois quando
as crianças começam a ouvir o som da música,
mudam totalmente o comportamento.

A MÚSICA COMO
INSTRUMENTO NO
PROCESSO ENSINO
APRENDIZAGEM
A Musicoterapia atualmente está se
tornando considerável nos resultados que
apresenta para pessoas com deficiência,
há maior interação social obtendo-se
relativamente um aumento significativo
do
contato
visual,
potencializando
uma maior vocalização, melhorando a
memória e atenção, contribuindo muito
no desenvolvimento motor, estimulando o
aumento da capacidade de aprendizagem,
há maior expressão, desenvolvimento
emocional, promovendo a autoestima em

todos os sentidos e contribuindo muito para
a independência.
Assim sendo, a musicoterapia está
entrando aos poucos nas escolas e na vida
das pessoas, trazendo benefícios imensos
para crianças com deficiência. Os objetivos
podem variar de acordo com as características
do grupo ou indivíduo e suas necessidades.
Nos
tratamentos
efetuados
por
especialistas na área que exercem esta
função alegam que quando usam a música,
a dança, a voz, o corpo, instrumentos
musicais, materiais lúdicos-educativos e,
ocasionalmente, aparelho de som e CDs
específicos, como ferramentas de trabalho,
constatam um excelente resultado que
contribui significativamente para um bom
desenvolvimento, como as habilidades sociais
e comportamentais, a música no ambiente
faz com que estas crianças fiquem mais
tranquilas, ajudando e estimulando também
habilidades motoras, além de incentivar
uma criação positiva. A Musicoterapia
reconhece a expressão de cada indivíduo,
respeita suas particularidades e irá auxiliar
em suas dificuldades, como um ser global,
por exemplo, crianças autistas auxiliará no
desenvolvimento e estabelecimento de
canais de comunicação; crianças com déficits
de aprendizagem ou atraso mental, irá focar
na cognição e aprendizagem; crianças com
paralisia cerebral e síndromes que envolvam
déficits motores, a Musicoterapia utilizará
ritmos e instrumentos musicais, agindo
como estímulo à comunicação, cognição
e melhora da motricidade; crianças com
deficiência visual agirá como forma de
expressão, estimulando e auxiliando a
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localização espacial e o raciocínio; crianças
com deficiência auditiva irá trabalhar com o
tato, com vibrações sonoras e instrumentos
que sejam estimuladores.
Todavia, a música é também uma forma
de comunicação que permite a expressão
de conteúdos internos de uma forma não
verbal, que transfere uma sucessão de
possibilidades para pessoas com deficiência,
de expressão e comunicação consentindo
o estabelecimento ou restabelecimento de
contato social sem a fala, pois neste caso, a
musicoterapia torna-se mais eficaz do que
outras terapias.
Para Vygotsky (1989):
“Só então poderemos estar certos de que
ela se desenvolverá não como hábito de
mãos e dedos, mas como uma forma nova e
complexa de linguagem” (VYGOTSKY, p.133,
1989)
Portanto, conforme pensa o autor, a
relação de integração social é desenvolvida
na Musicoterapia, com ela se permite que
todos os envolvidos tenham participação e
interajam em conjunto da mesma atividade,
podendo ser estas atividades de diferentes
formas, com diferentes níveis e diferentes
tipos de participação. A música proporciona
esta ação em conjunto, ajudando na
socialização.
Para a criança com deficiência a música
auxilia na autonomia e os resultados são
obtidos por meio do bem-estar que ela
adquire na socialização com um grupo.
Quanto maior a autonomia da criança, mais
qualidade de vida terá, o cotidiano se torna
mais agradável, há um desenvolvimento das
relações intra e interpessoais, da autoestima

e do autoconhecimento.
A musicoterapia contribui no processo
integral de todo ser, sendo de importância
tanto para pessoas com ou sem deficiência,
a música pode ser feita por qualquer
pessoa, cada um com suas potencialidades
e limitações, há pesquisas que relatam
que a fala pode ser desenvolvida com
canções, tendo muitos casos de pessoas
que recuperam parcial ou totalmente a fala
mediante seções de musicoterapia.
Professores em sala de aula e de educação
física relatam a importância e os resultados
favoráveis de crianças com deficiência com
o contato da música, sendo ela de qualquer
forma.
Segundo Vygotsky (1989, p.127), “a
capacidade não é uma função integra, mas
uma série de funções e fatores diferentes
que estão unidos num topo”.
“É certo que música é gesto, movimento,
ação. No entanto, é preciso dar às crianças a
possibilidade de desenvolver sua expressão,
permitindo que criem gestos, que observem
e imitem os colegas e que, principalmente,
concentrem-se na interpretação da canção,
sem a obrigação de fazer gestos comandados
durante o tempo todo [...]“ (BRITO 2003, p.
93).

O PRAZER DA MÚSICA
PARA UMA CRIANÇA COM
DEFICIÊNCIA
O prazer que a música proporciona para
uma criança com deficiência não se restringe
apenas dentro da sala de aula, existem
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várias formas que tornam possível esta
inclusão, o professor, os alunos e a criança
com deficiência precisam caminhar juntos.
Por saber disso e para que tivessem maior
integração, socialização e pelo bem-estar
de cada uma dessas crianças, foi criado a
Constituição Federal de 1988.
Primeiramente, a Constituição Federal de
1988 visa garantir a todos, igualdades de
condições para o acesso e permanência na
escola.
Portanto, conforme Art.205. A educação,
direito de todos e dever do Estado e da
família, será promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para
o exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho (CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
1988).
Contudo, no ano de 1979, a UNESCO
reuniu países da América Latina, onde foram
apresentados projetos com objetivo de definir
medidas capazes de combater a exclusão. No
ano de 1994, foi realizada a Conferência em
Salamanca, Espanha, com a presença de mais
de 300 representantes de 92 países e de 25
organizações internacionais, com o foco de
assegurar a educação para todos.
Na ocasião foi assinada a “Declaração de
Salamanca”, que tem um marco importante
na história da inclusão educacional.
Por isso consta nessa declaração, princípios
da política e da prática da educação para as
pessoas com necessidades especiais.
Ouvir música, aprender uma canção,
brincar de roda, realizar brinquedos rítmicos,
são atividades que despertam, estimulam e
desenvolvem o gosto pela atividade musical,

além de atenderem a necessidades de
expressão que passam pela esfera afetiva,
estética e cognitiva (BRASIL, 1998, p. 48).
Depois da declaração de Salamanca, foi
então recomendado que as escolas fizessem
suas adaptações conforme as necessidades
dos seus alunos, independente das condições
físicas e sociais.
Segundo, Art. 17.
Em consonância com os princípios da
educação inclusiva, as escolas das redes
regulares de educação profissional, públicas
e privadas, devem atender alunos que
apresentem necessidades educacionais
especiais, mediante a promoção das
condições de acessibilidade, a capacitação de
recursos humanos, a forma de ser flexível e
adaptação do currículo e o encaminhamento
para o trabalho, contando, para tal, com
a colaboração do setor responsável pela
educação especial do respectivo sistema de
ensino (Resolução CNE/CEB Nº2, 2001).
Com a criação da Declaração de Salamanca,
as escolas começam então a exercer um papel
importante, é preciso ter o apoio necessário,
dar suporte aos seus profissionais, com novas
técnicas de aprendizado, para que assim
possam aplicar juntos e corretamente as
funções cabíveis as crianças com deficiência.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O que pude perceber ao longo da pesquisa, foi a
imensa importância que a música possui e traz, como
pode influenciar a criança com deficiência, levando-a ter
mais vontade de aprender, favorecendo seu lado afetivo,
emocional, fazendo-a se prender a várias atividades que a
música proporciona, pois é um momento prazeroso, que
permite que ela aprenda e se desenvolva brincando.
A música e seus instrumentos em relação ao ensino
aprendizagem de crianças com deficiência vem refletindo
um desejo muito grande em relação a construção dessas
crianças, pois estimula a socialização, a auto expressão e a
comunicação.
Vivemos em uma sociedade que não só reconhece a
diferença como um valor humano, mas como também
promove condições plenas para o desenvolvimento
das potencialidades de todos os seres humanos, na sua
singularidade.
As crianças com deficiência que adquirem contato
com a música podem se beneficiar por atendimentos
musicoterápicos, podendo se expressar conforme suas
potencialidades, com os instrumentos em questão, o
importante é que essas crianças não se preocupem com a
estética, uma vez que o que importa para o musicoterapeuta
é a música, pois a criança é que faz, ou seja, sons organizados
ou não, afinados ou desafinados, a educação inclusiva vem
se tornando uma realidade cada dia mais desafiadora para
os sistemas de ensino brasileiros, pois o direito à educação
não se configura apenas pelo acesso.
É com satisfação que por meio deste trabalho pude
constatar a comunicação em relação à música, que ocorre
por consequência de vários meios, podendo envolver
gestos, movimentos, posturas, tom de voz, no qual a criança
com deficiência além de aprender, pode se comunicar
também com a música, emitindo sons, da maneira dela, se
expressando corporalmente de sua maneira, e por meio dos
instrumentos também, cada uma com suas especificidades,
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interagindo com o grupo de amigos, expressando sentimentos e emoções.
Enfim, a família também é muito importante para que esta criança tenha um
acompanhamento perfeito, pois todos, família/escola com a mesma proposta farão com que
o bem-estar desta criança seja prioridade, portanto, conclui-se que a função da música para
crianças com deficiência, tem um papel satisfatório no desenvolvimento cognitivo e motor,
a musicalização por meio de brincadeiras constrói o espaço do brincar, contribuindo para o
enriquecimento das mesmas com novas experiências.

REFERÊNCIAS
BRASIL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. O processo de integração escolar dos alunos
portadores de necessidades educativas especiais no sistema educacional brasileiro. Brasília: SEESP.
1995.
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial
Curricular Nacional para a Educação Infantil – Conhecimento de Mundo. Brasília, MEC/SEF, 1998.
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Especial. O Que é
educação especial. Brasília, 1999.
BRASIL LDB: Lei de Diretrizes e Bases da Educação: Lei 9.394/96. Brasília: CORDE. 2000.
MAFFIOLETTI, L. de A. Práticas Musicais na Educação Infantil. In. CRAIDY. M.; KAERCHER, G. E.
P. da S.; Educação Infantil: pra que te quero. Porto Alegre: Artmed, 2001.
BRITO, Teca, Alencar, (2003). Música na Educação Infantil: propostas para formação integral da
criança. 2ª ed. São Paulo: Petrópolis.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Art. 205. Disponível no site http://www.planalto.gov.br Acesso em
10 de fev. 2019.
PAPALIA, D. E. OLDS, S. W., O Mundo da Criança, Ed. McGraw-Hill, São Paulo, 1981.
VYGOTSKY, L. S. A. Formação Social da Mente. 3.ed. São Paulo: Martins Fontes, 1989.
MUSICOTERAPIA. Disponível no site http://musicoterapia-saopaulo.blogspot.com/2008/11/
musicoterapia-com-crianas-especiais.html musicoterapia com crianças especiais. Acesso em 10 de
fev. 2019.
488

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

A CONEXÃO ENTRE A LUDOPEDAGOGIA POR MEIO DAS
MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL E A
EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS
RESUMO: Destaca a importância da conexão entre a ludopedagogia por meio das múltiplas
linguagens na Educação Infantil e a Educação em Direitos Humanos como eixos transversais
num processo de constituição da cidadania e da democracia garantindo às crianças o
direito de viver situações acolhedoras, seguras, agradáveis e desafiadoras como sujeitos
de direitos e produtores de cultura. Reconhece o papel da Educação em Direitos Humanos
no que concerne a eliminação de toda e qualquer forma de discriminação e que promova
à disseminação de valores solidários e cooperativos, construindo e estabelecendo um
ambiente promotor de igualdade onde sejam oportunizadas por meio da ludopedagogia um
processo de ensino e aprendizagem por meio do brincar, vivências múltiplas, criativas e
prazerosas por meio das múltiplas linguagens na Educação Infantil. Assim, a escola como
espaço de relações interpessoais, de vivências individuais e coletivas, deve fornecer subsídios
teóricos para que os educadores tenham condições de potencializar os processos de ensino
e aprendizagem numa perspectiva da Educação em Direitos Humanos e a construção de
práticas de justiça social por meio da ludopedagogia e das múltiplas linguagens na Educação
Infantil, bem como, no resgate, descobertas, de brincadeiras/interações e jogos cooperativos
que sejam instrumentos de mediação na consecução de uma educação inclusiva, que não
discrimina, que promova o diálogo, a solidariedade, a liberdade, o respeito mútuo, o respeito
às diferenças, da construção da paz, à tolerância, a autonomia e a emancipação dos sujeitos
envolvidos, possibilitando a pedagogia do empoderamento.
Palavras-chave: Educação em Direitos Humanos; Múltiplas linguagens; Ludopedagogia;
Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO
A Educação Básica é direito universal e
alicerce indispensável para o exercício pleno
da cidadania. É o tempo, o espaço e o contexto
em que bebês, crianças e jovens aprendem a
constituir e reconstituir sua identidade, em
meio a transformações corporais, afetivo
emocionais, socioemocionais, cognitivas e
socioculturais. Entendemos que a escola
não pode eximir-se desse processo de
constituição da cidadania e da democracia,
porém sem deixar de ver na diversidade
um potencial de diálogo, discurso e prática
que promova a igualdade e a equidade
na educação. Aceitar, sem preconceitos a
diversidade é o primeiro passo para a luta
pelos direitos humanos. Essa aceitação passa
pelo (re) conhecimento, pelo colocar- se no
lugar do outro, por conhecer a sua história.
Corroborando com a Orientação Normativa
nº. 01/13 – Avaliação na Educação Infantil:
aprimorando os olhares e o Currículo
Integrador da Infância Paulistana (pág. 15),
o compromisso de todo profissional da
Educação (enquanto observador participativo)
é o de garantir às crianças o direito de viver
situações acolhedoras, seguras, agradáveis,
desafiadoras, que lhes possibilitem apropriarse de diferentes linguagens e saberes que
circulam em nossa sociedade e pelo fato
de serem sujeitos de direitos e produtores
de cultura, constituídos sócio-históricoculturalmente,
capazes
de
participar
ativamente do próprio processo educativo,
assegurar-lhes que os materiais (objetos,
instrumentos, brinquedos, revistas, filmes,
livros, tec.), as práticas pedagógicas (histórias,

brincadeiras populares, brincadeiras de faz
de conta com papéis sociais, projetos de
investigação sobre temas de interesse das
mesmas, experiências que possibilitem a
construção positiva da identidade), as relações
estabelecidas, os ambientes e a formação das
educadoras e educadores sejam organizados
e planejados de forma a combater todas
as formas de discriminação, preconceito,
racismo e sexismo.
Assim, a reflexão necessária que se
tem colocado para nós educadores é a
responsabilidade da formação da criança em
sua mais ampla possibilidade de expressão.
Enfatizamos um trabalho mediado pelo
educador que valorize os saberes e as
vivências que as crianças já possuem e
o seu envolvimento com as múltiplas
linguagens e os campos experienciais. Essas
vivências e linguagens constituem-se como
instrumentos culturais de apreensão do
mundo, de maneira a dar forma às diversas
aprendizagens infantis. Não obstante, as
múltiplas linguagens aliada a Ludopedagogia
nos oferece a magia de ensinar, aprender
brincando, permitindo ao sujeito desenvolver
sua capacidade imaginativa como forma de
pensamento que está muito presente na
infância, mas que o acompanha por toda a
vida e é fundamental para o desenvolvimento
da criatividade.
Dessa forma, a escolha do tema: “A conexão
entre a ludopedagogia por meio das múltiplas
linguagens na Educação Infantil e a Educação
em Direitos Humanos, se justifica, pelo
reconhecimento do papel da Educação no
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que concerne à eliminação de toda e qualquer
forma de discriminação e que a promoção de
igualdade implica construção de um currículo
que reconheça as desigualdades, valorize a
diversidade e as diferenças, rompa com as
relações de dominação de classe, raça, etnia,
gênero, território e possibilite a emancipação
dos sujeitos por meio de uma Educação em
Direitos Humanos que visa à disseminação de
valores solidários e cooperativos, construindo
e estabelecendo um ambiente promotor
de igualdade onde sejam oportunizadas
vivências múltiplas que considerem as diversas
infâncias, as vozes e os tempos dos sujeitos de
aprendizagem e que suas construções culturais
no encontro com a sociedade, o conhecimento,
o lúdico e a cultura sejam, efetivamente,
respeitadas e valorizadas.

A CONEXÃO ENTRE A
LUDOPEDAGOGIA E A
EDUCAÇÃO EM DIREITOS
HUMANOS
A Constituição Federal de 1988 representou
para a Educação Infantil uma enorme abertura
na política educacional do país ao considerá-la
como direito da criança e da família e dever do
Estado. A Educação Infantil, que antes tinha
cunho assistencialista, no segmento creche,
passou a figurar como um direito da criança.
Tal conquista foi reforçada pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), de 1990, e
pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (Lei nº. 9394/96).
O Artigo 26 da Declaração Universal dos
Direitos Humanos afirma que: “Toda a pessoa

tem direito à educação...” e que “A educação
deve visar à plena expansão da personalidade
humana e ao reforço dos direitos do Homem e
das liberdades fundamentais e deve favorecer
a compreensão, a tolerância e a amizade entre
todas as nações e todos os grupos raciais ou
religiosos, bem como o desenvolvimento
das atividades das Nações Unidas para a
manutenção da paz”.
Nesta perspectiva, dados de pesquisa sobre
o desenvolvimento infantil (particularmente
os analisados numa perspectiva sóciohistórica elaborada com base nos trabalhos
de Vygotsky e Wallon, e ampliados a partir
dos apontamentos trazidos pela Antropologia,
Sociologia, Linguística e outras ciências)
apontam que as experiências vividas no espaço
de Educação Infantil devem possibilitar à
criança o encontro de explicações sobre o que
ocorre à sua volta e consigo mesma, enquanto
desenvolvem formas de sentir, pensar e
solucionar problemas. Nesse processo é
preciso considerar que as crianças necessitam
envolver-se com diferentes linguagens e
valorizar o lúdico, as brincadeiras, as culturas
infantis na consecução de uma Educação em
Direitos Humanos.
A Educação em Direitos Humanos
possibilita:
Criar uma cultura universal dos direitos
humanos e cultura da paz;
Exercitar o respeito, a tolerância, a
promoção e a valorização das diversidades
(étnico-racial, religiosa, cultural, geracional,
territorial, de gênero, de orientação sexual,
de nacionalidade, de opção política, dentre
outras) e solidariedade entre os membros da
comunidade escolar;
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Apresentar materiais e brinquedos
que remetem à ancestralidade africana e à
compreensão dos signos e significados da
população negra;
Acolher a diversidade material e
cultural das crianças, atentando ao combate
dos diversos tipos de preconceitos;
Conhecer e valorizar a origem e o
histórico de cada indivíduo dentro do grupo;
Envolver famílias e comunidade nos
projetos da instituição e seus registros;
Superar a dicotomia educar/cuidar,
desmistificando preconceitos que se originam
da comparação entre essas ações;
Considerar as diversas tradições
culturais como essenciais ao processo
educativo, independente da etnia e condição
social em que se originam, buscando romper
com os preconceitos já instituídos e buscando
formas de construir atitudes de respeito e de
solidariedade;
Garantir a formação de vínculos que
conduzam a uma postura ética e de valorização
da vida, respeitando tanto os humanos como
os demais seres vivos; e
Incentivar por meio das múltiplas
linguagens a interdisciplinaridade na Educação
em Direitos Humanos.
A Ludopedagogia, por sua vez, consiste
em um método segundo o qual o processo
de ensino deve dar-se de maneira criativa,
utilizando jogos, brincadeiras e dinâmicas,
afirma Carneiro (2007). Consiste na
aprendizagem por intermédio do brincar, assim
torna as aulas descontraídas e prazerosas. Essa
metodologia pode ser utilizada em qualquer
nível da educação e em todos os ambientes
da escola, ela propicia ao discente um melhor

entendimento dos conteúdos propostos, a
Ludopedagogia busca romper com a maneira
tradicional do processo educativo, buscando
atividades mais criativas e dinâmicas, que
proporcionam mais emoção e prazer ao aluno.
De acordo com o Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil (volume
2, pág. 43), o educador deve interagir com
a criança de modo a ser um facilitador,
mediador, problematizador e propositor
de novas ideias, espaços e brincadeiras,
levando em conta as reações das mesmas e
as encorajando em seus modos de brincar e
de compreender o mundo. Assim, o educador
e as crianças, juntos, poderão transformar e
descobrir diferentes modos de se relacionar,
desenvolvendo sentimentos de justiça e
ações de cuidado para consigo e para com os
outros.
Quando o educador compartilha uma
brincadeira ou jogo com a criança, ele pode
ajudá-la a enfrentar eventuais insucessos,
estimular seu raciocínio, sua criatividade,
reflexão, autonomia etc. Isto quer dizer: quando
o educador tem intenção de brincar junto
com a criança, pode criar diversas situações
que estimulem o seu desenvolvimento, sua
inteligência e afetividade.
Portanto é imprescindível fornecer
subsídios teóricos para que os educadores
tenham condições de potencializar os
processos de ensino e aprendizagem,
favorecendo mediações que desenvolvam em
nossas crianças indagações sobre a Educação
em Direitos Humanos e a construção de
práticas de justiça social por meio das
múltiplas linguagens, bem como, no resgate,
descobertas de brincadeiras/interações e
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jogos cooperativos que sejam instrumentos
de mediação na consecução de uma educação
que não discrimina, que promova o diálogo,
a solidariedade, a liberdade, a igualdade, o
respeito mútuo, o respeito às diferenças, da
construção da paz, a tolerância, a autonomia
e a emancipação dos sujeitos envolvidos.
A conexão entre a Ludopedagogia e a
Educação em Direitos Humanos se verifica no
ato do brincar, uma vez que, o mesmo faz parte
do mundo da criança, assim elas aprendem
melhor e se socializam com facilidade,
apreendem o espírito de grupo, aprendem a
tomar decisões e percebem melhor o mundo
dos adultos. Brincar ajuda as crianças no seu
desenvolvimento físico, afetivo, intelectual e
social, pois, por meio das atividades lúdicas, as
crianças formam conceitos, relacionam ideias,
estabelecem relações lógicas, desenvolvem a
expressão oral e corporal, reforçam habilidades
sociais, reduzem a agressividade, integramse na sociedade e constroem seu próprio
conhecimento, respeitando a diversidade, a
pluralidade de ideias e o semelhante.
Os espaços lúdicos são ambientes
férteis também para a aprendizagem e
o desenvolvimento, principalmente da
socialização. De acordo com RONCA (1989, p.
27) “O movimento lúdico, simultaneamente,
torna-se fonte prazerosa de conhecimento,
pois nele a criança constrói classificações,
elabora sequências lógicas, desenvolve o
psicomotor e a afetividade e amplia conceitos
das várias áreas da ciência”. É a oportunidade
de desenvolvimento, pois brincando a criança
experimenta, descobre, inventa, exercita,
vivendo assim uma experiência que enriquece
sua sociabilidade e a capacidade de se tornar

um ser humano criativo.
Para VIGOTSKY (1989, p.84) “As crianças
formam estruturas mentais pelo uso de
instrumentos e sinais. A brincadeira, a criação
de situações imaginárias surge da tensão do
individuo e a sociedade. O lúdico liberta a
criança das amarras da realidade”.
E aliar atividades lúdicas ao processo de
ensino e aprendizagem pode ser de grande
valia, para o desenvolvimento do aluno, um
exemplo de atividade que desperta e muito o
interesse do aluno é o jogo, sobre o qual nos
fala Kishimoto:
O jogo como promotor da aprendizagem e
do desenvolvimento passa a ser considerado
nas práticas escolares como importante
aliado para o ensino, já que colocar o aluno
diante de situações lúdicas como jogo pode
ser uma boa estratégia para aproximá-lo dos
conteúdos culturais a serem veiculados na
escola. (KISHIMOTO, 1994, p. 13).
Dessa maneira percebemos a necessidade
do professor de pensar nas atividades
lúdicas nos diferentes momentos de seu
planejamento. Lembrando que o jogo e a
brincadeira exigem partilhas, confrontos,
negociações e trocas, promovendo conquistas
cognitivas, emocionais e sociais. E ao brincar,
conhece a si própria e aos outros e realiza a
dura tarefa de compreender seus limites e
possibilidades e de inserir-se em seu grupo.
Aí aprende e internaliza normas sociais de
comportamentos e os hábitos fixados pela
cultura, pela ética e pela moral.
Assim sendo entendemos que o lúdico
contribui para o desenvolvimento da
autoestima o que favorece a autoafirmação e
valorização pessoal.
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É imprescindível que o professor por meio da
intervenção pedagógica possibilite aos bebês e
crianças atividades significativas que levem a
uma aprendizagem de sucesso. Mas para que
isso ocorra o professor precisa ter sensibilidade
ao intervir permitindo que as crianças possam
elaborar por meio da brincadeira de forma
pessoal e independente, suas emoções,
sentimentos, conhecimentos e regras.
A escola ao valorizar o lúdico, estendendo-o
também ao ato pedagógico, ajuda às crianças
a formarem um bom conceito de mundo,
um mundo onde a afetividade é acolhida,
a sociabilidade vivenciada, a criatividade
estimulada e os direitos da criança respeitados.
O lúdico permite tanto às crianças quanto
aos adultos desenvolverem confiança em si
mesmos e em suas capacidades. Em situações
sociais, ajuda-os a serem empáticos com os
outros e a ampliarem os processos de interação
social, oportunizando-lhes a exploração dos
próprios potenciais e limitações, além de
experimentarem liberdade e desenvolvimento
da independência.
Portanto, ensinar e aprender numa
perspectiva lúdica implica numa reinvenção
do ambiente pedagógico, deixando-o mais
favorável às crianças e educadores, mais
cooperativo e interativo. O desenvolvimento
de tal perspectiva requer uma escuta e olhar
(ver, sentir, tocar) sensíveis ao cotidiano da
escola, constituído de movimentos que se
repetem, (re)criam, inovam e renovam, e o
conhecimento da história e o respeito aos
saberes, à diversidade, diferenças dos sujeitos
é requisito importante para viabilização dessas
proposições na perspectiva de uma Educação
em Direitos Humanos.

AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
De acordo com as Diretrizes Curriculares
Nacionais de Educação Infantil - (Resolução
nº. 5, de 17 de dezembro de 2009,
artigo 6º.), observamos que as propostas
pedagógicas da Educação Infantil devem
respeitar os princípios Éticos: da autonomia,
da responsabilidade, da solidariedade e do
respeito ao bem comum, ao meio ambiente
e às diferentes culturas, identidades e
singularidades; Políticos: dos direitos de
cidadania, do exercício da criticidade e do
respeito à ordem democrática e Estéticos: da
sensibilidade, da criatividade, da ludicidade
e da liberdade de expressão nas diferentes
manifestações artísticas e culturais.
Como preconizado ainda no artigo 7º.
do referido documento citado acima, a
proposta pedagógica das instituições
de Educação Infantil deve garantir que
elas cumpram plenamente sua função
sociopolítica e pedagógica: I - oferecendo
condições e recursos para que as crianças
usufruam seus direitos civis, humanos e
sociais; II - assumindo a responsabilidade de
compartilhar e complementar a educação
e cuidado das crianças com as famílias; III
- possibilitando tanto a convivência entre
crianças e entre adultos e crianças quanto
a ampliação de saberes e conhecimentos
de diferentes naturezas; IV - promovendo
a igualdade de oportunidades educacionais
entre as crianças de diferentes classes sociais
no que se refere ao acesso a bens culturais
e às possibilidades de vivência da infância; V
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- construindo novas formas de sociabilidade
e de subjetividade comprometidas com a
ludicidade, a democracia, a sustentabilidade
do planeta e com o rompimento de relações
de dominação etária, socioeconômica,
étnico-racial, de gênero, regional, linguística
e religiosa., tudo isso possibilitará a
consecução de uma política voltada para a
Educação em Direitos Humanos.
Não obstante, em seu artigo 8º. as
referidas diretrizes ressaltam que a proposta
pedagógica das instituições de Educação
Infantil deve ter como objetivo garantir à
criança acesso a processos de apropriação,
renovação e articulação de conhecimentos
e aprendizagens de diferentes linguagens,
assim como o direito à proteção, à saúde,
à liberdade, à confiança, ao respeito, à
dignidade, à brincadeira, à convivência e à
interação com outras crianças na perspectiva
de uma Educação em Direitos Humanos..
Nesse sentido, a educação infantil vem
buscando superar esse entendimento de
linguagem e considerando que a criança
se comunica e se expressa por meio de
múltiplas linguagens, a saber: artes visuais,
artes plásticas, música, dança, teatro,
literatura, brincadeiras e jogos cooperativos,
dentre outras. A educação vem avançando
e superando desafios no que diz respeito
o trabalho com as múltiplas linguagens
presentes na educação das crianças.
Cabe a nós educadores assumirmos
um compromisso com a mudança e com a
transformação da realidade, nesse sentido,
mudar a organização do espaço, da rotina,
nossas práticas na educação das crianças, é
mudar a atitude, é reconhecer e buscar uma

pedagogia que respeite a condição de ser
criança em sua plenitude.
A brincadeira, a arte e a literatura,
mediadas pelo corpo que se move, que
comunica o que não é dito com palavras,
também são linguagens diferenciadas que a
criança usa para internalizar o mundo a que
ela pertence e exteriorizar a sua percepção
da realidade. São formas muito singulares de
experimentação, de vivências, de sensações
e de apropriação da cultura que também
permitem o contato com as emoções, o
estreitamento das relações sociais e das
negociações e o partilhar da vida em grupo.
Acreditamos que os educadores da
Educação Infantil estarão mobilizados na
construção de propostas pedagógicas que
organizem o cotidiano da escola, otimizem
os espaços e materiais pedagógicos,
construindo e estabelecendo um ambiente
promotor de igualdade onde sejam
oportunizadas vivências múltiplas que
considerem não só a primeira infância, mas
as diversas infâncias, as vozes e os tempos
dos sujeitos de aprendizagem e que suas
construções culturais no encontro com a
sociedade, o conhecimento e a cultura sejam,
efetivamente, respeitadas e valorizadas
com relação à consecução de práticas
restaurativas de justiça social considerando
a educação integral, a educação inclusiva e
a equidade na perspectiva de uma Educação
em Direitos Humanos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo desse artigo: “A conexão entre a ludopedagogia
por meio das múltiplas linguagens na Educação Infantil e a Educação
em Direitos Humanos” evidenciamos que a Educação em Direitos
Humanos só passou a ser mais amplamente reconhecida na sociedade
brasileira com o fim do período da ditadura militar (1964- 1985) e com
a abertura à redemocratização político-institucional. A luta por direitos
humanos ganhou força social e garantias legais no Brasil, especialmente
com a Constituição Federal de 1988, chamada de “cidadã” por estar
baseada em direitos que foram (e são) conquistas da sociedade civil
organizada e dos movimentos sociais.
No entanto, os direitos protegidos e garantidos legalmente na
Constituição Federal de 1988, pouco tem se materializado na realidade
cotidiana dos cidadãos brasileiros. É por isso que afirmamos haver
necessidade de uma permanente “luta pelos direitos humanos”, um
enfrentamento do seu desmonte e sua precarização nas políticas
sociais e públicas.
Hoje, mais um capítulo dessa história de resistências e mudanças
se constitui, sendo a educação um catalisador potente neste processo
de construção de uma cultura em que haja o respeito aos direitos e à
diversidade, supere as desigualdades socioeconômicas e as condições
hierarquizadas e de classe; conviva com a tolerância às diferenças
culturais, principalmente pela raça e etnia; orientações sexuais; opções
religiosas, filosóficas, políticas e ideológicas.
Os professores e os trabalhadores da educação, no universo formal
de ensino, podem e devem ser agentes da educação em direitos
humanos, apesar de todos os elementos de precarização presentes
dentro do universo da escola pública na atualidade. Mesmo que não seja
espaço exclusivo de aprendizagem, a escola oferece, com todas as suas
contradições, um terreno de “disputas pedagógicas”, materializadas
nos projetos políticos-pedagógicos, nos materiais didáticos, no espaço
das aulas, na interação com os estudantes e outros trabalhadores da
escola, nos espaços de reunião e deliberação, onde os direitos humanos
atravessam transversalmente os assuntos por meio das múltiplas
linguagens na Educação Infantil e da ludicidade.
Assim, um sujeito de direitos se constitui como tal quando é capaz
de fazer uso de sua liberdade, de reivindicar a igualdade reconhecendo
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a diversidade e de valorizar a solidariedade desenvolvendo uma atitude de
respeito mútuo. Ou seja, ser capaz de aceitar o outro como um ser diferente,
legítimo em sua forma de ser e autônomo em sua capacidade de agir e exigir que
outros respeitem a alteridade.
Nesse sentido, alguns autores destacam a importância de desenvolver
uma “pedagogia do empoderamento”, entendida como uma pedagogia crítica
e democrática orientada à mudança pessoal e social. Esse enfoque considera
a pessoa como um ser ativo, cooperativo e social. O centro desse enfoque
pedagógico é relacionar o crescimento individual à dinâmica social e a vida pública,
desenvolvendo habilidades, conhecimentos e atitudes de questionamento crítico
em relação às injustiças e desigualdades, às relações de poder, às discriminações
e à mudança social.
Dessa forma, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH),
de 2007, pág. 25, afirma que a educação em direitos humanos é compreendida
como um processo sistemático e multidimensional que orienta a formação
do sujeito de direitos, articulando as seguintes dimensões: a) apreensão de
conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos e a sua
relação com os contextos internacional, nacional e local; b) afirmação de valores,
atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos direitos humanos em
todos os espaços da sociedade; c) formação de uma consciência cidadã capaz de
se fazer presente nos níveis cognitivo, social, ético e político; d) desenvolvimento
de processos metodológicos participativos e de construção coletiva, utilizando
linguagens e materiais didáticos contextualizados; e) fortalecimento de práticas
individuais e sociais que gerem ações e instrumentos em favor da promoção,
da proteção e da defesa dos direitos humanos, bem como da reparação das
violações.
Em síntese, cabe ao educador, em primeiro lugar, desenvolver na criança um
amplo e bem orientado campo de interesse, sendo a ludopedagogia excelente
método que pode auxiliar nesse processo. Dessa forma, convém que o educador
busque conhecer os métodos e técnicas propostos pela ludopedagogia e os insira
em suas aulas, por meio das múltiplas linguagens, buscando tirar dos mesmos o
máximo de proveito.
Concluímos assim que a Ludopedagogia apresenta-se como um eficiente
método a ser utilizado por educadores, uma vez que por meio da brincadeira
a criança encontra-se com o mundo, percebendo como ele é e dele recebendo
elementos importantes para sua formação, desde os atos mais significantes, até
fatores determinantes da cultura de seu tempo. Sendo assim, há a necessidade,
portanto, de uma maior conscientização no sentido da valorização do brincar
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nas praticas pedagógicas e um maior envolvimento por parte dos
professores em relação ao conhecimento atribuído a importância dos
jogos cooperativos e brincadeiras, bem como, das múltiplas linguagens
como relevante estratégia didática.
Portanto, o sistema educacional brasileiro deve promover a formação
e aprimoramento profissional dos professores, contribuindo assim,
para que o trabalho pedagógico na escola contemple na Educação
Infantil, as necessidades das crianças de terem acesso a práticas
pedagógicas que tenham como eixos norteadores as brincadeiras, as
interações e experiências que ampliem os recursos para explorar por
meio do lúdico, o mundo, sua percepção sobre ele e sobre si mesmo,
assim como também, possibilitar o contato com as diversas linguagens
e experiências, potencializando interações de convívio social e cultural,
reconstruindo e respeitando toda a diversidade e a pluralidade de
ideias na consecução de uma educação libertadora e transformadora.
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EXPLORANDO AS FERRAMENTAS LÚDICAS
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O presente trabalho trata a importância do brincar na aprendizagem infantil
tendo como objetivo de analisar as necessidades do espaço de tempo para brincadeiras
na construção de aprendizagem das crianças contribuindo para reflexão de pesquisas
das brincadeiras no cotidiano escolar. Para realizar estudo sobre esse tema foram feitas
pesquisas bibliográficas sobre o tema abordado revelando a importância do lúdico nas
práticas educativas porque ao aprender brincando se torna mais motivador, podendo ser
explorado o desenvolvimento cognitivo e suas capacidades. O referencial teórico fortalece
a proposta ao defender a importância da ludicidade na educação infantil, mostrando que
ela sendo base para o ensino das crianças em sua primeira fase dando liberdade para sua
expressão criatividade e naturalidade.
Palavras-chave: Brincar; Aprendizagem; Desenvolvimento infantil; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO
A pesquisa contribui para construir o
conhecimento, e é necessário fazer valer do
lúdico para formação do ser crítico, fazendo
das crianças principais protagonistas de seu
aprendizado com estratégias de qualidade e
com práticas pedagógicas que trazem interesse
pelo aprendizado.
Apresentar o levantamento e teorias
sobre o tema ludicidade na educação infantil
mostrando qual a importância do brincar na
educação infantil. Demonstrar a importância
do lúdico para questões do dia a dia dos alunos.
Investigar como os professores desenvolvem
as práticas lúdicas no cotidiano do seu trabalho.
Sem as brincadeiras o desenvolvimento
e a aprendizagem não ocorreriam de forma
completa, pois imaginar e o faz de conta tão
importantes não estariam presentes na vida
das crianças, sendo assim o estudo desse
projeto tem objetivo de mostrar o brincar na
educação infantil e discutir os motivos que as
crianças se dedicam a maior parte do tempo
realizando suas brincadeiras.
Atividades lúdicas, jogos de imaginação,
conhecimento do corpo é que a construção
de conhecimentos acontece sendo o brincar
é primordial e essencial. Discutir a presença
do brincar no contexto da educação infantil,
primeira fase do ensino fundamental, as
diferentes formas de mediação do professor,
dos materiais aos brinquedos, para que o ensino
ocorra com qualidade e sentido. Entender a
importância de oferecer atividades lúdicas
as crianças com um brincar de qualidade em
um espaço adequado para que estimulem sua
criatividade.

JOGOS E BRINCADEIRAS NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
O jogar está nos documentos oficiais
da educação infantil, de acordo com o
Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil (1998), na Educação
Infantil, as brincadeiras e os jogos devem
ser bem planejados pelo educador, pois,
se bem utilizadas no processo de ensino
aprendizagem, se tornam um grande aliado
na introdução dos conteúdos. Assim, os jogos
e as brincadeiras ganham cenário e espaço
na rotina escolar das crianças da educação
infantil e penetram nas instituições infantis
criadas a partir de então.
O eixo movimento (que inclui os jogos
e brincadeiras), abrange o sentido amplo
do desenvolvimento relacionado à cultura
corporal motora. O movimento é uma das
primeiras formas de expressão da criança
.Ele também é uma forma de interação
com o meio social. Embora ,muitas vezes
,por motivos disciplinares ,os professores
acabam adotando posições que cerceiam o
movimento infantil, é preciso levar em conta
a importância desses movimentos e o que ele
s podem refletir na vida das nossas crianças
.Por isso ,a proposta pedagógica deve
contemplar a expressividade e mobilidades
próprias ás crianças.
Na educação infantil os jogos têm sido
muito utilizados com a finalidade de formação
de hábitos e atitudes, memorização de
conteúdos e mesmo para adaptar as crianças,
pois envolve um conjunto de atividades
relacionadas entre si.
Os conteúdos selecionados para o eixo de
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movimentos priorizam o desenvolvimento
das capacidades expressivas e instrumentais
do desenvolvimento, possibilitando a
apropriação corporal das crianças de
forma que possam agir cada vez mais com
intensidade e liberdade.
Conforme Ariés (1978), O presente
trabalho, atem-se para a compreensão da
importância de se trabalhar ludicamente
com brincadeiras e jogos na educação
infantil, tem por finalidade compreender
a prática pedagógica do professor e a
importância dos jogos de Educação Infantil,
no desenvolvimento integral das crianças.
“O autor afirma que, enquanto brinca, o ser
humano vai garantindo a integração social
além de exercitar seu equilíbrio emocional
e atividade intelectual. É na brincadeira
também que se selam as parcerias, porém
o aprendizado não deve estar presente
só na escola, mas também como parte do
dia-a-dia da criança, na medida em que a
criança progride em seu desenvolvimento
e amadurecimento é necessário que ela
manifeste o que é próprio da cada etapa de
sua vida” (ARIÉS, 1978, p.52).
Foi por volta das décadas de 60 e
70, no século XX que a psicologia do
desenvolvimento e da psicanálise colaborou
para que se observasse a infância como
o período primordial do desenvolvimento
do ser humano, destacando o papel da
brincadeira na educação infantil.
A brincadeira infantil pode se constituir em
uma atividade em que as crianças sozinhas ou
em grupo procurem compreender o mundo e
as ações nas quais estão inseridas no seu dia
a dia. É uma atividade predominantemente

infantil, é a forma pela qual se começa a
aprender. A brincadeira aparece sempre
como uma situação organizada, exigindo para
aquele que brinca decisões que precisam ser
tomadas, mesmo numa situação imaginaria,
quando as crianças interagem com diferentes
objetos atribuindo-lhes outros significados,
existe a escolha constante por parte da
criança. É uma característica importante
que exerce influência no desenvolvimento
do autocontrole da criança. Na perspectiva
Histórico-Cultural, a brincadeira evidencia
um trabalho primordial no desenvolvimento
dos processos psicológicos da criança. Ao
debater a importância das brincadeiras no
desenvolvimento da criança, o autor dá
relevância significativa à brincadeira de
faz de conta. A brincadeira de faz de conta
tem grande privilégio em sua discussão
sobre a importância papel do brinquedo no
desenvolvimento da criança.
Para Almeida (1993), a brincadeira obtém
um papel extremante importante na formação
da criança, no sentido que considera a meio
social como maneira de aprendizagem do ser
humano. Neste sentido, e no ato de brincar
que a criança socializa seus pensamentos e
produz situações imaginárias que introduz
elementos do contexto cultural do qual faz
parte.
A criança quando nasce já está inserida
em um contexto social, e a brincadeira
torna-se um passo importantíssimo para que
ela se aproprie do mundo, na internalização
dos conceitos desse ambiente externo
a ela. Neste sentido podemos entender
que a brincadeira é algo muito importante
para que a criança se desenvolva e o autor
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confirma essa afirmação, ao falar que o ato
de brincar é uma atividade que incentiva a
aprendizagem, pelo fato, de criar uma zona
de desenvolvimento proximal na criança. A
ideia de zona de desenvolvimento proximal
demonstra também a relevância da mediação
durante a brincadeira.
Antunes (1999) afirma que, no ambiente
das escolas de educação infantil esse
assunto tem que ser bem analisado ao
refletir na qualidade das brincadeiras a serem
propostas naquele ambiente. É importante
levar em consideração que tudo em volta
da criança poderá de estimular e enriquecer
as brincadeiras, ou o contrário. Pensar na
mediação é algo imprescindível no momento
de organização e também do comprar dos
brinquedos, organizar a sala, brincar no
parque, além da hora em que a professora vai
conduzir uma brincadeira com os seus alunos.
É imprescindível a garantia do espaço para
o momento da brincadeira, dando direito de
uma possibilidade de educação da criança
em uma concepção criadora, voluntária e
consciente. É no momento do brincar, que
as crianças constroem a consciência do
real, e também ao mesmo instante tem uma
oportunidade de modificá-la.
A brincadeira é um momento privilegiado
da aprendizagem infantil na qual
o
desenvolvimento pode atingir níveis
mais sérios, precisamente por meio
da
probabilidade de interação entre as duplas
em uma circunstância imaginária e pela
negociação de regras de convivência e de
conteúdos temáticos.
De acordo com Costa (2012), a brincadeira
precisa abranger um espaço essencial na

educação infantil, sabendo que o professor é
a peça mais importante para ajudar que isso
aconteça, partilhando das brincadeiras das
crianças, é por meio das ações do professor,
que a criança conseguirá adicionar às
culturas e maneiras de vida dos adultos de
modo criativo e social.
Nesta
perspectiva,
a
brincadeira
encontraria um papel educativo importante
na escolaridade das crianças que vão se
desenvolvendo e conhecendo o mundo
nesta instituição que se constrói a partir
exatamente dos intercâmbios sociais que
nela vão surgindo: a partir das diferentes
histórias de vida das crianças, dos pais e
dos professores que compõem o corpo de
usuários da instituição e que nela interagem
cotidianamente (COSTA, 2012, p.26).
A criança não nasce sabendo brincar, ela
precisa aprender, por meio das interações
com outras crianças e com os adultos.
Ela descobre em contato com objetos e
brinquedos certas formas de uso desses
materiais. Observando outras crianças e
as intervenções da professora ela aprende
novas brincadeiras e suas regras. Depois que
aprende, pode reproduzir ou recriar novas
brincadeiras. Assim elas vão garantindo a
circulação e preservação da cultura lúdica
(COSTA, 2012, p.1).
É de extrema importância que as crianças
possam usufruir determinados espaços na
escola que permita o acontecimento dos
mais variados tipos de brincadeiras, pois
compreendemos que é por intermédio dos
jogos e das brincadeiras que a criança aumenta
sua curiosidade, atenção, autonomia, e sua
capacidade de solucionar problemas. Tudo
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isso faz parte da aprendizagem da criança, e
são primordiais para o desenvolvimento da
particularidade da criança.
É por intermédio da brincadeira que a
criança pode vencer seus limites e consegue
viver experiências que vão mais adiante de
sua idade e realidade, fazendo com que ela
desenvolva sua consciência. Dessa maneira,
é na brincadeira que se deve sugerir à criança
desafios e questões que a façam refletir,
propor soluções e resolver problemas.
Costa (2012) acredita que é por meio do
brincar que as crianças conseguem aumentar
sua imaginação, além de criar e respeitar
regras de organização e convivência, que
deverão, futuramente, ser usadas para o
entendimento da realidade. A brincadeira
proporciona também o desenvolvimento
do autoconhecimento, aumentando a auto
estima, oportunizando o desenvolvimento
físico-motor, também o raciocínio e a
inteligência. É brincando que as crianças
demonstram suas necessidades e desejos
construídos em toda sua vida, brincar é de
extrema relevância para o desenvolvimento
cognitivo, motor, afetivo e social da criança,
quanto maiores forem às oportunidades que
a criança tiver de brincar mais natural será o
seu desenvolvimento.
De acordo com Ariés (1978), por intermédio
das brincadeiras, ocorre o estimulo do
desenvolvimento cognitivo da criança. É por
meio do brincar, que a criança consegue
uma experiência real, percebe-se assim
um universo mágico, imaginário, criativo,
estimulante para as habilidades, à curiosidade
e em especial para a independência da
criança. Ao elaborar suas hipóteses a criança

organiza suas próprias ideias sobre o mundo
que a rodeia, reproduzindo com isso o seu
desenvolvimento psicológico e cognitivo em
que se encontra.
É de pura responsabilidade do professor
como educador, observar e acompanhar
seu aluno, e estabelecer o contato direto
com contos de fadas na educação infantil,
cria uma ponte direta com os sentimentos
e desejos de cada uma das crianças, quem
nunca sonhou em ser princesa ou principe?
Ou seja ,viver o real ensinando a arte.O
aluno precisa somente se identificar com
os contos e com o conteúdo estabelecido,
um dos segredos da prática pedagógica é
falar a mesma “linguagem dos seus alunos “
,se aproximando ,se fazendo real ,trazendo
a teoria para prática. Mas não existem
problemas nessa questão, pelo contrário,
essas situações devem ser vistas de maneira
normal. Gradativamente o professor vai
sugerindo que a arte seja realizada no dialeto
padrão, isso quando o aluno é um falante de
outra variedade. A arte é de acesso de todos,
sem distinção ou exceções, e ao deixar que a
criança se identifique e se descubra.
Uma dificuldade que essa concepção
de ensinamento apresenta ,é de como
diferenciar as artes e seus significados,porém
cabe á nós professoras usarmos nossa visão
de observação e distimguir a prática das
habilidades que cada aluno traz de bagagem.
Ainda, de acordo com as pesquisadoras o
indivíduo no processo de aprendizagem
passa por fases distintas, ampliando a sua
reflexão sobre o seu sistema até chegar ao
seu domínio, vivendo o lúdico.
Durante a brincadeira, a criança não se
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preocupa com os resultados que possa
obter na brincadeira algo possível de ser
observado no momento e após a brincadeira.
O que a impulsiona a explorar e descobrir o
mundo é o prazer e a motivação que surgem
da necessidade de aprender por meio dos
exemplos dos pais, amigos ou pessoas
próximas, desde que seja está uma de seus
atuais referenciais de comportamento de
mundo.
Educar significa, portanto, propiciar
situações de cuidado, brincadeiras e
aprendizagem
orientadas
de
forma
integrada e que possam contribuir para o
desenvolvimento das capacidades infantis
de relação interpessoal de ser e estar com os
outros em uma atitude básica de aceitação,
respeito e confiança, e o acesso, pelas
crianças aos conhecimentos mais amplos da
realidade social e cultural. (ARIÉS, 1998, p.
23, v.01).
Existem vários tipos de brincadeiras e
atividades lúdicas. A brincadeira livre é uma
destas atividades, na qual
a criança tem
liberdade de escolher o que quer realizar,
sendo uma opção de testar hipóteses,
possibilidades a criança descobri o mundo
ao seu redor, solucionando problemas e
experimentando seus limites e possibilidades.
Há também brincadeiras em grupo, que
são muito importantes, pois as crianças
estabelecem contatos entre si e sentem-se
parte do grupo.
A brincadeira em grupo auxilia na
socialização e na alfabetização, então a
criança começa a aceitar críticas, dividir,
respeitar regras e normas de convivência.
Segundo Ariés (2008), dentre as brincadeiras

existentes podemos citar: queimada, corre
cotia, estátua, amarelinha, batata quente,
passa anel, vivo morto, telefone sem fio
entre outras. São brincadeiras transmitidas
de geração para geração ou aprendidas nos
grupos infantis, na rua, nos parques, escolas
etc.
Entretanto o que variam as regras
dependendo de cultura ou de grupo, contudo
o conteúdo do que é objetivo básico da
brincadeira permanece, existem vários
tipos de brincadeiras, é de fundamental
importância que as crianças brinquem na
educação Infantil, devemos ressaltar, porém,
que as formas de brincar devem existir de
maneira equilibrada, dada a contribuição que
cada uma delas exerce no desenvolvimento
infantil.
É possível dizer que o lúdico é uma
ferramenta pedagógica que os professores
podem utilizar em sala de aula como técnicas
metodológicas na aprendizagem, visto que
por meio da ludicidade os alunos poderão
aprender de forma mais prazerosa, concreta
e, consequentemente, mais significativa,
culminando em uma educação de qualidade.
Entretanto, o problema que gerou esse
estudo foi justamente a não utilização do
lúdico na sala de aula, pela maioria dos
professores, desenvolvendo situações e
práticas pedagógicas tradicionais e sem
dinamismo.
A brincadeira com toda sua forma lúdica,
sempre esteve presente na vida do ser
humano desde os primórdios, em todos os
lugares. A brincadeira, desde a antiguidade,
sempre foi usada como um recurso para o
ensino, porém a sociedade tinha o brincar

505

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

como forma de negação ao trabalho.
A sociedade considerava a brincadeira
como recreação, e a imagem social da
infância não aceitavam um comportamento
infantil natural, que pudesse representar
algum valor em si, o brincar é uma atividade
especialmente humana, sendo o principal
modo de expressão da infância, fazendo
com que ela possa interagir e aprender
novas experiências e assim também ser
alfabetizada.
Desde a antiguidade diversas culturas
já produziam brinquedos infantis, o que
indica que brincar é uma atividade natural
ao homem independente da sua origem ou
época. A brincadeira caracteriza-se por sua
organização e pela utilização de regras; a
brincadeira é uma atividade que deve ser

levada a sério, que pode ser tanto coletiva
quanto individual, na qual para as crianças
as existências das regras não limitam a ação
lúdica, a criança pode modificá-la, quando
desejar, incluir novos membros, retirar e
modificar as próprias regras, ou seja, existe
uma liberdade da criança agir sobre ela.
A brincadeira constitui em uma atividade
em que as crianças, sozinhas ou em grupo,
procuram entender o mundo e as ações
humanas nas quais estão inseridas no seu
dia a dia, pois é por meio da brincadeira que
a criança constrói seu conhecimento e sua
identidade, o movimento desenvolvido por
meio destas brincadeiras é uma das primeiras
formas de expressão da criança e sua porta
para a alfabetização.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os jogos devem ser utilizados com o objetivo de ajudar o aluno
no desenvolvimento do raciocínio lógico, para que ele tenha clareza
nas funções sociais existentes no nosso dia a dia. Para uma utilização
eficiente e completa do professor com jogos educativos é necessário
realizar previamente uma avaliação, observando como conduzir cada
aluno nesse processo de socialização, analisando tanto aspectos
de qualidade como aspectos pedagógicos e fundamentalmente a
situação pré-jogo e pós-jogo que se deseja atingir.
Brincar é um ato reconhecido principalmente pelas crianças
e assim, acaba sendo um ato espontâneo e natural que se cria,
basicamente, em um sistema que integra a vida social das crianças.
Considera-se o fato de que possa se passar de geração a geração,
de acordo com as necessidades de cada grupo social e época.
Pelas definições acima expostas, podemos compreender que há
grande dificuldade em se encontrar uma harmonia sobre o que
significa o modo de brincar.
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A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS MATEMÁTICOS PARA O ALUNO
COM DISCALCULIA
RESUMO: A presente pesquisa tem como objetivo explicar a influência dos jogos matemáticos
no processo ensino aprendizagem, mostrando que jogos, brinquedos e brincadeiras auxiliam
na aprendizagem e no desenvolvimento da criança, principalmente se esta apresentar
problemas de discalculia. Os jogos matemáticos oferecem a oportunidade para a criança
explorar, aprender a linguagem e solucionar problemas. O brincar e o jogar são aprendizados
que levam as crianças a traçarem determinados caminhos, os quais dependerão de como
estas crianças brincam e da atitude dos adultos em relação a essas brincadeiras. Grandes
teóricos como Piaget, Vygotsky, Benjamin e Winnicott valorizam os jogos e brincadeiras no
desenvolvimento infantil. São por esses meios que a criança desenvolve seus lados emocional
e afetivo bem como as áreas do domínio cognitivo como o jogo simbólico, e, aprende com
facilidade a matemática.
Palavras-chave: Desenvolvimento; Aprendizagem; Jogos; Matemática; Discalculia.

508

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

INTRODUÇÃO
A presente pesquisa tem como Tema “A
importância dos jogos matemáticos” para
o aprendizado do aluno com discalculia,
porque percebe-se a amplitude e a variedade
de informações e porque acreditamos que a
criança apresenta um maior desenvolvimento
matemático quando os conceitos são
aplicados de maneira lúdica.
Jogar é uma atividade natural do ser
humano. Ao brincar e jogar, a criança fica
tão envolvida com o que está fazendo, que
coloca na ação seu sentimento e emoção. O
jogo, é um elo integrador entre os aspectos
motores, cognitivos, afetivos e sociais. Por
isso, parte-se do pressuposto de que é
brincando que a criança ordena o mundo
à sua volta, assimilando experiências e
informações e, sobretudo, incorporando
atividades e valores. Portanto, é por meio
do jogo e do brinquedo que ela reproduz e
recria o meio circundante.
O objetivo principal deste artigo é
oferecer aos educadores e psicopedagogos
uma visão da importância da atividade
lúdica no desenvolvimento e na educação
matemática da criança, fornecendo subsídios
teóricos quer norteiam a ação do educador,
e sobretudo apresentando sugestões
práticas que auxiliem o planejamento e a
execução das atividades diárias na sala de
aula, ressaltando que o êxito do processo
ensino-aprendizagem depende, em grande
parte, da interação professor-aluno, e neste
relacionamento, a atividade do professor é
fundamental. Ele deve ser, antes de tudo,
um facilitador da aprendizagem, criando

condições para que a criança explore seus
movimentos, manipule materiais, interaja
com seus companheiros e resolva situaçõesproblema.
Como a ato de jogar supõem, em geral,
relações interpessoais, espera-se que a
pesquisa aqui apresentada, possa contribuir
para enriquecer a dinâmica das relações
sociais na sala de aula.

DISCALCULIA - O QUE É?
A matemática para algumas crianças ainda
é um bicho de sete cabeças.
Muitos não compreendem os problemas
que a professora passa no quadro e ficam
muito tempo tentando entender se é para
somar, diminuir ou multiplicar; não sabem
nem o que o problema está pedindo.
Alguns, em particular, não entendem os
sinais, muito menos as expressões. Contas?
Só nos dedos e olhe lá.
No entanto, em outros casos a dificuldade
pode ser realmente da criança e trata-se de
um distúrbio e não de preguiça como pensam
muitos pais e professores.
Em geral, a dificuldade em aprender
matemática pode ter várias causas, dentre
elas a discalculia.
A discalculia é um distúrbio neurológico
que afeta a habilidade com números.
É um problema de aprendizado
independente, mas pode estar também
associado à dislexia. Tal distúrbio faz com
que a pessoa se confunda em operações
matemáticas,
conceitos
matemáticos,
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fórmulas, sequência numéricas, ao realizar
contagens, sinais numéricos e até na
utilização da matemática no dia-a-dia.
Pode ocorrer como resultado de distúrbios
na memória auditiva, quando a pessoa
não consegue entender o que é falado e
consequentemente não entende o que é
proposto a ser feito, distúrbio de leitura
quando o problema está ligado à dislexia e
distúrbio de escrita quando a pessoa tem
dificuldade em escrever o que é pedido
(disgrafia).
É muito importante buscar auxílio
para descobrir a discalculia ou não no
período escolar quando alguns sinais são
apresentados, pois alguns alunos que são
discalcúlicos são chamados de desatentos
e preguiçosos quando possuem problemas
quanto à assimilação e compreensão do que
é pedido.
Também é de grande importância ressaltar
que o distúrbio neurológico que provoca a
discalculia não causa deficiências mentais
como algumas pessoas questionam.
Na
área
da
neuropsicologia
as
áreas afetadas são: Áreas terciárias do
hemisfério esquerdo que dificulta a leitura
e compreensão dos problemas verbais,
compreensão de conceitos matemáticos;
Lobos frontais dificultando a realização
de cálculos mentais rápidos, habilidade de
solução de problemas e conceitualização
abstrata; Áreas secundárias occípito-parietais
esquerdos dificultando a discriminação visual
de símbolos matemáticos escritos. Lobo
temporal esquerdo dificultando memória de
séries, realizações matemáticas básicas.

A IMPORTÂNCIA DOS
JOGOS NA APRENDIZAGEM
MATEMÁTICA
O jogo é essencial para o desenvolvimento
da aprendizagem é por meio dele que as
crianças acabam formulando conhecimentos
gerais das coisas que existem no mundo.
Dentre as aprendizagens, por exemplo, a
criança descobre a importância de se cumprir
regras, respeitar a vez do outro, pensar antes
de agir, conviver com vitórias e derrotas
e, entre outras coisas, saber que tem que
melhorar a estratégia toda vez que perde,
ou seja, adquirir a consciência (mesmo que
implícita) de que precisa melhorar.
O ato de jogar é tão antigo quanto o
próprio homem, na verdade o jogo faz
parte da essência de todo nosso ser. O
jogo é necessário ao nosso processo de
desenvolvimento, tem uma função vital
para o indivíduo principalmente como forma
de assimilação da realidade, além de ser
culturalmente útil para a sociedade como
expressão de ideais comunitários.
De acordo com WALLON (1989), o jogo de
faz de conta, por exemplo, é uma atividade
que traz o desenvolvimento cognitivo para
criança, pois exercita no plano da imaginação,
a capacidade de planejar, imaginar situações
lúdicas, os seus conteúdos e as regras
inerentes a cada situação.
Como exemplo, a criança ao imitar um
motorista, segue suas regras implícitas,
diferente do futebol, nas quais as regras são
explícitas, variando conforme estratégias
adotadas pelos jogadores.
Por meio dos jogos, a criança desenvolve

510

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

a atenção, a memória, a autonomia, a
capacidade de resolver problemas quesitos
imprescindíveis
ao
desenvolvimento
matemático.
Os jogos são a vida da criança e que por
meio deles surgem as atividades intelectuais,
indispensável por isso, à prática educativa.
Os jogos educativos revelam a sua
importância em situações de ensino
aprendizagem ao aumentar a construção do
conhecimento, introduzindo propriedades
do lúdico, do prazer e da capacidade de
iniciação possibilitando o acesso da criança a
vários tipos de conhecimentos e habilidades.
Para isso, o jogo deve propiciar diversão,
prazer e até mesmo desprazer, quando
escolhido voluntariamente, ensinando algo
que complete o indivíduo no seu saber, nos
seus conhecimentos e na sua percepção do
mundo.
Os jogos trabalhados em sala de aula
devem ter regras, esses são classificados em
três tipos:
Jogos de treinamento, os quais são
utilizados quando o professor percebe que
alguns alunos precisam de reforço num
determinado conteúdo e quer substituir
as cansativas listas de exercícios. Neles,
quase sempre o fator sorte exerce um papel
preponderante e interfere nos resultados
finais, o que pode frustrar as ideias
anteriormente colocadas;
Jogos geométricos, que têm como objetivo
desenvolver a habilidade de observação e o
pensamento lógico. Com eles conseguimos
trabalhar figuras geométricas, semelhança
de figuras, ângulos e polígonos; jogos
estratégicos, nos quais são trabalhadas

as habilidades que compõem o raciocínio
lógico. Com eles, os alunos leem as regras e
buscam caminhos para atingirem o objetivo
final, utilizando estratégias para isso. O fator
sorte não interfere no resultado.
Segundo a autora os jogos com regras,
são importantes para o desenvolvimento
do pensamento lógico, pois a aplicação
sistemática das mesmas faz com que os
alunos deduzam algo. São mais adequados
para o desenvolvimento de habilidades de
pensamento do que para o trabalho com
algum conteúdo específico. As regras e os
procedimentos devem ser apresentados aos
jogadores antes da partida e preestabelecer
os limites e possibilidades de ação de cada
jogador. A responsabilidade de cumprir
normas e zelar pelo seu cumprimento
encoraja o desenvolvimento da iniciativa,
da mente alerta e da confiança em dizer
honestamente o que pensa.
Os jogos estão em correspondência direta
com o pensamento matemático. Em ambos
têm regras, instruções, operações, definições,
deduções, desenvolvimento, utilização de
normas e novos conhecimentos (resultados).
A autora pontua alguns benefícios quando
os jogos matemáticos são trabalhados em
sala de aula:
• Consegue-se detectar os alunos que
estão com dificuldades reais;
• O aluno demonstra para seus colegas e
professores se o assunto foi bem assimilado;
• Existe uma competição entre os
jogadores e os adversários, pois almejam
vencer e por isso aperfeiçoam-se e
ultrapassam seus limites;
• Durante o desenrolar de um jogo, o
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aluno se torna mais crítico, alerta e confiante,
expressando o que pensa, elaborando
perguntas e tirando conclusões sem
necessidade da interferência ou aprovação
do professor;
• Não existe o medo de errar, pois o erro
é considerado um degrau necessário para se
chegar a uma resposta correta;
• O aluno se empolga com o clima
de uma aula diferente, o que faz com que
aprenda sem perceber.
Alguns pesquisadores da área de Educação
Matemática têm desenvolvido estudos sobre
as potencialidades do jogo no processo
ensino aprendizagem da Matemática e
argumentam sobre a importância deste
recurso metodológico em sala de aula.
Argumentam, em linhas gerais, que ao
introduzir uma linguagem matemática por
meio do jogo pouco a pouco se podem
incorporar os conceitos matemáticos formais,
ao desenvolver a capacidade de lidar com
informações e ao criar significados culturais
para os conceitos matemáticos e o estudo de
novos conteúdos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Há muito tempo, a educação apresenta
em sua história, marcas muito fortes no
que se refere à inserção dos jogos em seu
cotidiano. Muitas dessas marcas refletem
e se reproduzem na prática pedagógica
de boa parte dos educadores. A proposta
desta investigação é a de contribuir na
conscientização dos professores numa
perspectiva lúdica, direcionando um novo
olhar para o “jogo” na escola, e assim

encontrando recursos para tratar de assuntos
referentes a discalculia.
Desse modo, os jogos são situações em
que a criança revela uma maneira própria de
ver e pensar o mundo aprende a se relacionar
com os companheiros, a trocar pontos de
vista com outras perspectivas possíveis,
a raciocinar sobre o dia-a-dia, aprimorar
as coordenações de movimentos, enfim,
compreendidos a sua importância, eles
podem tornar-se uma atividade pedagógica
indispensável à formação de conceitos.
Logo, utilizar o jogo como uma metodologia
educacional é um avanço para a área da
educação. Tomar consciência disto requer
mudanças, o que nos leva a resgatar nossas
vivências pessoais e incorporar o lúdico em
nosso trabalho.
Ainda há muito a ser aprendido e
questionado, pois, o jogo oferece condições
de sociabilidade, levando a criança a
se organizar mutuamente nas ações e
intensificando a comunicação e a cooperação.
Permite ainda, a descoberta do ‘outro’ e isso
repercute sobre a descoberta de si mesmo.
Diante do exposto, neste trabalho,
evidencia-se que as atividades lúdicas, na
escola possibilitam que sejam alcançados
os objetivos educacionais que norteiam o
trabalho pedagógico e psicopedagógico,
como já foi comprovado por muitos
pesquisadores,
que
as
experiências
adquiridas pelas crianças nos seus primeiros
anos de vida, são fundamentais para o seu
desenvolvimento em todos os aspectos.
Portanto, a partir da análise dos dados,
os resultados demonstram que vale a pena
investir na formação dos professores para
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a utilização dos jogos na alfabetização, como alternativa
metodológica eficaz para a formação de conceitos.
Assim, espera-se que esta investigação possa servir
de incentivo aos educadores que não utilizam o lúdico
no processo de ensino-aprendizagem, uma vez que se
demonstrou a importância dos jogos para o desenvolvimento
das crianças.
Sendo assim, essa pesquisa espera contribuir com o
intuito de alertar os psicopedagogos para a importância da
inserção das atividades lúdicas, no contexto escolar, e que
estas não sejam deixadas em um segundo plano, ou apenas
no período do recreio. Almeja-se, ainda, que este estudo
possa servir de incentivo para os professores inovarem
sua prática, e que a partir de agora tenham, nos jogos um
aliado permanente, possibilitando às crianças uma forma
de desenvolver as suas habilidades intelectuais, sociais,
físicas e matemáticas de forma prazerosa e participativa,
uma vez que os jogos são de grande contribuição para o
processo de ensino aprendizagem e especialmente para o
desenvolvimento do aluno discalculo.
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A RELEVÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS ARTES
VISUAIS NO ENSINO DE CIÊNCIAS
RESUMO: O presente trabalho artigo trata da abordagem da metodologia do ensino da
Ciência no processo de ensino e aprendizagem, visando como o uso da Arte visual pode
contribuir para um melhor aprendizado. Na sala de aula, muitas vezes, alguns professores têm
dado muita ênfase aos conteúdos da matéria esquecendo-se de que, ali estão seres humanos
em busca de um espaço ou um olhar que possibilite a construção de uma aprendizagem.
Nossa proposta enquanto, profissional da educação, é refletir sobre a importância de uma
tomada de consciência do nosso papel para possibilitarmos ao aluno, um desenvolvimento
sadio de sua aprendizagem da Ciência.
Palavras-chave: Ensino-aprendizagem; Arte na Educação; Métodos Pedagógicos.
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INTRODUÇÃO
A educação tem como objetivo a preparação
do educando para o exercício da cidadania;
nos diz a atual Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDBEN 9394/96, Art.
2º, P. 5). Porém, as relações interpessoais
na educação, principalmente a relação
professor/aluno, têm produzido indivíduos
sem a consciência de suas capacidades.
Por isso, é preciso que se reconsiderem
algumas posturas adotadas pelo professor,
bloqueadoras da aprendizagem do aluno.
A escola de hoje tem proporcionado, na
maioria das vezes, um ensino baseado na
transmissão-recepção-memorização
de
conteúdos que não têm significado nenhum
para os alunos.
Os professores esquecem que o
estreitamento dos laços afetivos com
e entre os alunos é muito importante,
pois dependendo da relação afetiva
entre o professor e os alunos, ocorre
um desenvolvimento de sentimentos de
interesse com relação à escola e ao ensino.
“Educação é vida”, assentando a relação
pedagógica, de fato, no solo do caminhar
humano, palmilhado de dúvidas e incertezas,
emoções e sentimentos. A sala de aula é
um espaço de vida, de intercomunicação de
troca de conhecimentos. Há uma valorização
exacerbada do conhecimento, e em nome
da ciência criam-se imensos castelos de
conceitos, tão distantes das existências, que
passam a prescindir dela.
Todos os processos de aprendizagem têm
uma característica comum: são processos
psicológicos internos do aprendiz e, portanto,

somente observáveis a partir de suas
consequências. Quem aprende é o aluno; o
que o professor pode fazer é facilitar mais ou
menos sua aprendizagem. Como? Criando
determinadas condições favoráveis para
que se ponham em marcha os processos de
aprendizagem adequados.
É evidente que, se o professor não tiver um
ambiente emocional adequado para lecionar,
com condições favoráveis para o trabalho, o
aluno ficará prejudicado.
Atualmente, muito se tem utilizado a
relação entre a Arte e a Ciência, com o
objetivo de despertar o interesse dos alunos
por essa disciplina. O exame da história do
ensino de Ciência no Brasil revela que a
disciplina Metodologia do ensino de Ciência
não é desenvolvida sob orientação de um
programa básico, ainda que se considerem
diferentes quanto à abordagem e enfoque.
Há uma tradição estabelecida quanto aos
programas da disciplina, principalmente para
o 6º ao 9º ano, porém isso não tem ocorrido
com Metodologia de Ciência. A tradição
realmente existe e, de uma forma ou de
outra, baliza novas concepções de currículos
e programas e pode mesmo ser questionada,
até para ser substituída, constituindo sempre
referência ou parâmetro para o trabalho e
as discussões entre os professores dessa
disciplina.
Deve ser trabalhado um conhecimento
científico, como base para o entendimento,
as situações do dia-a-dia oferecendo um nível
adequado ao desenvolvimento cognitivo dos
alunos.
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A ARTE COMO FORMAÇÃO
DO SER HUMANO
O problema da relação entre a arte e a
formação do homem desempenhou sempre
um papel muito importante em todas as
literaturas que alcançaram certo grau de
desenvolvimento. Na maioria dos casos, esse
problema tem sido resolvido e se resolve em
dois sentidos diametralmente opostos.
Alguns costumavam dizer e dizem: “o
homem não foi feito para o sábado, mas o
sábado para o homem”; a sociedade não
foi feita para o artista, mas o artista para
a sociedade. A arte deve contribuir para o
desenvolvimento da consciência humana,
para a melhoria do regime social.
Outros rechaçam em bloco essa opinião.
Segundo eles, a arte é um objetivo em si;
convertê-la em um meio de alcançar outros
objetivos que lhe são estranhos, mesmo que
sejam os mais nobres, equivale a rebaixar o
mérito da obra de arte.
A arte é um elemento importante na vida
das pessoas, porque ajuda no processo de
humanização. Falar de arte significa, antes
de tudo, mostrar que é possível estender a
muitos o conhecimento básico indispensável
para se familiarizarem com inúmeras
modalidades.
A compreensão das práticas pedagógicas
artísticas é obtida, primeiramente, por meio
da história, nos seus respectivos momentos,
ou seja, a correlação da história com as
concessões do ensino da arte pode esclarecer
os rumos da educação (BARBOSA, 2006).
A Educação em arte dá oportunidade
ao indivíduo o acesso ao conhecimento,

a forma de expressão e linguagem. No
âmbito da escola, uma das possibilidades da
educação artística consiste em desenvolver
as apreciações estéticas do aluno, dando
condições para que ele compreenda esta
forma de arte e saiba interpretar, no plano
do significado, mensagens contidas.
Segundo os Parâmetros Curriculares
Nacionais (1998), entretanto, Arte é
apresentada como área de conhecimento
que requer espaço e constância, como todas
as áreas do currículo escolar. O indivíduo
aprende com mais sentido para si mesmo
quando estabelece relações entre seus
trabalhos artísticos individuais, em grupos,
e a produção social de arte, assimilando
e percebendo correlações entre o que faz
na escola e o que é e foi realizado pelos
artistas na sociedade no âmbito local,
regional, nacional e internacional. Aprender
Arte envolve, além do desenvolvimento das
atividades artísticas e estéticas, apreciar arte
e situar a produção social da arte de todas as
épocas nas diversas culturas.

A ARTE E A VIDA SOCIAL
Segundo o antropólogo social Malinowski,
a arte tem a função de tratar de uma variedade
ímpar de posições. Primeiro, é preciso aceitar
que função não se “define por uma realidade
única, mas pela relatividade de suas formas”.
De acordo com Lowenfeld (1977), o
ensino da arte é de extrema importância
para desenvolvimento do homem desde
criança, pois arte é conhecimento e envolve
o pensamento, o sentimento estético e a
formação intelectual. Como coloca o autor: “...
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a arte desempenha um papel potencialmente
vital na educação das crianças. Desenhar,
pintar ou construir, constitui um complexo
em que a criança reúne diversos elementos
de sua experiência, para formar um novo e
significativo todo”.
Para Barbosa (2007), muitos são os
entendimentos sobre a função da arte.
Mas, atualmente, o que tem chamado a
atenção é a importância da arte em mostrar
caminhos para a conscientização social, para
a experimentação e reflexão sobre si e o
mundo. Encaminhando para os passos do
desenvolvimento do ser humano.
A principal significação da arte, para
alguns autores, consiste em reproduzir a vida
e o ajuizar de seus fenômenos. Os críticos
literários e os teóricos da arte não eram os
únicos em sustentar essa opinião. Em vão
dizia Nekrássov que sua musa era “a musa da
vingança e da dor”.
Com tais palavras, o cidadão Nekrássov
exprimiu sua própria interpretação da missão
da arte. E assim, exatamente, era como
a entendiam também as mais destacadas
figuras das artes plásticas, por exemplo, da
pintura; Pierov e Kramskói anelavam, como
Nekrássov, ser “cidadãos” servindo à arte;
como ele, “ajuizavam em suas obras os
fenômenos da vida”.
Nos versos que seguem, tantas vezes
citados, Pushkin expõe o conceito da missão
do poeta:
Não nascemos para a agitação da vida,
Nem para o combate ou a ambição;
Nascemos para a inspiração,
Para as orações e as doces melodias.

Aqui temos a chamada teoria da arte pela
arte em sua expressão mais nítida. Não por
acaso os adversários do movimento literário
da década de 60 citavam Pushkin como tanto
prazer e frequência.
A Arte contribui para que o ser humano
possa conhecer um pouco da sua história,
dos processos criativos de cada uma das
linguagens artísticas, o surgimento de novas
formas de realizá-la, sempre se aprimorando
no decorrer dos anos.

O PROCESSO ENSINOAPRENDIZAGEM
O homem, entre os demais seres da
natureza, encontra-se em uma constante
predição evolutiva, por ser dotado de uma
consciência intencional. Isso implica dizer que
a complexidade dos fatores que envolvem a
vida humana é captada e apreendida pelo
homem e, em determinado momento, surgem
as necessidades de transformá-las de acordo
com as próprias carências e valores.
No decorrer da história humana, podemos
perceber as notáveis modificações que a
sociedade sofreu, marcadas, principalmente,
pelos efeitos da Revolução Agrícola e da
Revolução Industrial.
A partir dessas revoluções, surge a
invenção de novas técnicas na agricultura,
na eletricidade e nas máquinas, decorrentes
da necessidade de ampliação dos negócios
e enriquecimento da burguesia, o que levou
as pessoas a mudarem sua forma de pensar
e agir.
Nesse processo histórico, é alterado o
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desenvolvimento econômico, político, social
e cultural. Consequentemente, o papel do
educador precisa partir do pressuposto de
que a educação só pode ser compreendida
em um determinado contexto histórico, por
ser um fenômeno social amplo, complexo,
por meio do qual a sociedade, ao mesmo
tempo, se renova e perpetua.
Um tratamento adequado das implicações
metodológicas do ensino de química,
durante a formação dos professores, pode
contribuir muito para minimizar a situação.
As disciplinas de caráter profissionalizante,
como a Psicologia da educação e Didática,
ainda que possam indicar princípios e direção
para o trabalho docente, não são suficientes
para capacitá-lo à docência de um conteúdo
específico como o de química.
O processo histórico-cultural constrói
meios de interação humano-social, os
quais necessitam que as informações sejam
transformadas em opiniões para que os
professores possam melhor entender o
mundo e, assim, compreender melhor seus
alunos.
O “ensinar” é complexo, e para que se
obtenha bons resultados são preciso que
muitos fatores estejam atuando na busca
de um mesmo objetivo. Não existem regras
exatas para serem cumpridas, nem fórmulas
mágicas ou infalíveis, porque os alunos são
diferentes e as situações em sala de aula são
muito imprevisíveis.
Ensinar é uma arte, pois os educadores
precisam agir como verdadeiros artistas. A sala
de aula é o palco mais difícil principalmente
porque o artista precisa saber transmitir o que
sabe, reconhecer o que não sabe e estimular

o querer saber. Muitas vezes o texto original
precisa ser substituído, repentinamente, por
textos improvisados para agradar a plateia.
Nem todos os professores agem com
urgência e decidem na incerteza, pois o
professor que se contenta em ensinar sem
entusiasmo e paixão raramente vive com o
sentimento de urgência que faz parte da vida
da vida daqueles professores que desejam
ardentemente fazer o melhor no momento
certo, na hora exata, nem antes ou depois,
assim como um bom cirurgião ou um bom
cozinheiro que agem de modo correto e
preciso no momento oportuno para atingir o
objetivo almejado.
Um fator importante na construção do
conhecimento é a predisposição do aluno
para aprender. O aluno precisa achar o
conteúdo significativo e querer entender,
caso contrário, nenhum professor e nenhuma
metodologia conseguiram que o aluno
aprenda algo que ele não deseja e não quer
aprender.
Dessa forma o aluno é o responsável final
da aprendizagem. Porém, os educadores
podem potencializar ou amenizar o desejo
de aprender de seus alunos porque são
eles que decidem como os conteúdos serão
estudados, quais as metodologias que serão
utilizadas e o quanto irão empenhar-se para
que o resultado seja positivo.
O processo aprendizagem exige que
o educador estratégias adequadas para
motivar e despertar o interesse do aluno
para o conteúdo que será estudado. É um
erro de muitos educadores acreditarem não
haver necessidade de se preocupar com a
motivação dos alunos.
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Para se motivar os alunos não basta que
os educadores sejam atenciosos, simpáticos
e agradáveis, como acreditam alguns
professores. Sem diminuir a importância
dessas qualidades positivas, deve-se
ter presente que os alunos precisam ser
motivados para tarefas significativas,
desafiadoras, mesmo que sejam árduas,
não prazerosas, exigentes e sob cobrança
externa.

DESAFIOS ENFRENTADOS
PELOS PROFESSORES DE
CIÊNCIAS EM SALA DE AULA
Dentre os grandes desafios enfrentados
pelo professor de química, no seu dia-adia, para encontrar respostas repetitivas
ou criativas, para problemas cada vez mais
complexos – e já rotineiros – configurase o fato de ter de construir os saberes
pedagógicos a partir das necessidades
pedagógicas postas pelo real. Ou seja,
depende de sua capacidade e habilidade de
leitura da realidade e, também, do contexto,
o que, de certa forma, acaba caracterizandose como uma especificidade da formação
pedagógica, tanto a inicial como a contínua,
que se fundamenta no refletir sobre o que se
faz e não sobre o que se vai fazer ou o que se
deve fazer (PIMENTA, 2000).
Nesse contexto dinâmico, plural e
complexo e, ao ter que vivenciar o trabalho as
misérias do mundo urbano e a face oculta da
modernidade, os educadores estão passando
por momentos de “turbulência” emocional e
de crise de falta de identidade, sobretudo por

“um conjunto de fatores que apontam a um
questionamento do saber-ser e saber-fazer
dos educadores, da sua competência para
lidar com as exigências crescentes do mundo
atual em matéria educativa e com uma
realidade social cada vez mais deteriorada
que impõe impasses constantes à atividade
dos profissionais” (SORIA BATISTA e CODO,
2000).
Em seu ofício, o professor enfrenta
uma infinidade de problemas dos mais
variados tipos, situação que pode levá-lo à
imobilidade resolutiva, impedindo que ele
mantenha a mesma rotina ou esgote todas as
soluções de um rol estabelecido por terceiros
(PERRENOUD, 2001). A cada dia aumenta o
grau de complexidade, em condições cada
vez mais adversas, restringindo o uso de
práticas tradicionais, bem como a adoção de
medidas apoiadas em paradigmas cognitivos,
declarativos e procedimentais.
Na escola pública, por exemplo, em
certas ocasiões o professor se vê diante
de situações difíceis, tendo que lidar com
crianças que estão praticamente cooptadas
pela socialização das ruas, em geral,
recrudescidas pela influência nefasta da
marginalização e da violência. É uma luta
permanente, sem trégua e sem quartel
contra um mundo de sombras, nem sempre
conhecido, e, se conhecido, numa posição
adversa e na contramão da socialização da
escola (SORIA BATISTA e CODO, 2000).
Muitas vezes, sob tais circunstâncias, a
decisão é tomada na urgência, na dúvida,
em condições de cansaço e de estresse,
impedindo um raciocínio tranquilo, ponderado
e lógico. Acentua-se a probabilidade do erro,
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a ocorrência de atitudes sob a influência
das emoções e das paixões, até mesmo
desprovidas do senso de imparcialidade. Na
esteira de variáveis, podem ocorrer, também,
posicionamentos pautados em rotinas e, por
conseguinte, condicionados a normas, quem
sabe até estereotipadas e caducas por não
acompanharem as mudanças pertinentes à
temporalidade (PERRENOUD, 2001).
Assim, no processo educativo, por
seu caráter interativo e polivalente, “o
profissional passa a ter diversos papéis, passa
a ser idealizador – analista e executante
– operador, pois uma divisão do trabalho
comprometeria a rapidez, a coerência, a
qualidade, o rigor ético ou a eficácia de sua
tarefa” (PERRENOUD, 2001).
As inúmeras situações-problema vividas e
enfrentadas pelo professor, por outro lado,
além dos desgastes e dos reflexos negativos
nas dimensões pessoal e profissional, podem
redundar – salvo alguns desvios e percalços –
em aprimoramento e versatilidade cognitiva.
A profissionalização define-se mais por sua
racionalidade global do que pela conformidade
de cada gesto a um determinado modelo.
Ela se fundamenta em uma evidência: uma
ação intuitiva, improvisada, heterodoxa dos
padrões da profissão, pode ser mais eficaz
do que uma ação raciocinada e conforme as
“regras da arte”. Do profissional aceita-se a
parcela de irracionalidade inerente a toda
ação humana complexa, exigida cada vez que
há conflito entre a eficácia e o respeito pelos
procedimentos estabelecidos. O profissional
deve saber jogar com as regras, se necessário
violá-las e redefini-las, e isso também ocorre
com as regras técnicas e as incertezas

teóricas. Nesse sentido, pede-se que ele
tenha uma relação com os saberes teóricos
que não seja reverente nem dependente,
mas, ao contrário, crítica, pragmática e até
mesmo oportunista (PERRENOUD, 2001).
Do ponto de vista da interatividade e
da ação reflexiva do ambiente escolar,
portanto, diversos fatores são fundamentais
para que ocorra a aprendizagem dos alunos,
objetivo primordial do trabalho do professor:
capacidade intelectual e disposição em
aprender por parte dos alunos; conhecimento,
competência e habilidade para transmitir
conteúdos por parte do professor; apoio
administrativo e pedagógico extraclasse,
além do envolvimento da comunidade
escolar, entre outros. No cotidiano da escola,
“elos de afetividade se formam, propiciando
trocas, interesse, criatividade, disposição
para exaustivamente sanar dúvidas, estimular
o professor. Em outras palavras, o papel do
professor acaba estabelecendo um jogo de
sedução – conquistar a atenção do aluno”.
Todo professor sabe que há determinadas
situações em que, mesmo tendo agido com
sensibilidade e zelo, não há o que fazer, uma
vez que existem princípios e normas a serem
obedecidos, que os cuidados com os alunos
e o tratamento dispensado não envolvem
apenas oferecer afeto; por mais que o
professor esteja inteirado dos problemas
pelos quais a família de um aluno está
passando, que prejudicam seu rendimento
escolar, torna-se inviável qualquer tipo de
ação (CODO e VASQUES-MENEZES, 2000).
Aos poucos, nesse contexto altamente
complicado, heterogêneo e vulnerável,
começa a aparecer a semente da dúvida
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sobre a competência profissional. Ainda que
ciente de suas responsabilidades, dos limites
humanos e das restrições impostas pelo
ofício ou por meio de regras institucionais,
o professor passa a questionar-se sobre
o seu papel e sobre a validade de suas
ações; veladamente ou de forma mais
explícita, surgem sinais de preocupação e de
insegurança.
Sem qualquer sentido perfeccionista,
não há como evitar uma certa decepção
quando, malgrados os esforços em busca
da eficiência, os resultados do trabalho
são negativos, não atingindo aos objetivos
propostos.
Inevitavelmente,
aflora
a
frustração, aumentando a sensação de
impotência diante da adversidade, instalase a crise. Sobre tais considerações, é
importante salientar que a frustração
descrita, verificável, a princípio, nas situações
relacionadas ao estabelecimento de vínculo
afetivo-emocional, pode repetir-se ou
refletir em outras dimensões de processos
cognitivos do ensino-aprendizagem. Ou
seja, gradativamente, o sentimento de
vazio, de impotência e de incerteza pode ir
tomando conta do profissional, deixando-o
prostrado e desmotivado até mesmo para
as ações mais elementares de transmissão
e interação de conhecimentos. Ocorre
que o próprio professor pode se sentir
incompetente, a partir do momento em que
põe em dúvida sua capacidade, sentindo-se
impotente para resolver os problemas que
se apresentam no trabalho. “A perda maior
ou menor do controle sobre o produto ou as
dúvidas sobre a competência profissional só
podem se fazer presentes na realidade do

trabalho nas escolas. É no cotidiano da sala
de aula que os educadores porão à prova
sua competência na condução do processo
ensino-aprendizagem” (SORIA BATISTA e
CODO, 2000).
Nessa fase, marcada pela angústia
do “querer ajudar” e do “é preciso fazer
alguma coisa”, quando o profissional sentese decepcionado com o eu desempenho
insatisfatório ou por não ter competência
suficiente para o enfrentamento de situações
peculiares, pode incidir no que os teóricos
dos anos 70 denominaram de síndrome
BURNOUT, cuja tradução aproximada é
“perder o fogo”, perder a energia. É a síndrome
por meio da qual o trabalhador perde o
sentido da sua relação com o trabalho, sentese desmotivado, quando tudo parece não ter
mais sentido, de maneira que as coisas já não
lhe importam mais e qualquer esforço lhe
parece inútil (CODO e VASQUES-MENEZES,
2000).
A exemplo do que foi mencionado
anteriormente, ao vincular-se afetivamente
com os alunos, o professor se desgasta e, num
extremo, não suporta mais, desiste, estressa,
entra em burnout. Além de frustrado, da
sensação de impotência, o profissional
“mergulha” numa desmesurada apatia, numa
desmotivação
paralisadora,
levando-o,
até mesmo, a uma crise de identidade. “A
teoria sugere que burnout ocorre quando
certos recursos pessoais são perdidos, ou
são inadequados para atender às demandas
ou não proporcionam retornos esperados
(previstos)” (CODO e VASQUES-MENEZES,
2000, p. 238).
De acordo com Maslach e Jackson, citados
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por Codo e Vasques-Menezes (2000),
a síndrome envolve três componentes:
Exaustão emocional – situação em que o
profissional sente que não pode dar mais
de si no âmbito da afetividade; percebe-se
exaurido, desprovido de energia e de recursos
emocionais próprios; Despersonalização –
desânimo, sentimentos e atitudes negativas
e de cinismo aos alunos; há o endurecimento
afetivo, “coisificação” e formalidade da
relação; Falta de envolvimento pessoal no
trabalho – desinteresse, “corpo mole”.
A prática tem sido pródiga de exemplos de
professores que, simplesmente, “afundaram”
numa crise sem precedentes, resultando
em afastamento para tratamento de saúde
(estresse, depressão), antecipação de
aposentadoria ou numa atuação quase que
medíocre, sem ânimo e energia para reagir.
Tornou-se rotina ouvir expressões como
“não tenho vontade de fazer mais nada...
perdi a motivação... vou empurrando com a
‘barriga’ para ver no que vai dar...”.
Relativamente ao ensino, é possível
constatar a existência de uma barreira, de um
distanciamento na relação com os alunos; o
professor torna-se mero repassador de um
conteúdo mínimo, sem preocupar-se com
o planejamento ou com questões ligadas
à interdisciplinaridade e transversalidade,
por exemplo. O que se quer é “ver o
ano passar”, sem qualquer envolvimento
emocional, não importando se o aluno tem
ou não dificuldades pessoais ou problemas
extraclasse.
Sob tais condições e circunstâncias, do
posicionamento do professor em relação ao
rendimento do aluno, podem ocorrer dois

resultados polares e contraditórios, ambos
perniciosos ao educando e ao sistema
educacional: a aprovação em massa, sem
preocupação com aprendizagem – “... é
isso que o governo quer... pra que fazer
recuperação e perder tempo no final do ano
em conselho de classe?”-; ou a reprovação
pura e simples – “... só passa quem tirar
nota” -, sem considerar avanços, aptidões ou
quaisquer peculiaridades e fatores de cunho
não cognitivo-formal.
Enfaticamente e intencionalmente, o
que se ressalta a partir de tal abordagem
é a especificidade da profissão quanto ao
seu objeto de trabalho, fator determinante
na incidência e superdimensionamento
da crise. É indiscutível que outros ofícios
sejam suscetíveis e estejam sujeitos a
crises, até mesmo de identidade – ainda
que na concepção de alienação produtiva
ou do fetichismo marxista -, e que, de fato,
para o agravamento da crise na educação,
concorrem diversos fatores – alguns já
mencionados -, entretanto, no caso em
apreciação, um fator é preponderante e
decisivo quando o tema crise é enfocado sob
o prisma do objeto de trabalho, que, no caso
do professor, é o aluno. Uma coisa é falar de
um produto (objeto), quando se trata de algo
material, palpável, produzido, inanimado.
Outra é falar de um objeto de trabalho vivo,
consubstanciado em sua individualidade,
com suas emoções, virtudes e defeitos – o
aluno. Eis o grande diferencial, o desafio, o
novo. E não se trata de um encontro casual,
de uma reunião periódica. Trata-se de uma
interação, de uma convivência em salas
repletas de indivíduos, o que de uma forma ou
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de outra, interfere no ser e no saber-fazer do
professor, produzindo mudanças emocionais
inesperadas na sua trama experiencial.
As práticas profissionais que envolvem
emoções suscitam questionamentos e
surpresa na pessoa, levando-a, muitas vezes
de maneira involuntária, a questionar suas
intenções, seus valores e suas maneiras
de fazer. Esses questionamentos sobre a
maneira de ensinar, de entrar em relação
com os outros, sobre os efeitos de suas
ações e sobre os valores nos quais elas se
apoiam exigem do professor uma grande
disponibilidade afetiva e uma capacidade de
discernir suas reações interiores portadoras
de certezas sobre os fundamentos de sua
ação.
Apesar do professor não ser um terapeuta,
é fundamental que ele seja continente,
controlando as angústias e necessidades
que possam emergir do grupo, assim como,
por outro lado, conter as suas próprias
angústias frente aos sentimentos, dúvidas e
outros fenômenos emergentes do processo
dinâmico do processo ensino-aprendizagem.
Da mesma forma que se requer em outras
atividades profissionais, cabe ao professor
manter um comportamento profissional e
ético irrepreensível. O bom exemplo moral
e ético é uma das formas mais poderosas
de sedução a ser exercida por um educador.
O professor evitará impor os próprios
valores e expectativas, mas sim, favorecer
um alargamento do espaço de cada um dos
membros do grupo por meio da escuta e
valorização de diferentes ideias e opiniões,
mantendo o sigilo daquilo que lhe foi dado em
confiança, apontando alternativas de solução

para as questões apresentadas, indicando
os recursos disponíveis na instituição e
estimulando que o próprio grupo se mobilize
para as necessidades detectadas.
Finalmente, como bem afirma o mestre
Anísio Teixeira, vale ressaltar que “o
mais perfeito método de aquisição, de
uma habilidade, não poderá ser aplicado
rigidamente. O educador terá de levar em
conta que o aluno não aprende nunca uma
habilidade isolada; que, simultaneamente,
estará aprendendo outras coisas no gênero
de gostos, aversões, desejos, inibições,
inabilidades, enfim que toda a situação é
um complexo de radiações, expansões e
contrações”, (Teixeira, Ciência e arte de
educar. Educação e Ciências Sociais. v.2, n.5,
ago. 1957. p.5-22), o que implica linguagem
de Dewey, que não se deve permitir um
comportamento uniforme ou rígido.
É importante ousar na arte de educar,
buscando conhecer todos os métodos e
recursos já experimentados e provados.
Torna-se imperativo a todos envolvidos
na Educação, romper velhos paradigmas e
abraçar a missão de educar sem medo. Sem o
receio de se aproximar demais, de estreitar os
laços de afeto e, sobretudo sem o excessivo
pudor de exercer por amor a sutil arte de
seduzir pedagogicamente os que esperam
com avidez pelo saber libertador.

UMA PROPOSTA
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PEDAGÓGICA PARA O
ENSINO DE CIÊNCIAS
Duas premissas devem ser inicialmente
consideradas: a primeira é que a disciplina
Metodologia do Ensino de Ciências não
será desvinculada do conteúdo que ela se
propõe a sistematizar em termos didáticopedagógicos; a segunda é que os conteúdos
desenvolvidos na disciplina Ciências
integrante do currículo da habilitação para o
magistério têm subjacentes Metodologias de
Ensino, que precisam ser consideradas.
Uma reflexão em torno dessas premissas
permitirá melhor localizar esta disciplina
no contexto do currículo de formação de
professores do 1º grau.
Considera-se
artificial
dicotomizar
método-conteúdo.
Enquanto
disciplina
isolada no currículo, Metodologia do Ensino
de Ciências cristalizará esta artificialidade,
podendo tornar-se simplesmente um
discurso quando, na realidade, tem como
função servir de instrumento didático para
o professor, numa perspectiva crítica. Uma
alternativa seria a de considerá-la como
prática de Ensino de Ciências e reflexão
sobre essa prática – que deve permear
todo o processo de ensino-aprendizagem
da Ciência no longo do curso de magistério.
Assim posicionada, a disciplina Metodologia
do Ensino de Ciência será uma etapa do curso
de formação, organizada com os seguintes
atributos:
a) Explicação e fundamentação das
metodologias e práticas estabelecidas
durante o processo de ensino-aprendizagem.

b) Reflexão sobre um conteúdo científico
a ser desenvolvido com os alunos e a
correspondente adequação das metodologias
de ensino praticadas.
Nesta perspectiva, a proposta encampa
uma abordagem que exige unidade em dois
níveis. Primeiro, unidade método-conteúdo
durante a aprendizagem de conhecimentos
universais em Ciências pelos professores.
Segundo, unidade entre este processo de
aprendizagem, sua análise e fundamentação,
para sistematizar a atividade didática de
modo que esta se torne um instrumento de
trabalho do futuro professor.
De um lado, a abordagem precisa levar em
conta a já citada necessidade de se ensinar
Ciências nas escolas de 1º grau, mesmo
que esteja dentro da disciplina de Ciências,
bem como a sua justificativa e função; e,
consequentemente, a necessidade desse
ensino nos cursos de Magistério. De outro,
uma reflexão, ainda que não exaustiva, sobre
o processo de produção de conhecimento
científico, para indicar possíveis parâmetros
que auxiliem o ensino de Ciências numa
perspectiva dinâmica e evolutiva. Procura-se
com isto evitar a visão de produto acabado
e estanque, tão preponderante em muitos
livros didáticos.
A meta a ser atingida com o Ensino de
Ciências poderá ser alcançada se a formação
do futuro professor for essencialmente
distinta daquela que ele deverá proporcionar
aos seus alunos, no futuro. A formação do
professor deverá articular a orientação
teórica com a prática efetiva. Senão, há
risco de se estimular uma postura distante
do comportamento desejável, uma postura

525

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

que reforce apenas o discurso e não ofereça
alternativas ao costumeiro ensino das
regrinhas.
Diante do exposto e frente à inevitável
correlação entre a formação do professor e
o alcance dos objetivos pretendidos com a
disciplina, principalmente quanto ao domínio
do seu conteúdo básico, precisa-se discutir
alguns requisitos do perfil do docente de
Metodologia do Ensino de Ciências. Este
profissional precisa estar habilitado por
meio de um curso de licenciatura plena em
Química. Os cursos de licenciatura plena,
mesmo com suas deficiências e ainda que
necessitem de maior atenção para o ensino
de 1ª a 4ª séries, capacitam minimamente
para a atuação profissional no campo
pedagógico e didático. Isto ocorre paralela
ou posteriormente à formação básica de
conhecimento em Ciências, concentrada na
área de formação específica do professor. Ao
trabalhar a disciplina Metodologia do ensino
de Ciências, o professor deverá realizar
um esforço para efetivar a perspectiva
interdisciplinar.
Professores
formados
por outros cursos de licenciatura, mesmo
quando especialistas em educação, Didática,
Psicologia da Educação e outras áreas, para
além dos aspectos legais, seriam muito
prejudicados ao assumirem o compromisso
de lecionar esta disciplina e desenvolvê-la
satisfatoriamente. O domínio em técnicas de
ensino e metodologia não é suficiente para
usá-los criticamente no desenvolvimento
de conteúdos específicos de Química se
não se dominam também criticamente estes
conteúdos.

O USO DA ARTE VISUAL NO

ENSINO DE CIÊNCIAS

Atualmente, se busca com mais frequência
usar a arte para promover um contato com
a ciência, com o objetivo de entende-la
como dimensão humana e como viés para o
desenvolvimento de habilidades de criação,
desinibição, comunicação e expressão. A
arte ajuda no processo ensino-aprendizagem
nos diversos níveis de ensino (VERGNANO,
2006).
Segundo Carvalho (2007), a falta de
motivação para o ensino de ciências se deve
à crise de criatividade, pois os indivíduos
parecem experimentar as consequências
de um tipo de educação muito criticada por
Freire (1996) que foi a chamada “educação
bancária”, que é uma educação cheia de
conteúdos que são impostos e apartados de
seus contextos e suas questões práticas.
Por este motivo, ensinar ciências usando
a arte pode ser uma espécie de didática que
pode ajudar na criatividade, aumentando as
possibilidades de sucesso nos processos de
ensino.
Segundo relatam Vestena e Pretto (2012)
em seu artigo:
Com esta ação pedagógica, evidenciou-se
que as Artes Cênicas, as Ciências Naturais, a
Formação Docente e os demais componentes
curriculares de outras áreas do conhecimento
podem coexistir trabalhando de modo
colaborativo no contexto educacional. Assim
as interações dos diferentes saberes se
tornam complementares e aliados ao processo
de ensino e aprendizagem. Neste sentido,
o teatro pelo seu perfil multidisciplinar
tornar-se um excelente elemento integrador
(VESTENA e PRETTO, 2012, p. 19).
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De acordo com Silva et al (2010), as Artes
Visuais são linguagens, sendo um método
excelente de se expressar e comunicar.
Segundo o autor, a Arte aborda uma série de
significações, tais como: o senso estético, a
sensibilidade e a criatividade.
Como destaca Silva et al (2010):
Artes visuais, como um conjunto de
manifestações artísticas, compreendem todo
o campo de linguagem e pensamento sobre
olhar e sentido do ser humano. As Artes
que normalmente lidam com a visão como
seu meio principal de apreciação costumam
ser chamadas de Artes Visuais. Porém as
artes visuais não devem ficar restringidas
apenas ao visual, pois, por meio dessas

manifestações artísticas (desenho, pintura,
modelagem, recorte colagem entre outros),
há vários significados que o artista deseja
passar (SILVA et al, 2010, p. 97).
O professor tem um papel importante
na construção de ferramentas necessárias
para proporcionar ao aluno o interesse e
motivação para a disciplina. A Arte pode ser
um recurso com a capacidade de oferecer aos
estudantes algo que os ajudem a desenvolver
e entender a Ciência de forma clara e real,
com acompanhamento das transformações
do mundo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o desenvolvimento deste trabalho, foi observada
a importância da Arte no processo de aprendizagem e
crescimento pessoal, já que, como alguns autores concordam,
ela melhora a eficácia da ação pedagógica. Um ambiente
facilitador dessa aprendizagem melhora muita a qualidade
do ato de aprender. O uso da metodologia no ensino de
Ciência permite ao professor verificar se os objetivos
esperados foram alcançados de uma forma dinâmica,
contínua e versátil, voltada para o aluno e abrangendo os
vários aspectos de sua personalidade e da sua constituição
humana.
Pôde-se concluir, que desta forma, os alunos se mostram
abertos para o conhecimento e também descobrem outras
habilidades, tais como a facilidade de relacionar os conceitos
da Ciência com os de outras disciplinas.
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OS FATORES EMOCIONAIS E SUAS
INFLUÊNCIAS NA APRENDIZAGEM DO ALUNO
RESUMO: Este estudo trata da afetividade e aprendizagem na relação professor/aluno,
definindo como resultado imprescindível a atender os anseios dos alunos na sua aprendizagem.
Afetividade é se preocupar com seus alunos e reconhecê-los como indivíduos autônomos
em busca de sua identidade. Esta relação é uma condição do processo ensino/aprendizagem,
ela dinamiza e dá sentido ao processo educativo.Com este trabalho inicial pretendemos
contribuir (estimular) com o estudo das emoções, junto à comunidade educativa, em geral,
ressaltando sua importância para a aquisição da aprendizagem; procurando evidenciar as
relações emocionais existentes entre professor e aluno, mediante as práticas de ensino
e aprendizagem. Pretendemos contribuir, também, para que futuras pesquisas possam
ser implementadas com a finalidade de aprofundar os estudos sobre a temática, cujos
resultados venham ser utilizados para resignificar os processos de formação docente, o
redimensionamento curricular, tendo em vista o desenvolvimento cognitivo dos discentes.
Palavras-chave: Afetividade; Interação; Professor Aluno.
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INTRODUÇÃO
O interesse em investigar o tema nasceu
da reflexão sobre a importância do aspecto
afetivo e sua relação com a aprendizagem
a partir das observações dos conflitos
encontrados na vivência dos estágios
realizados na EE Dep. Luiz Sérgio Claudino
dos Santos- ensino fundamental.
O objetivo desta pesquisa é examinar
por meio de observação como são os
pensamentos e ações de das professoras
em relação a sua arte de ensinar, e como
apresentação social emerge na sua vida
cotidiana dentro das escolas, refletindo-se
nas atitudes afetivas ou não e de quais formas
relacionam-se e interferem na aprendizagem
de seus alunos.
O presente estudo também é justificável
em virtude da importância de se discutir o
papel da escola na formação do indivíduo,
reconhecido o valor das experiências e os
conhecimentos vivenciados na escola e por
meio desta, a sua grande importância também
no desenvolvimento afetivo e cognitivo.
Quando um aluno vai à escola, leva
consigo conhecimentos já construídos, ou
como diria Piaget, “assimilados” assim como
também o início de sua vida afetiva. Esses
aspectos se encontram e interagem-se de
maneira significativa sobre a atividade do
conhecimento.
O estudo tem como principal base a
teoria de Henri Wallon (1968), a dimensão
afetiva é destacada de forma significativa na
construção da pessoa e do conhecimento.
A afetividade e a inteligência apesar de
terem funções definidas, são inseparáveis

na evolução psíquica. Entre os aspectos
cognitivo e afetivo existem oposição e
complementaridade.
Dependendo
da
atividade há maior influência do cognitivo ou
do afetivo, não se trata da exclusão de um
em relação ao outro, mas sim de alternâncias
em que um submerge para que o outro possa
fluir. A escola é um campo fértil, nas quais
essas relações a todo o tempo se evidenciam,
seja por meio dos conflitos e oposições, seja
do diálogo e da interação.
Dentro
dessa
pesquisa
procurouse trabalhar com os dois personagens
protagonistas da escola, o professor e o
aluno com foco na midiatização por meio
dos conflitos e das metodologias.
Para os alunos da escola pública na
atualidade, sobretudo os pertencentes à
periferia, a educação torna-se essencial para
que tenham chances de melhorar a sua vida.
Por isso se faz necessário analisar a maneira
como está sendo realizada tal educação,
especialmente se ela está sendo desenvolvida
considerando o educando como sujeito
exposto a uma sociedade nada afetiva, uma
vez que ela (a educação) é servir, no dia a
dia, de identificador e determinação para os
alunos mudarem suas vidas de modo positivo.
Em virtude disso, no texto I, há uma reflexão
acerca da afetividade no cotidiano escolar
ontem e hoje para que seja compreendido
como se dava a relação professor-aluno em
tempos anteriores e na atualidade.
O texto II apresenta concepções de
vários autores acerca da afetividade e seus
significados no cotidiano escolar, ressaltando
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sua influência para a boa aprendizagem dos
alunos.
O texto III aborda as questões relacionadas
à convivência entre professor e aluno,
considerando como são ponderadas a razão
e emoção e como pode ser desenvolvida a
mediação em sala de aula. Em seguida são
apresentadas as considerações finais.

A AFETIVIDADE NO
COTIDIANO ESCOLAR
ONTEM E HOJE
É evidente a presença frequente das
emoções na escola, na qual o professor
tem um papel de colaborador para o
desenvolvimento afetivo desse aluno. Para
a maioria dos estudantes, ter um professor
que o respeita, demonstra gratidão e sabe
ouvir, pode significar a permanência desse
aluno na escola.
É necessário considerar que é complicado
para uma criança o início de sua vida escolar
tendo em vista que ela deixa de conviver
só com a sua família e passam a interagir
com outras pessoas, regras, espaços, há
também o desafio com os estudantes do
ensino fundamental que, por muitas vezes,
reclamam da escola, das regras rígidas, de
não conseguir perceber a importância em
aprender determinado assunto, bom ressaltar
também que o mundo fora da realidade
escolar para eles é muito mais interessante,
desafiador, sobretudo ao encontrar uma
função para aprender tal assunto, e isso na
escola é pouco provável. Em virtude disso, a
escola precisa ser

[...] mais do que um locos de apropriação
do conhecimento socialmente relevante [...]
é um espaço de busca, construção, diálogo
e confronto, prazer, desafio, conquista
de espaço, descoberta de diferentes
possibilidades de expressão e linguagens,
aventura, organização cidadã, afirmação da
dimensão ética e política de todo processo
educativo. (CANDAU, 2000; p. 14).
Daí a importância da presença de um
professor para articular uma união da vida
afetiva e intelectual do aluno, mas que
ao mesmo tempo possa trabalhar suas
atividades educacionais promovendo o
desenvolvimento de ambas no ambiente
escolar.
Faz-se necessário considerar também que
todo individuo é feito de tempo, e como muda
o tempo, mudam suas ações e pensamentos,
a relação das dificuldades que enfrentam não
só nas experiências pessoais, mas também
nas experiências sociais ou coletivas. É assim
que nós seres humanos produzimos cultura.
A cada geração a herança cultural é
adquirida e de certa forma modificada.
Fazemos parte do tempo, o agora não está
acabado e sim segue o sentido do passado
para um futuro desejável. Pensando dessa
forma fica fácil entender o homem como um
ser social, que vive em conjunto das relações
sociais sempre em transformação, isto é,
compreende “desejo, interesse e motivação
aliam-se à percepção, memória, pensamento,
imaginação e vontade, em uma atividade
dinâmica entre pessoas”. (VYGOTSKY, 1989;
p. 186).
Atualmente o ensino, a aprendizagem,
professores, alunos e a própria sala de aula
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são pensados e vividos de forma totalmente
diferente do que foi exposto anteriormente,
isto é, deixou de ser simplesmente
fundamentado na cognição e técnica. O
ensino passou a ser desenvolvido como algo
significativo para os docentes e discentes; a
sala de aula passou a ser considerada como
um local de relações efetivas e afetivas entre
professor e aluno.

PROFESSOR, ALUNO,
EMOÇÃO E AFETIVIDADE NO
AMBIENTE ESCOLAR
Denota-se que a Educação, mais
exatamente na escola precisa analisá-la,
buscando a compreensão que os profissionais
da instituição possuem sobre as a relação
afetiva que mantêm com seus alunos para
que não haja consequências ruins em relação
a sua aprendizagem.
Pensando-se nas diversas concepções
já defendidas por muitos teóricos acerca
das diversas teorias da aprendizagem, tais
como, Gardner (1989), Vygotsky (1991),
Wallon (1979)e muitos outros, a técnica
de aperfeiçoamento e demarcação de
aquisição do conhecimento fundamenta-se
no agrupamento de exterioridades emotivas
de cada educando a propósito de algo
ou situação a que esteja sendo exposto,
portanto, é preciso que o professor que é a
pessoa tem maiores contatos com os alunos,
procure alternativas para compreender as
reações emocionais de seus alunos, suas
necessidades e expectativas afetivas para
assim auxiliá-los realmente em seu processo

de aprendizagens realmente significativas.
Atuando dessa maneira, professores e
demais segmentos da instituição escolar
estarão contribuindo verdadeiramente para
o crescimento intelectual desses cidadãos
por que:
[...] embora as escolas declarem que
preparam seus alunos pare a vida, a vida
certamente não se limita apenas a raciocínios
verbais e lógicos. As escolas devem favorecer
o conhecimento de diversas disciplinas
básicas; que encorajem seus alunos a utilizar
esse conhecimento para resolver problemas
e efetuar tarefas que estejam relacionadas
com a vida na comunidade a que pertencem;
e que favoreçam o desenvolvimento de
combinações intelectuais individuais, a partir
da avaliação regular do potencial de cada um.
(GARDNER, 1989, p. 125).
Verifica-se então que, para Gardner (1989),
a escola é responsável pelo aprimoramento
dos alunos, no tocante à absorção dos contatos
emocionais com a instituição (os medos e
incertezas que a escola lhes provoquem)
como também, de ser a “válvula” propulsora
para que eles aprendam a conviver e retirar
conhecimentos necessários de tais conflitos
para a resolução de problemas emocionais
futuros em todas as situações de suas vidas
(profissional e pessoal).
Vygotsky (1991) concebe a emoção
um sentimento dramatizado, advindo do
psicológico de cada ser humano. O autor
expõe assim, explicitamente que a emoção,
apesar do conceito referir-se a um estado
mental subjetivo de cada indivíduo, tem
que ser analisada, compreendidas (pelos
interlocutores das manifestações assistidas:
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professores, coordenadores, funcionários e
direção de uma escola), como dependente
de um sistema sensorial do protagonista das
manifestações dos alunos.
Torna-se essencial então que o professor
e os demais profissionais da escola estejam
atentos às expressões fisionômicas e
comportamentais dos alunos e, para tanto, a
escola necessita procurar, com a colaboração
da equipe de coordenação, durante o período
de matrícula, realizar uma sondagem acerca
do comportamento e expectativas de seus
alunos.
Vygotsky (1991) dialoga com os autores
anteriores quando concorda que as emoções
e a afetividade são reconhecidas pelo
sistema cognitivo dos sujeitos, os quais
têm o poder de reflexão sobre as mesmas;
não sendo a emoção, para esse autor, um
sentimento inconsciente, ao contrário, para
ele, a emoção pode ocorrer tanto referente
a um acontecimento quanto relativo a um
objeto ou pessoa.
Wallon (1979) desenvolveu o estudo da
emoção da criança de modo contextualizado,
ou seja, notando que a exterioridade física
do espaço em que a criança foi criada, sua
proximidade com determinadas pessoas,
aliada às suas particularidades (linguagem e
conhecimentos a que estivessem expostos),
formariam o “fio” desencadeador e condutor
para a expressão de emoções e aspectos
afetivos ou não de tal indivíduo. Portanto,
para Wallon (1979), assim como é proposto
para discussão neste estudo, a correta
inclusão cultural e afetiva do aluno no
ambiente escolar, será fator decisivo para seu
pleno desenvolvimento durante o processo

de ensino-aprendizagem a ser desenvolvido,
posto que:
[...] os conflitos, que podem ser resultantes
da relação da criança com seu ambiente ou da
criança com seus centros nervosos, ainda não
ajustados às relações com seu meio ambiente,
são propulsores do desenvolvimento da
aprendizagem, caso encarados e trabalhados
de forma a impulsionarem-na à reflexão para
compreensão de seu novo contexto e o que
este lhe pode lhe proporcionar em termos
de novos conhecimentos (aprendizagem).
(WALLON, 1979, p. 343).
Percebe-se então que, a partir da inserção
dos alunos no ambiente educacional, todos
os segmentos de uma escola devem estar
atentos às manifestações emocionais dos
alunos, pois, (a afetividade e a expressão
dos sentimentos) são visíveis e é por
meio delas que os segmentos escolares
(educadores, coordenadores, funcionários,
direção) poderão conseguir pistas do
que esteja ocorrendo com os alunos:
respiração, agitação, expressões faciais,
olhares, choros, agressividade, apatia,
euforia, etc.Fica evidenciado então que, a
partir do entendimento de que a o aluno
irá se construindo progressivamente e em
estados de alternância (algumas vezes mais
emocionais e outras mais cognitivamente),
poderá fundamentar uma avaliação mais
concreta sobre o que esteja ocorrendo com
ele (seus conflitos).
Segundo Dantas (1992), por meio da
afetividade que o indivíduo acessa o mundo
simbólico, originando a atividade cognitiva e
possibilitando o seu avanço. São os desejos,
as intenções e os motivos que vão mobilizar

534

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

a criança na seleção de atividades e objetos.
Para o estudioso, o conhecimento do mundo
objetivo é feito de modo sensível e reflexivo,
envolvendo o sentir, o pensar, o sonhar.
Em cada fase do desenvolvimento os
aspectos cognitivos e afetivos estão em
constante entrelaçamento e são utilizados
no plano cognitivo e afetivos.
Observa-se que Wallon (1979) e Vygotsky
(1991) têm muitos pontos em comum, em
se tratando da afetividade. Assumem o seu
caráter social e tem uma abordagem de
desenvolvimento para ela, demonstrando,
cada um à sua maneira, que as manifestações
emocionais, portanto de caráter orgânico,
vão ganhando complexidade, passando a
atuar no universo simbólico. Defendem
também a íntima relação que há entre
ambiente cultural/social, e os processos
afetivos e cognitivos, além de afirmarem que
ambos inter relacionam-se e influenciam-se
mutuamente.
É preciso que o professor confie e acredite
na capacidade do aluno. Elogios, incentivos
e limites, quando transmitidos de forma
sincera e afetiva, levam a criança a valorizar
sua autoestima, desenvolver sua autonomia
e ter progresso no processo de ensinoaprendizagem.

RAZÃO E EMOÇÃO: A
MEDIAÇÃO NA SALA DE
AULA
A escola é um espaço aberto, do qual
fazem parte indivíduos de variadas idades,
valores, culturas, crenças e religiões, que

durante o dia a dia convivem, se misturam
tornando a realidade escolar rica e complexa
na estrutura de conhecimentos e sujeitos.
Toda essa heterogeneidade situada no
contexto escolar acaba entrando em conflito
com a estrutura pedagógica tendo em vista
que a mesma é baseada em um padrão
de homem e sociedade que considera a
diferença como forma negativa.
A convivência dentro desse contexto tem
se mostrado a cada dia mais conflitante
e difícil. Hoje existe em grande parte da
população um descrédito na escola quanto
um espaço de construção de conhecimento,
de alegria, de formação de pessoas
conscientes, participativas e solidarias.
Contudo, é preciso que a escola (todos
os seus atores e segmentos) tenha a
compreensão de que todo individuo é feito
de tempo, e modifica-se, transforma-se com
o mesmo: muda suas ações e pensamentos,
a relação com dificuldades que enfrenta;
muda não só por meio das experiências
pessoais, mas também por meio das
experiências sociais e coletivas. É assim que
os seres humanos são na e para a produção
da cultura.A cada geração a herança cultural
é adquirida e de certa forma modificada.
Fazemos parte do tempo, o agora não está
acabado e sim segue o sentido do passado
para um futuro desejável.
Pensando dessa forma será mais
fácil, especialmente para os professores
entenderem seus alunos como seres sociais,
que vivem em conjunto e sempre em
transformação.
Torna-se imprescindível a reflexão
constante acerca do ensino. Os alunos
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precisam ter o direito de demonstrar suas
opiniões, e não apenas obedecer, ou reproduzir
o que lhes era ensinado. A escola, por sua
vez, precisa mostrar-se mais preocupada
com a vida do aluno, com os problemas por
ele enfrentados e com suas emoções. Fazse necessário que os professores deixem de
considerar as emoções de seus alunos como
algo que perturba o processo de ensinoaprendizagem. Portanto, o educando não
deve ser reprimido, sufocado, o enfoque
maior a ser dado nas escolas, nas salas de aula,
não deve ser somente ao campo cognitivo,
a inteligência, mas, em especial, ao aspecto
afetivo na relação professor e aluno.
É importante registrar que o professor
deve estar preparado para não só para
interferir no desenvolvimento do saber
intelectual do aluno, mas também mediar
possíveis conflitos emocionais que ele
apresente de modo afetivo.
O desafio precisa ser encarado pela
escola como uma possibilidade de busca ao
diálogo para assim, estimular a capacidade
reflexiva e a construção da visão plural do
conhecimento.
As vivências em sala de aula são
constituídas por um conjunto complexo
de variadas formas de atuação que se
estabelecem entre professor e aluno. Uma
maneira de agir está intimamente ligada à
atuação anterior e determina, sobremaneira,
o comportamento seguinte.
É necessária a profunda reflexão dos
professores acerca da metodologia aplicada
(o que se faz; como se faz; em que momento e
por que) assim como os conteúdos trabalhados
(o que se diz, como se diz, em que momento

e por que), afeta profundamente as relações
professor-aluno
e,
consequentemente,
influenciam diretamente o processo de
ensino aprendizagem, ou seja, as próprias
relações entre sujeito e objeto.
Nesse processo de inter-relação, o
comportamento do professor, em sala de
aula, por meio de suas intenções, crítica,
crenças, seus valores, sentimentos, desejos,
afetam cada aluno individualmente. É preciso
entender o ser humano como completo
(biopsicossocial), o professor e o aluno como
seres integrados em seu tempo e espaço,
assim atores do cenário escolar, repleto de
conflitos, diferenças, amor e criação; sobre
isso, Cortella (2006), afirma:
[...] a criação e recriação do Conhecimento
na escola não está apenas em falar sobre
coisas prazerosas, mas principalmente, em
falar prazerosamente sobre as coisas, ou seja,
quando o educador exala gosto pelo o que
está ensinando, ele interessa nisso também
o aluno. Não necessariamente o aluno vai
apaixonar-se por aquilo, mas aprender o
gosto é parte fundamental para passar a
gostar. (CORTELLA, 2006, p. 124.)
Percebe-se então a figura importante do
professor enquanto mediador, interventor,
participante ativo e reflexivo do processo
de ensino-aprendizagem. A respeito dessa
concepção, Freire (1996), expressa que:
“[...] minha presença no mundo não é a de
quem se adapta, mas, a de quem nele se
insere. É a posição de quem luta para não
ser apenas objeto, mas sujeito também da
história.” (FREIRE, 1996, p. 60). Então, é
preciso estabelecer relações entre os saberes
curriculares fundamentais e a experiência
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social dos alunos. O respeito à autonomia e à
dignidade de cada um é um imperativo ético
dentro de uma sala de aula, por exemplo,
um professor que cometa algum tipo de
discriminação, que desrespeite a curiosidade
do educando, seu gosto estético, sua
linguagem, que o trate com ironia ou aquele
professor que se omita a propor limites à
liberdade do aluno, fugindo ao seu dever de
ensinar. Ambos estão transgredindo a ética
e a razão.
Dentro de uma sala de aula encontram-se
inúmeras pessoas, indivíduos que chegam à
escola com uma história de vida, de cultura
e vivências e, cabe ao professor-educador
interceder, mediar os conflitos que existirão
entre seus alunos, com ele (professor) e
seus alunos, bem como dos alunos e o
conhecimento, visto que:
[...] fica cada vez mais evidente que parte
substancial do desinteresse (e da indisciplina)
encontrado em muitos dos nossos alunos
pode ser atribuído ao distanciamento dos
conteúdos programáticos em relação às
preocupações que os alunos trazem para
a escola. Essas preocupações raramente
são conhecidas por nós, educadores;
com frequência supomos que qualquer
conteúdo, a priori, é válido e deve interessar
aos aprendizes, pois, afinal, foi por nós
escolhido e “sabemos o que é bom para eles”.
(CORTELLA, 2006, p. 116)
Verifica-se que a relação afetiva
professor-aluno reflete bons resultados
na aprendizagem, pois aquele aluno
que vê em seu professor, um amigo, um
companheiro, um colaborador, evita causar
lhe desgostos, quer ser como ele, o tem

como alguém da família e, assim, adota,
quase que inconscientemente, uma conduta
de respeito, cooperação e atenção nas aulas,
frutificando uma assimilação mais rápida e
consistente do conteúdo por ele ministrado.
A escola como na sala de aula é um
território riquíssimo de conheceres, em meio
a uma dinâmica, ou aula expositiva deixase o aluno falar, debater, consigo e com o
colega, com o professor e também com o
conhecimento:
int[...] como o interior de uma relação
afetiva, a aula impõe dedicação, confiança
mútua, maleabilidade e prazer compartilhado.
No lugar dessa relação, o tamanho, arranjo
e localização dos moveis não tem muita
importância, desde que a partilha seja
agradável e justa. Cada um dos envolvidos
nessa situação traz o que já tinha para trocar,
só que a troca não deve levar a perdas; por
ser uma repartição de bens, todos precisam
esforçar-se para que cada um fique com
tudo. Por ser um lugar de relações afetivas
a sala de aula é um espaço para confrontos,
conflitos, rejeições, antipatias, paixões,
adesões, medos e sabores. (CORTELLA,
2006, p. 123)
Portanto, a escola e a sala de aula
merecem reflexões que não descartem as
discussões, conflitos e até mesmo um pouco
de indisciplina, uma vez que são contextos
estritamente ligados a especificidades dessa
instituição de educação coletiva.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo objetivou discutir a relação afetiva com o
processo de ensino aprendizagem no âmbito escolar, visto
que ambas estão inteiramente ligadas.
Ficou explicitado que no decorrer dos séculos a
Educação brasileira passou por muitas transformações,
dentre elas está a responsabilidade do professor, o qual
enfocava em sua práxis apenas o cognitivo do aluno, seu
intelecto, e a acumulação de conhecimentos racionalista;
tal prática modificou-se, pois, os educadores, mediante
os conhecimentos das concepções teóricas de vários
estudiosos passaram a interessar-se em identificar quais os
sentimentos e experiências de seus alunos.
Atualmente o assunto afetividade já faz parte de algumas
discussões entre pais e as escolas, os professores começam
a entender que dada a devida importância ao acolhimento
dos alunos, adotando uma postura de preocupação não
apenas com a transmissão do conhecimento, mas também
estando aberto aos diálogos, e demonstrando atitudes
afetivas para com seus alunos, estará estabelecendo um
ambiente emocional agradável, democrático e adequado
para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem
e de parceria entre professor e aluno, uma vez que estará
trabalhando não apenas as próprias emoções, mas todas
que o rodeiam.
Deve-se considerar que o ato de ensinar é uma constante
troca, de modo, a reflexão sobre a importância e o papel do
professor e do seu relacionamento com seus educados.
A partir do presente trabalho de pesquisa, pode-se dizer
que, para a construção de uma sociedade escolar mais justa
e solidária é necessária reflexão sobre valores e afetos que
fazem a diferença humana nas relações escolares cotidiana.
Nesta perspectiva verifica-se que a afetividade está
intimamente conectada à aprendizagem, visto que ela
influência de maneira significativa a forma pela qual os seres
humanos resolvem os conflitos de natureza moral.
Ao destacar a capacidade moral autônoma de resolver
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conflitos do cotidiano, busca-se pensar em uma escola que trabalhe o estado emocional
de todos os atores que estão envolvidos direto ou indiretamente o processo de ensinoaprendizagem.
Dessa forma, podemos notar que a emoção se constitui um fator de grande importância
no processo do desenvolvimento humano, e, por conseguinte, na determinação da natureza
das relações que se estabelecem entre pessoas. Para que essas relações sejam construtivas,
a presença da afetividade é indispensável, pois ela irá nortear o processo de interação e de
convivência entre professor e alunos e destes últimos com a aprendizagem.
Portanto, fica evidente que, caso os alunos sintam prazer ao entrar na escola; perceba
que, na sala de aula, o professor age como mediador do aprendizado e a relação entre eles
estão fundamentadas no afeto e respeito, com certeza terá sucesso em suas aquisições de
novas aprendizagens.
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA E AS INTERCORRÊNCIAS
RELACIONADAS AO TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E
HIPERATIVIDADE (TDAH) NO ESPAÇO ESCOLAR
RESUMO: Este artigo tem como objetivo levar o profissional da educação a uma reflexão
sobre uma prática educativa, que busca consolidar alicerces para a construção e estruturação
da escola inclusiva, promovendo a realização da proposta em destaque para todas as
Instituições Escolares de educação para todos, sendo o principal intuito desta pesquisa o
de aprimorar conceitos de uma prática voltada as intercorrências do Transtorno de Déficit
de Atenção e Hiperatividade (TDAH) numa escola comum. A pesquisa foi bibliográfica,
realizada por meio de estudiosos sobre a inclusão e integração de alunos com TDAH no
espaço escolar. O presente trabalho destaca alguns subsídios da Conferencia Mundial de
Educação para Todos (1990) e a Declaração de Salamanca (1994), numa tentativa de retomar
questões fundamentais, ao tratar de temas como inclusão educacional social, diante da
relevância e importância que a educação inclusiva representa socialmente, com a finalidade
de identificar alguns fatores que contribuíram para diferenciação pedagógica, pautada numa
prática transformadora da escola inclusiva que almejamos, pois, pensar acerca de uma escola
assim nos estimula a buscar alternativas de diferenciação pedagógica que possibilite a todos
os alunos o direito social de aprendizagem. O psicopedagogo deverá ser um profissional
que contribui com o professor, que no ambiente escolar, é o parceiro que tem a missão de
garantir um espaço rico, prazeroso, saudável e não discriminatório, pautado em experiências
educativas e sociais variadas, assim, espera-se que o professor possa ter subsídios para dar
continuidade em seu trabalho investigativo e significativo dentro de uma escola inclusiva.
Palavras-chave: Inclusão; Diversidade; Educação Especial.
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INTRODUÇÃO
A presente pesquisa tem como objetivo
dar relevância a Educação Inclusiva, e as
intercorrências que enfrentam os alunos
portadores de Transtorno de Déficit de
Atenção e Hiperatividade (TDAH), no espaço
escolar e sua integração psicossocial que
os tornará cidadãos produtivos, aceitos e
participativos.
A psicopedagogia é um amplo campo
de conhecimento que atua em saúde e
educação.
O psicopedagogo contribui com o professor,
que no ambiente escolar, é o parceiro que
tem a missão de garantir um espaço rico,
prazeroso, saudável e não discriminatório,
pautado em experiências educativas e
sociais variadas, e, quando for necessário
encaminhar o aluno ao psicopedagogo, cuja
intervenção poderá orientar o professor
em sua prática com esse aluno, após um
diagnóstico precoce e preciso, levando em
consideração que o portador do TDAH sofre
influência e interferência do meio em que
vive como: família, escola, sociedade.
Pretende-se com esta pesquisa ampliar
os conhecimentos sobre TDAH, com o
intuito de auxiliar professores no seu campo
de atuação, que é uma prática educativa
voltada para o desenvolvimento das crianças
e sua inclusão numa convivência saudável e
igualitária no espaço escolar.
Articular as temáticas educacionais, tornase uma tarefa de fundamental importância,
diante da sociedade e do sistema escolar,
que buscam meios de garantir a todos, o
cumprimento dos seus direitos e deveres

que estão previstos constitucionalmente e
dentre estes a educação inclusiva.

LEIS QUE ESTABELECEM
DIRETRIZES AOS
PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS
As discussões referentes às crianças com
necessidades especiais a partir da década de
90, foram se solidificando mediante a nova
LDB nº 9394/96, que destaca no capítulo
V, que aos portadores de necessidades
especiais, devem dar preferência na rede
regular de ensino, projetando nova concepção
na maneira de compreender a educação e a
integração destas crianças, toda e qualquer
criança tem o direito a lima educação que
lhe permita realizar o seu máximo potencial
humano, independente da sua capacidade de
aprendizagem.
A Lei de Diretrizes e Bases da educação
Nacional – LDB 9394/96 afirma:
Art. 58. Entende-se por educação especial,
para efeitos desta Lei, a modalidade de
educação escolar, oferecida preferencialmente
na rede regular de ensino para educandos
portadores de necessidades especiais.
$ 1º Haverá, quando necessário, serviços
de apoio, especializado, na escola regular,
para atender as peculiaridades da clientela da
educação especial.
$ 2º O atendimento educacional será
feito em classes, sempre que, em função das
condições específicas dos alunos, não for
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possível a sua integração nas classes comuns
do ensino regular.
$ 3º A oferta da educação especial, dever
constitucional do Estado, tem início na faixa
etária zero a seis anos, durante a educação
infantil.
Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão
aos educandos com necessidades especiais:
I – Currículo, métodos, técnicas, recursos
educativos e organização específica para
atender suas necessidades:
II – Terminalidades específicas para aqueles
que não puderem atingir o nível exigido
para conclusão do ensino fundamental, em
virtude de suas deficiências e aceleração para
concluir em tempo o programa escolar para
superdotados.
III – professores com especialização
adequada em nível médio ou superior, para
atendimento especializado, bem como os
professores do ensino regular capacitados
para integração desses educandos nas classes
comuns:
Art. 60. Os órgãos normativos dos
sistemas de ensino estabelecerão critérios de
caracterização das instituições privadas sem
fins lucrativos, especializados com atuação
exclusiva em educação especial, para fins
de apoio técnico e financeiro para o Poder
Público.
Parágrafo único: O poder Público adotará,
como alternativa preferencialmente, a
ampliação do atendimento aos educandos
com necessidades especiais na própria rede
pública regular de ensino, independente do
apoio as instituições previstas neste artigo.
Crianças com necessidades especiais são
aquelas que, por alguma espécie de limitação

requerem certas modificações ou adaptações
no programa educacional, a fim de que
possam atingir seu potencial máximo. Essas
limitações podem decorrer de problemas
visuais, auditivos, mentais ou motores, bem
como de condições ambientais desfavoráveis.
(ZACHARIAS, 2007, p.1).
A legislação nos seus principais artigos
promove a inclusão, o acesso e a permanência
dos alunos no ambiente escolar. A Constituição
Federal de 1988 no seu artigo 205, 208, 227
propõe que:
Art. 205 – A educação, direito de todos e
dever do estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade,
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa,
seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho.
Art. 206 – Atender aos portadores de
deficiência na rede regular de ensino, sendo
obrigatório e gratuito.
Na Lei 10.172/01 – que aprova o plano
Nacional de Educação, tem 27 objetivos e
metas voltados para educação especial. Vão
desde educação infantil ate qualificação
profissional; ações preventivas, atendimento
extraordinário em classes especiais até
formação continuada de professores.
A Lei 7.853/89 – Dispõe sobre o apoio
as pessoas com deficiências, sua integração
social, assegurando o pleno exercício de seus
direitos individuais e sociais.
A Lei 8.069/90 – ECA – Estatuto da
Criança e do Adolescente diz que: “A criança
e o adolescente portadores de deficiências
receberão atendimento especializado”.
O Decreto 3.298/99 que regulamenta a
Lei 7.853/89 dispõe sobre a Política Nacional
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para a Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência, consolida as normas de proteção
e dá outras providências.
Na portaria do MEC nº 1.679/99 dispõe
sobre os requisitos de acessibilidade a pessoas
com deficiência para instituir processos
de autorização e de reconhecimento de
cursos e de credenciamento de instituições
1.8 – Lei nº 10.098/00. Estabelece normas
gerais e critérios básicos para promoção da
acessibilidade das pessoas com deficiência
ou com mobilidade reduzida e dá outras
providências.
A Declaração Mundial de Educação para
Todos e Declaração de Salamanca (1994) –
Espanha – que define Linhas de Ação sobre
Necessidades Educativas Especiais, sua
introdução são reafirmadas as propostas de
Conferência Mundial de Educação para Todos
(JOMTIEN, 1990) que no Art. 3º, estabelece:

PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS
Houve a necessidade da Organização
Mundial da Saúde – OMS – em fazer a
Classificação Internacional de Deficiências,
Incapacidades e Desvantagens (CIDID), no
ano de 1989, definiu a deficiência e toda
perda ou anormalidade de uma estrutura
ou função psicológica ou anatômica; a
incapacidade como a toda a restrição ou falta
devida a uma deficiência – da capacidade de
realizar uma atividade na forma ou na medida
que se considera normal a um ser humano;
e a desvantagem como uma situação
prejudicial para determinado indivíduo,

em consequência de uma deficiência ou
uma incapacidade, que limita ou impede o
desempenho de um papel que é normal em
seu caso (em virtude da idade, sexo e fatores
sociais e culturais).
Segundo o MEC (1994), portadores de
necessidades especiais é aquele que:
Apresenta em caráter permanente ou
temporário, algum tipo de deficiência física,
sensorial, cognitiva, múltipla, condutas típicas
ou altas habilidades, necessitando, por isso,
de recursos especializados para desenvolver
mais amplamente o seu potencial e/ou
supera ou minimizar suas dificuldades no
contexto escolar, costumam ser chamadas
de pessoas portadoras de necessidades
educativas especiais. (Brasil, 199, p.22).
Existem vários tipos mais comuns
de necessidades especiais, que é muito
importante o diagnóstico precoce no
ambiente escolar. Uma delas que prejudica o
desenvolvimento de aprendizagem do aluno
é o Déficit de Atenção e Hiperatividade
(TDAH), que é um transtorno recentemente
descrito como caso psiquiátrico passível de
tratamento com medicação, psicoterapia
e fisioterapia. O Transtorno de Déficit de
Atenção – também e controlável mediante
de medicação específica.

DESORDEM DE DÉFICIT DE
ATENÇÃO (DDA)
Os
principais
sintomas
relatados,
respeitando a diferença entre DDA e TDAH:
1- Parece não ouvir ou não entender o
que ouve;
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2Não consegue terminar uma tarefa,
inicia uma atividade e logo passa para outra
sem terminar nada do que começa;
3Tem dificuldade em seguir regras,
esperar sua vez no grupo. Não lê nem ouve
uma pergunta antes de respondê-la;
4- Não consegue brincar sozinho e em
grupo pode tornar-se agressivo;
5Perde ou esconde materiais e
instrumentos importantes para a realização
de tarefas;
6Não mantém amizades por muito
tempo ou não chega a iniciá-las;
7Tem dificuldade em aceitar a perda
(em jogos, brincadeiras, etc) e não consegue
pensar a longo prazo;
8Fala excessivamente, se for
hiperativo, ou mostra-se isolado, caso seja
extremamente tímido, ou alterna estas duas
características;
9- Durante os primeiros anos escolares,
não consegue permanecer ocupado com sua
tarefa por, ao menos, uma hora;
10- Por vezes passa horas diante de uma
tarefa sem conseguir completá-la;
11- Distrai-se com qualquer acontecimento
alheio as suas atividades.
Instituto Prominas (2010, pp. 32-33)
Segundo OLIVER (2008):
A DDA caracteriza-se por baixo
desempenho escolar, deficiência ou ausência
de memória ou o indivíduo pode ser disperso,
desatento meio alienado ou alternando
hiperatividades com alienação. (OLIVER,
2008, p. 72)
Já CHAMAT (2008) afirma que detecta-se
também pelo sujeito ser disperso, alheio e/
ou desmotivado, sem envolvimento com o

conteúdo escolar. Mesmo no brinquedo não
há concentração. Sua atenção volta-se a todo
instante para outros estímulos. (CHAMAT,
2008, p.88)

TRANSTORNOS DO
DÉFICIT DE ATENÇÃO COM
HIPERATIVIDADE (TDAH)
Pode também ser definido como DAAHC
(Déficit de Atenção e aprendizagem com
Hiperatividade.
Esse transtorno apresenta os mesmos
sintomas da DDA, mas sua causa é pelas
alterações no desenvolvimento neuroemocional, o que pode ser genético
ou hereditário, ou por alterações nos
neurotransmissores, afetando a atenção e a
coordenação motora.
Tem dificuldade para aguardar sua vez;
Interrompe ou se mete em assuntos
(conversas, brincadeiras) dos colegas;
Toma decisões sem raciocinar;
Frequentemente precipita-se em atitudes
e palavras, desesperado para fazer tudo já;
Envolve-se em situações perigosas sem
avaliar riscos e consequências.
(Insituto Prominas, 2010, p.38)

ASPECTOS LINGUÍSTICOS E
SOCIAIS RELACIONADOS AO
TDAH
Crianças portadoras do TDAH, encontram
grande
dificuldade
em
estabelecer
relações e acabam sendo excluídas, e no
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ambiente escolar fica bem claro, por isso,
comportamentos como agressividade e a
impulsividade os isola.
Sendo a escola responsável pelo
desenvolvimento global da criança, incluindo
junto ao desenvolvimento social, o de
linguagem, a todos os alunos, também a
criança portadora do TDAH.
Durante a convivência e o desempenho
escolar forem observadas dificuldades
e comportamento diferenciado, podese encaminhar este aluno a especialistas
como:
neurologista,
psicopedagogo,
psiquiatra, fonoaudiólogo, psicólogo, pois
o diagnóstico de TDAH, deve ser realizado
por vários profissionais das áreas médica
comportamental e linguística.

A LINGUAGEM E ATENÇÃO
NOS CASOS DE TDAH
Para aquisição da linguagem e escrita,
no caso de crianças portadoras de
TDAH é necessário encaminhá-las a um
fonoaudiólogo para que possam receber a
ajuda necessária, e o encaminhamento para
uma terapia psicológica que poderá auxiliá-la
a ter controle mesmo que parcial sobre o seu
comportamento, melhorem sua autoestima e
se estabeleça bons relacionamentos sociais.
Crianças com TDAH estão sujeitas ao
fracasso escolar, a dificuldades emocionais,
linguísticas e a um desempenho negativo
quando comparada a seus colegas.
[...] a inclusão não prevê a utilização de
práticas de ensino escolar específicas para
esta ou aquela deficiência, mas sim, recursos,

ferramentas, tecnologias que concorram
para diminuir/eliminar as barreiras que
se interpõem aos processos de ensino
aprendizagem. (MONTOAN, 2004, p.49)
Ainda segundo o mesmo autor, que afirma
que não há como falar de necessidades
especiais, sem adentrar no campo da
inclusão. A aprendizagem é o centro das
atividades escolares e o sucesso dos alunos
são metas da escola. Acolher as diferenças
não é aceitá-los com suas possibilidades,
mas sim receptividade diante dos diferentes
níveis do desenvolvimento das crianças e
jovens. (MONTOAN, 2004, p.52)
Segundo SASSAKI (1997):
É de extrema importância que sejam
consideradas primeiramente todas as
possibilidades de utilização da escola
comum, como recurso integrado com outras
formas de atendimento que o aluno tenha
necessidade. (SASSAKI, 1997, p. 174)

EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Como uma fonte que jorra conhecimento,
é a visão que se tem do professor, mas que
atualmente, perante tantas mudanças que
estão acontecendo a cada dia, como uma
avalanche do novo, a existência das inúmeras
diversidades de interesses e necessidades de
aprendizagem de cada aluno, os professores
buscam fornecer aos alunos, uma educação
que lhes possa servir com sucesso por toda
vida, suprindo suas necessidades dinâmica,
numa era tecnológica dominada pela
avalanche de informações que abrange todas
as idades no espaço escolar.
A importância do aluno, a interação e
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aprendizagem interdependentes são o foco
principal e suas necessidades de aprendizagem
são os desafios constantes do professor
que carrega sobre si a responsabilidade de
providências, habilidades e conhecimentos
que são necessários para que construa na
vida de cada aluno, o alicerce necessário para
o enfrentamento num mundo em constante
mudança.
Nessa perspectiva, a educação especial
abrange um amplo processo em direção
a implantação de sistemas educacionais
inclusivos, cujos programas especiais estão
direcionados aos alunos com necessidades
educacionais especiais vinculados a gestores
e profissionais da educação voltados
na elaboração política para todos, cujo
olhar contempla todo e qualquer tipo de
diversidade humana.
Segundo SAHB (2004) a política
educacional inclusiva integradora, pressupõe
um modo de se construir o sistema
educacional que considera as diferenças e
necessidades de todos as crianças, jovens
e adultos, sem discriminá-los ou segregálos por quaisquer dificuldades ou diferenças
discriminatórias que possam ter. a escola
inclusiva pressupõe uma nova escola, sua
organização e funcionamento, pois adota
os princípios democráticos da educação de
igualdade, equidade, liberdade e respeito
à dignidade que fortalecem a tendência de
manter na escola regular os alunos portadores
de necessidades especiais. (SAHB, 2004, p.6)
SASSAKI (1997) define a inclusão como:
[...]um processo pelo qual a sociedade se
adapta para poder incluir, em seus sistemas
sociais gerais, pessoas com deficiência e,

simultaneamente, estas se preparam para
assumir seus papeis na sociedade. A inclusão
social constitui, então, um processo bilateral
no qual as pessoas ainda excluídas e a
sociedade buscam em parceria, equacionar
problemas, decidir sobre soluções de
oportunidades para todos. (SASSAKI, 1997,
p. 41)
A escola inclusiva, de acordo com a
Declaração de Salamanca (1994) é o princípio
fundamental é que todas as crianças deveriam
aprender juntas independentemente de
qualquer dificuldade ou diferença que possam
ter. As escolas inclusivas devem reconhecer
e responder as diversas dificuldades de
seus alunos, acomodando tanto estilos
como ritmos diferentes de aprendizagem,
assegurando uma educação de qualidade
à todos mediante ao currículo apropriado,
modificações organizacionais, estratégias de
ensino, uso de recursos e parcerias com a
comunidade [...]
Para educação inclusiva, a instituição
escolar recebe relevância no sentido de
proporcionar um ambiente, que oferece uma
educação justa, igualitária e de qualidade,
pautada em desafios e necessidades que
sejam adequadas as suas habilidades e
necessidades.
Neste sentido amplo no qual se insere a
Escola Inclusiva, SÁ (2009) afirma quando
diz que a educação é para todos, isto é, a
educação inclusiva é uma educação que
visa reverter o percurso da exclusão ao criar
condições, estruturas e espaços para uma
diversidade de educandos. (SÁ, 2009, p.53)
A escola inclusiva é o reconhecimento
e a aceitação das diferenças individuais,
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é um lugar do qual todos fazem parte, em pais, direcionada para a comunidade, numa
que todos são aceitos, onde todos ajudam visão democrática, igualitária, formativa e
e são ajudados, de forma colaborativa e transformadora.
cooperativa, promovendo parceria com os

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Devemos considerar que, quando se fala em educação tem-se
visão homogeneizada do ensino aprendizagem: todos aprendem
de modo igual e no mesmo ritmo, perdendo-se a noção do singular,
quando a condição humana é plural.
E educação inclusiva contempla essa pluralidade, e na educação
especial não é diferente. Desse modo, entendemos que a educação
é estar em busca de algo diferente (novo) para a transformação e
transposição de algo já existente e criação do inexistente.
Espera-se que o professor possa ter subsídios para dar
continuidade em seu trabalho investigativo e significativo, pois a
educação de pessoas com necessidades educacionais especiais
permitem aos professores reverem suas formações, suas práticas
e suas visões diante a diversidade constante no seu trabalho
reflexivo de ações conscientes que se projetam na busca de uma
educação inclusiva que se solidifica no espaço escolar.
A escola inclusiva deve ser alicerçada no trabalho em equipe
e colaboração de todos os envolvidos no espaço escolar,
transformando-o num ambiente onde o amor e a verdade sejam
vivenciados e não apenas verbalizados, onde a dúvida encontre a
luz na razão e não na imposição de conceitos cristalizados, e que
esta razão seja concebida por meio da análise, observação de um
trabalho que tenha como resultado conclusões lógicas.
O psicopedagogo, a escola, o professor e outros especialistas
devem apropriar-se de uma projeto pedagógico que atenda as
crianças portadoras de dificuldades educacionais especiais com
afeto, cooperação, interação social, a fim de inseri-los no contexto
de uma educação realmente inclusiva destinadas ao sucesso da
aprendizagem, numa atitude de profissionalismo, ética, criticidade,
reflexão e acima de tudo muita coragem e amor.
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A INCLUSÃO NO AMBIENTE ESCOLAR – UM
DESAFIO A SER VENCIDO
RESUMO: Neste trabalho buscamos a devida compreensão de todos os aspectos importantes
que cercam a inclusão social, levando-se em conta seu “significado”, sua “aplicação” e a quem
se “refere” este tema, de tal maneira a criar um questionamento que envolva, sobretudo, os
profissionais da área da educação, pais e alunos. Com base nos resultados desta pesquisa
podemos perceber que são bem visíveis os avanços no caminho da inclusão social no
ambiente escolar, todavia ainda é pouco perto da realidade vivenciada no panorama do
nosso imenso Brasil. A escola precisa ser um ambiente de “inclusão”, ou seja, ela vai permitir
que todos os indivíduos participem e interajam com os demais, sem segregação ou rótulos,
respeitando e se adaptando a cada necessidade em especial, assim, a escola será um agente
transformador em constante evolução a um bem comum. O desejo por uma sociedade
acessível e o empenho por sua construção não pode representar o impedimento de acesso
dos indivíduos com deficiência aos serviços oferecidos na atualidade, pelo contrário, é
preciso manter o olhar no ideal, mas os pés na realidade. Não é suficiente ter belas leis,
um sistema de compensação exemplar das desigualdades, de programas de integração do
deficiente à comunidade. É necessário que tudo isso seja realmente implementado por meio
da participação ativa da sociedade civil. A inclusão é um processo e requer mudanças em
TODOS nós, por isso, trata-se de um trabalho longo e desafiador!
Palavras-chave: Inclusão; Paradigma; Socialização; Diversidade.
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INTRODUÇÃO
Conforme o Censo de 2010 (IBGE, 2018),
23,9% da população brasileira apresenta
algum tipo de deficiência, o que corresponde
a cerca de 45,6 milhões de indivíduos.
O processo de inclusão escolar e o acesso
de estudantes com deficiência na educação
se torna, cada vez mais, uma realidade
concreta nas escolas brasileiras, inaugurando
uma nova fase na política nacional de uma
escola para todos.
A operacionalização de uma educação
inclusiva envolve as patologias dos alunos e os
limites de seu desenvolvimento, enfatizando
suas condições de aprendizagem, o seu nível
de competência curricular, bem como, a
estrutura física de acolhimento desse aluno
(RORIZ; AMORIM, 2018).
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – LDB (Lei 9394/96), busca
garantir esse direito ao assegurar legalmente
o ensino inclusivo, ou seja, a matrícula e a
permanência de alunos com deficiência,
em classes comuns, durante todo o ensino
fundamental, prevendo situações específicas
“para aqueles que não puderem atingir o
nível exigido para a conclusão do ensino
fundamental em virtude de suas deficiências”
(BRASIL, 2018c, p. 40).
Porém, mesmo com essa lei e com
consideráveis avanços no tocante ao
processo de inclusão, manter indivíduos
deficientes matriculados na escola até o
fim da Educação Básica, completando todas
as séries, ainda é um grande desafio para
o nosso país. Na opinião dos especialistas,
como Glat (2009), as barreiras passam pela

ausência ou precariedade nas condições
de acessibilidade predial das instituições
escolares, de recursos especializados, de
conforto e segurança doe educandos em
relação ao mobiliário, de educadores que
sejam aptos para incluir todos no processo
de aprendizagem e também de dados e de
políticas focadas.
Neste trabalho, buscamos a devida
compreensão de todos os aspectos
importantes que cercam a inclusão social,
levando-se em conta seu “significado”, sua
“aplicação” e a quem se “refere” este tema,
de tal maneira a criar um questionamento
que envolva, sobretudo, os profissionais da
área da educação, pais e alunos. A escola
precisa ser o ambiente de “inclusão”, ou seja,
ela vai permitir que esse indivíduo participe
e interaja com os demais, sem segregação ou
rótulos respeitando e se adaptando a cada
necessidade em especial, a escola assim para
ser uma agente transformador em constante
evolução a um bem comum.
A concepção da inclusão educacional
traduz o conceito de uma sociedade inclusiva,
ou seja, aquela que não elege, classifica ou
segrega indivíduos, mas que adapta seus
ambientes, posturas, atitudes e estruturas
para se tornar acessível a todos os indivíduos,
independentemente das diferenças culturais,
étnico-raciais, sexuais, físicas, intelectuais,
etc. (MANTOAN, 2003).
Nossas escolas carecem de preparo,
seja ela advinda dos profissionais ou de
sua infraestrutura, há que trabalhar além
disso, questões envolvendo o modo como
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a sociedade encara a situação e como o
governo entende tal prioridade em seu
cronograma de investimento.
Algumas iniciativas precisam ser tomadas
de forma a preparar e organizar o espaço
escolar para acolher de uma forma eficaz,
todos os alunos público alvo da educação
especial objetivando assim contribuir para
seu desenvolvimento.
Conscientizar e orientar o corpo docente
e a respeito das metodologias e práticas
pedagógicas que culminem em um processo
de real inclusão social em sala de aula, pode
ser encarado como uma prioridade tão
importante quanto à infraestrutura, pois,
uma mente consciente e apta aos novos
desafios pode sim vencer muitos obstáculos
na busca do conhecimento.
Como metodologia foi utilizada a Revisão
Bibliográfica e a Pesquisa de Campo, com
uma visita à Associação de Atendimento
Multiprofissional
e
Ensino
Especial
Profissionalizante (AAMEEP), localizada em
Osasco - SP.

INCLUSÃO: CONCEITO E
HISTÓRICO NO BRASIL
Como o tema abordado aqui é
inclusão social, é essencial tecer algumas
considerações sobre o termo inclusão.
De acordo com alguns autores, existem
erros de interpretação quanto a esse
termo. Muitos indivíduos vinculam o termo
à crianças com algum tipo de deficiência,
porém, conforme Ferraz (2018, p. 09),

“crianças inclusivas são aquelas que têm
dificuldades de aprendizagem, problemas de
comportamento, as multirepetentes, as com
condutas típicas, distúrbios neurológicos,
com alterações genéticas, as crianças
aidéticas e assim por diante”.
Segundo Mantoan (2003, p. 36), “a inclusão
acarreta uma mudança de perspectiva
educacional, visto que não alcança somente
alunos com deficiência e os que apresentam
dificuldades de aprender, mas todos os
demais, para que obtenham sucesso na
corrente educativa geral”.
Conforme aponta Sassaki (2002), a
“Inclusão Escolar” nada mais é que a
provisão de oportunidades iguais a todos
os educandos, inclusive daqueles com
deficiências graves, para que recebam
serviços educacionais eficazes, com os
serviços complementares fundamentais, em
classes em conformidade com a idade em
escolas da região, com o intuito de preparálas para uma vida produtiva como indivíduos
plenos.
A inclusão escolar é uma possibilidade de
aprimorar a educação escolar regular que
tem como finalidade beneficiar e auxiliar
todos os educandos, com e sem deficiência
(GLAT, 2009).
A educação inclusiva objetiva garantir a
todos os educandos, sem nenhuma exceção,
a igualdade de oportunidades educacionais,
para que consigam desfrutar de serviços
educacionais de qualidade e de apoios
complementares que os preparem de forma
apropriada para o futuro (FONSECA, 2003).
Na opinião de Glat (2009), é indispensável
dominar
corretamente
os
conceitos
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da inclusão para que consigamos ser
participantes ativos na edificação de uma
sociedade que seja efetivamente para todos
os indivíduos, independentemente de cor,
idade, gênero, tipo de deficiência, etc.
Olhando para o passado sabemos que
o movimento inclusão começou no Brasil
entre as décadas de 80 e 90, sendo um dos
propósitos a união do ensino regular com o
ensino especial, no entanto, tal questão só
foi colocada em pauta após a Conferência
Mundial sobre Necessidades Educativas
Especiais, que ocorreu em 1994, na
cidade Salamanca, Espanha. O movimento
buscava almejar que o sistema de ensino e
a sociedade fossem reestruturados, com a
visão de atender as diferenças, que podem
ser culturais, de gênero, racial, entre outras
existentes, algo que, embora difícil, é possível
(RORIZ; AMORIM, 2018).
Conforme Mittler (2006), na perspectiva
da integração não há pressuposição de
mudança da escola e, consequentemente do
ensino, diferente da inclusão que estabelece
que a mudança é necessária, por meio da
reformulação dos currículos, das formas de
avaliar, da formação dos professores e de
uma política educacional mais democrática.
Vários documentos e leis auxiliam o
paradigma da inclusão que se iniciou no
Brasil em meio a conflitos pelos direitos
humanos e democracia, algo tão desejado
pela sociedade. Direitos esses que podem ser
vistos em alguns artigos como o Artigo 208
da Constituição Federal de 1988 (BRASIL,
2018a), que diz que o dever do Estado com a
educação será efetivado mediante a garantia
de:

III - Atendimento Educacional Especializado
(AEE) aos indivíduos com deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino.
Plano Nacional dos Direitos da Pessoa
com Deficiência - Viver sem Limite (BRASIL,
2018d), foi lançado no dia 17 de novembro
de 2011 (Decreto Nº 7.612), tendo como
meta aumentar as ações já existentes e
desenvolvidas pelo Governo em prol dos
indivíduos com deficiências.
O princípio fundamental dessa política
é de que o sistema regular deve atender a
diversidade do alunado, isto é, todos os que
se encontram excluídos, frequentadores
da escola. O AEE inclui, necessariamente,
o atendimento dos alunos considerados
deficientes, tanto físicos, visuais, auditivos e
intelectuais na escola regular (BRASIL, 2001).
Como fazer que essas leis sejam cumpridas?
Como melhorar o ensino no país e que todos
tenham acesso a escolas de qualidade?
Questões difíceis de serem resolvidas e
que estão presentes sempre em debates,
fóruns, universidades, congressos.
Algo que poderia ser feito por meio da
direção das escolas, seria abrir um espaço
para professores, alunos, pais, funcionários
em geral, realizando questões que possam
ser debatidas a respeito das dificuldades dos
alunos com deficiências. Pais, professores,
alunos, todos precisam ser ouvidos, para que
se possa chegar a uma conclusão, ou seja,
uma forma de pelo menos amenizar todos
os constrangimentos de ambas as partes
(RORIZ; AMORIM, 2018).
É preciso se conscientizar de que os
deficientes são seres humanos e não
devem ser tratados com indiferença, pois,
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são pessoas, que de uma forma mais lenta,
podem progredir, são capazes, podem ser
inseridos no mercado de trabalho, enfim, só
precisam de uma chance.
A inclusão escolar é vista como a melhor
alternativa para os alunos segregados da
escola regular, já que ela: “representa um
passo muito concreto e manejável que pode
ser dado em nossos sistemas escolares para
assegurar que todos os estudantes comecem
a aprender que pertencer é um direito e
não um status privilegiado que deva ser
conquistado” (SASSAKI, 2002, p.18).
Pode-se acreditar que para que a inclusão
se concretize, basta estar assegurada na lei,
porém, apenas isso não é o suficiente, são
necessárias transformações profundas em
todo o sistema de ensino. Transformações
essas que deverão considerar o contexto
socioeconômico, além de serem gradativas,
planejadas e contínuas (RORIZ; AMORIM,
2018).
Assim sendo, para Pereira (2018), a
inclusão está subordinada à mudança de
valores da sociedade e à vivência de um
novo paradigma que não ocorre apenas por
meio de meras recomendações técnicas,
como receitas de bolo, mas com reflexões
dos educadores, diretores, coordenadores,
pais, educandos e comunidade. No entanto,
essa questão é complexa, uma vez que é
preciso considerar as diferenças. Como
incluir no mesmo ambiente demandas tão
distintas e específicas se muitas vezes, nem
a escola especial é capaz de alcançar esse
atendimento de modo apropriado, já que lá
também há demandas diferentes?
São necessárias novas crenças, novas

regras, que estabeleçam projetos sociais e
políticos de uma forma que a sociedade tenha
a possibilidade de desenvolver e se adaptar a
ela, respeitando e aceitando as diferenças de
cada indivíduo (PEREIRA, 2018).

RECONHECIMENTO DOS
DIREITOS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA
A questão da Inclusão Social no Ambiente
Escolar remete a um reconhecimento em
primeiro lugar, dos direitos que todos os
cidadãos mesmo antes de nascer estão
amparados. Em nossa constituição na
seção que tange a Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência,
destacamos o Artigo 4 que remete ao Estado
o compromisso de assegurar e promover o
pleno exercício de todos os direitos humanos
e liberdades fundamentais por todas as
pessoas com deficiência, sem qualquer tipo
de discriminação por causa de sua deficiência
(BRASIL, 2018a).
Entendemos assim que existe o amparo
e o compromisso garantido em nossa
Constituição o que infelizmente não é uma
“total” garantia de seu cumprimento, seja ele
em qualquer segmento da sociedade.
Tal preocupação não é exclusividade
de nosso país, encontramos importantes
iniciativas de países que entendem a real
necessidade de priorizarmos a questão,
como a Declaração de Salamanca (BRASIL,
1994). Representando 88 governos e 25
organizações internacionais a conferência
Mundial, realizada entre os dias 7 e 10
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de junho de 1994, na cidade espanhola
de Salamanca, abordou assuntos sobre
Necessidades Educacionais Especiais. A
Declaração de Salamanca consiste em
princípios, políticas e práticas na área das
necessidades educativas especiais, tendo
como foco principal - a inclusão de crianças,
jovens e adultos com deficiências dentro do
sistema regular de ensino.
Na introdução, a Declaração de Salamanca
aborda os Direitos Humanos e a Declaração
mundial sobre a Educação “Para Todos”
e aponta os princípios de uma educação
especial e de uma pedagogia na qual a criança
é o centro das preocupações (BRASIL, 1994).
A Declaração de Salamanca (BRASIL,
1994) apresenta propostas, direções e
recomendações da estrutura de ação em
educação especial, um novo pensar em
educação especial, com orientações para
ações em nível nacional e em níveis regionais
e internacionais.
O conjunto de recomendações e propostas
da Declaração de Salamanca (BRASIL, 1994),
é guiado pelos seguintes princípios:
I. Independentemente das diferenças
individuais, a educação é um direito de todos;
II. Toda criança que possui dificuldade
de aprendizagem pode ser considerada com
necessidades educativas especiais;
III. A escola deve se adaptar às
especificidades dos alunos, e não os alunos
às especificidades da escola;
IV. O ensino deve ser diversificado e
realizado num espaço comum a todas as
crianças.
A Conferência Mundial sobre Necessidades
Educacionais Especiais foi promovida pelo

governo espanhol em colaboração com
a UNESCO. A Declaração de Salamanca
(BRASIL, 1994) repercutiu de forma
significativa, sendo incorporada as políticas
educacionais brasileiras.

A INCLUSÃO NO AMBIENTE
ESCOLAR
Neste item buscamos apresentar os dados
analisados e discutidos durante o processo
de pesquisa e experimentação no que tange
a problemática que envolve a Inclusão Social
no Ambiente Escolar.
Buscamos uma melhor compreensão
vivenciando experiências na escola, além
do estudo de bibliografias de importantes
pensadores e profissionais da educação que
tem discutido amplamente a questão da
Inclusão.
Compreender que aceitar a pessoa como
ela é não significa compará-la ou excluí-la,
mas sim permitir que ela seja parte integrante
da vida social, atendendo enfim às suas
necessidades e contribuindo de forma justa,
apoiando-a em seu pleno desenvolvimento,
ou seja, promovendo todo o suporte para
que ela possa alcançar o seu potencial, de
maneira respeitosa e acolhedora.
Partindo desse princípio, não se pode
permitir o isolamento de ninguém seja
qual for o obstáculo, ou limitações que o
cerca. As pessoas com deficiências sofrem
com a exclusão, tendo assim seus direitos
constitucionais negados, além de outros
aspectos profundos incorrentes dessa
exclusão.
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A Inclusão Social define que todo ser
humano tem direitos e deveres, e o ECA
(Estatuto da Criança e do Adolescente)
(BRASIL, 2018b), garante o Direito a Educação
a todos. A inclusão social escolar é uma nova
perspectiva de realidade que a sociedade
precisa construir, com novo paradigma,
fazendo-se estabelecer programas políticos
e sociais para desenvolver com adaptação e
aceitação as diferenças de cada ser humano,
em especial a acessibilidade em todos os
setores da sociedade. É necessário refletir
acerca da prática da eficiência versus
deficiência, pois, além da “anormalidade”, a
deficiência passou a ser entendida como um
fator de necessidade inclusiva e democrática
do ser especial.
Quando se pensa em inclusão social e
aprendizagem no ambiente escolar podemos
ponderar a respeito das palavras de Paulo
Freire (2005), pois, quando o indivíduo
aprende o significado de cada palavra, ele
reflete sobre ela e passa a compreender
mais todas as coisas, então se cada pessoa
se liberta em comunhão, entendemos que
a integração social é fundamental para o
desenvolvimento humano.
Partindo desse princípio, não se pode
permitir o isolamento de ninguém seja qual
for o obstáculo, ou limitações que o cerca.
As pessoas com deficiências são um tanto
desvalorizadas e desrespeitadas, por esse
motivo são rejeitadas, maltratadas, chegando
até o ponto de serem mutiladas.
Na opinião de Carvalho (2006), aceitar a
pessoa como ela é, não significa comparála ou excluí-la, mas é permitir que ela faça
parte da vida social, atendendo enfim às suas

necessidades e contribuindo de forma justa,
apoiando-a em seu pleno desenvolvimento,
ou seja, promovendo todo o suporte para
que ela possa atingir o seu potencial, de
maneira respeitosa e acolhedora. Portanto,
nada de diferenciar os seres humanos em
questão de capacidades, mas, no olhar para
o seu interior e compreender que em cada
um há sempre a divindade de se aprender
algo novo e indubitavelmente, em cada ser,
existe a capacidade de se ensinar alguma
coisa aos seus semelhantes. É justamente a
diversidade de saberes que contribui para a
sociedade crescer e se destacar.
Almeida e Gonçalves (2008) alegam que,
com o avanço do Cristianismo, o abandono
e a exterminação de PNE passaram a ser
proibidos pela sociedade. Pessoas que antes
eram consideradas “anormais” passaram a ser
vistas como “filhos de Deus”, de corpo e de
alma, passando também a ser considerados
como seres humanos.
A inclusão escolar está diretamente ligada
a ações de ordem política, pedagógica, social
e cultural, tais movimentos juntos, tornam
possível a interação entre indivíduos com
deficiências convivendo com os demais
alunos criando assim um ambiente inclusivo
com respeito às diferenças.

A ESCOLA COMO AGENTE DE
INCLUSÃO
A sociedade inclusiva e a escola inclusiva,
como ideais, tem angariado as simpatias dos
pais, dos educadores e da sociedade em
geral. Afinal, o movimento de não excluir está
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implícito nos ideais democráticos aceitos e
proclamados, universalmente.
Embora a questão seja discutida em
fóruns de educação especial, ainda acarreta
a falsa ideia de que a proposta é, apenas,
para aqueles que têm sido considerado o
seu público. É preciso enfatizar o fato de que
os professores, as famílias e a comunidade
precisam entrar em discussão e compreender
que a inclusão não é apenas para as pessoas
com deficiências, precisa ficar claro que é um
direito de todos, os raramente mencionados
alunos de altas habilidades/superdotados,
aqueles que apresentam dificuldades na
aprendizagem sem serem deficientes e as
outras minorias excluídas como é o caso
de negros, ciganos ou anões, por exemplo
(RORIZ; AMORIM, 2018).
Notamos uma grande preocupação
dos pais e dos professores em relação ao
desmonte da educação especial, ou em
como seria o trabalho realizado nas classes
regulares, com alunos com deficiência.
Professores apresentam uma certa
resistência por se sentirem despreparados.
Familiares referem-se ao temor de que a
inserção de seus filhos nessas classes não
contribua, na intensidade desejada, para
sua aprendizagem. Ponderam o fato de que
as escolas não estão “dando conta” dos
classificados como normais que, cada vez
mais, saem da escola sabendo bem menos. E
os pais desses alunos alegam que o nível de
ensino se prejudica, porque os professores
precisam atender aos ritmos e limitações na
aprendizagem dos alunos com deficiências,
em detrimento de seus filhos “normais”
(ALMEIDA; GONÇALVES, 2008).

Os professores alegam que em seus cursos
de formação não tiveram a oportunidade
de estudar a respeito, nem de estagiar
com alunos da educação especial. Muitos
resistem, negando-se a trabalhar com esse
alunado ao passo que outros os aceitam, para
não criarem áreas de atritos com a direção
das escolas. Mas, felizmente, há muitos que
decidem enfrentar o desafio e descobrem
a riqueza que representa o trabalho na
diversidade.
E remetendo a “diversidade” citamos aqui
um trecho extraído da página 10 do Livro
Educação Inclusiva Com os Pingos Nos Is, no
qual a autora Carvalho (2006, p. 09) remete
à questão abordada:
Quando abordo a importância do “ser
diferente” com professores, percebo que a
interpretação de muitos parece até mesmo
reforçar o pensamento excludente: “é assim
mesmo, dizem muitos, alguns conseguem,
outros não”.
Toda mudança exige adaptações e outras
formas de se ver o mundo, às vezes nos
concentramos num único parecer, que se
torna uma tradição, No entanto, nessa
obra, a autora nos exorta a buscarmos a
devida compreensão de todas as coisas
importantes sobre a inclusão social, levandose em conta o que isso “significa”, onde se
“aplica” e a quem se” refere” esse tema, de
maneira abrangente e sem restar dúvidas na
sociedade, sobretudo, aos profissionais da
área da educação, e aos pais de alunos.
Durante muito tempo essa foi a história
na escola, o aluno que por algum motivo
não atingisse o ideal estabelecido, não era
considerado um bom aluno. Então, criava-
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se ao seu redor muitas barreiras que o
desestimulava e o afastava do ambiente
escolar. O diferente era visto como o incapaz.

VIVENCIANDO A REALIDADE DAS
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
As práticas pedagógicas aplicadas
atualmente ainda carecem de maturidade e
esforço para de fato garantirem a inclusão
social no contexto educacional, o professor
deve em primeiro lugar estar capacitado a
lidar com esses indivíduos e a escola apta
a prestar o suporte adequado a esse novo
contexto.
A escola precisa ser o ambiente de
“inclusão”, ou seja, ela vai permitir que esse
indivíduo participe e interaja com os demais,
sem segregação ou rótulos respeitando e se
adaptando a cada necessidade em especial
(GLAT, 2009).
Várias instituições por todo o país
como a Escola de Gente Comunicação em
Inclusão no Rio de Janeiro, a Associação
de Atendimento Multiprofissional e Ensino
Especial Profissionalizante em São Paulo,
trabalham em prol da inclusão dos deficientes
na sociedade com a finalidade de recuperar a
dignidade e o respeito dessas pessoas.
Como forma de vivenciar mais de perto a
realidade do deficiente, buscamos subsídios
por meio de instituições existentes que
atuam nesse segmento e dessa maneira
foi realizada uma visita a Associação de
Atendimento Multiprofissional e Ensino
Especial
Profissionalizante
(AAMEEP),
localizada na Rua Belo Horizonte nº 257,

Rochdalle, Osasco - SP, no dia 17/05/18,
que presta atendimento para 70 pessoas
com idade mínima de 10 anos.
A entidade trabalha há 26 anos, apoiando
pessoas com deficiências no município de
Osasco-SP. Como atividades aplicadas aos
indivíduos com deficiências temos oficinas
de criatividade, atividades artesanais,
reciclagens além de atendimento psicológico
e acompanhamento com o fonoaudiólogo.
Buscando entender mais da problemática
vivenciada nessa realidade, entrevistamos
a assistente social Aline Miranda Firmino,
que nos falou a respeito das dificuldades da
inclusão de deficientes dentro das escolas.
A Aline nos diz: “A maioria das escolas não
têm profissionais habilitados para acolher
essas pessoas, os alunos também não são
preparados psicologicamente para recebê-los
e o resultado de tudo isso é que o deficiente
acaba ficando isolado...” ela comenta ainda,
uma outra visão é muito importante nessa
questão da inclusão, a visão dos demais
alunos perante esses com deficiência.
Na visão dos alunos despreparados, o
indivíduo com deficiência é um ser incapaz,
diferente, estranho e para um professor
também sem preparo, ele acaba sendo peso,
pois, um deficiente tem mais dificuldades,
precisa de uma atenção especial o que acaba
atrasando o educador que tem uma sala
cheia de alunos para dar aula.
Tratando tal questão mais a fundo, ou seja,
que direito tais indivíduos têm de amparo,
vemos a seguir o que está garantido em
nossa legislação:
A Lei de Diretrizes e Bases 9.394 publicada
em 20 de dezembro de 1996 diz o seguinte:
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III
Atendimento
Educacional
Especializado gratuito aos educandos
com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, transversal a todos os níveis,
etapas e modalidades, preferencialmente
na rede regular de ensino todos os níveis,
etapas e modalidades, preferencialmente na
rede regular de ensino (BRASIL, 2018c).
A entidade AAMEEP mostra as dificuldades
que os pais dos alunos com deficiência
enfrentam, pois, nas escolas seus filhos
não conseguem se desenvolver, tendo que
contar com a ajuda da associação que por ter
uma quantidade menor de alunos, consegue
dar uma assistência de qualidade, levando
essas pessoas a conquistarem o êxito no
aprendizado. A assistente social Aline afirma
ainda: “É um trabalho de “formiguinha...”,
requer muita paciência e dedicação de toda
a equipe”.

O PARADIGMA NA
ESTRUTURA DO ENSINO
A exclusão escolar vem se manifestando
das mais diversas e por assim dizer “perversas”
formas, e quase sempre o que está em pauta
é o desconhecimento do educando com
relação aos padrões de cientificidade do
saber escolar.
Acontece que a escola se democratizou
abrindo suas portas a novos grupos sociais,
entretanto, ela não se permitiu aos novos
“saberes”. E assim, acaba excluindo aqueles
que desprezam o conhecimento que ela
valoriza, entendendo que a democratização

é massificação de ensino deixando de criar
a possibilidade de diálogo entre distintos
espaços epistemológicos, não se abre a
novos conhecimentos que não couberam,
até então, dentro dela (CARVALHO, 2006).
O pensamento, subdividido em áreas
específicas, é um grande obstáculo para
os que pretendem, inovar a escola. Nessa
direção, é indispensável questionar tal
modelo de compreensão que nos é imposto
desde os primeiros passos de nossa formação
escolar e que continua nos níveis de ensino
superiores (GLAT, 2009).
Todo o percurso escolar precisa ser
repensado, levando-se em consideração
os efeitos cada vez mais nefastos das
hiper especializações (MORIN, 2001)
dos conhecimentos, que nos dificultam a
articulação de uns com os outros e de termos
de modo igual uma visão do fundamental e
do global.
A educação curricular de nossa rede de
ensino, organizada em disciplinas, isola,
separa os conhecimentos, em lugar de
reconhecer suas inter-relações. De maneira
contrária, o conhecimento evolui por
recomposição, contextualização e integração
de saberes em teias de entendimento, não
reduz o complexo ao simples, tornando
maior a capacidade de reconhecer o caráter
multidimensional dos problemas e de suas
soluções.
Os sistemas escolares de ensino
também estão construídos por meio de
um pensamento que recorta a realidade,
que possibilita dividir os educandos em
“normais” e “deficientes”, as modalidades de
ensino em regular e especial, os professores
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em especialistas nessa e naquela manifestação das diferenças. A lógica dessa arquitetura
é assinalada por uma visão determinista, mecanicista, formalista, reducionista, típica do
pensamento científico moderno, que desconsidera o subjetivo, o criador, o afetivo sem os
quais não é possível romper com o antigo modelo escolar para produzir a reviravolta que a
inclusão requer.
Conforme Roriz e Amorim (2018), essa grande reviravolta requer, em nível institucional, a
erradicação das categorizações e das oposições excludentes “iguais X diferentes”, “normais
X deficientes” e, em nível pessoal, que busquemos articulação, flexibilidade, resiliência e
interdependência entre as partes que estão em conflito perante nossos pensamentos, ações
e o sentir.
Essas atitudes e postura são muito diferentes das que são características das escolas
tradicionais em que ainda vivemos ou que iremos atuar. Se o que pretendemos é que a escola
seja inclusiva, é imperativo e urgente que seus planos se redefinam para uma educação
orientada para a cidadania global, plena, livre de preconceitos e que reconhece e valoriza
as diferenças. Na opinião de Morin (2001), dessa forma, alcançamos um impasse, visto que,
para se reformar a instituição, é preciso reformar as mentes, porém, não se pode reformar as
mentes sem uma prévia reforma das instituições.

INVESTIMENTO NA ACESSIBILIDADE E PREPARO DE
PROFESSORES
Apesar das dificuldades e barreiras existentes, observamos que o governo tem aplicado
um programa para mudar a ótica existente, por meio de investimentos na adaptação de sua
rede de ensino para que ela possa de fato estar “apta” a receber o PNE de maneira inclusiva
e aderente a novo consenso da questão.
O Programa “Escola Acessível” do Ministério da Educação tem como objetivo apoiar a
adequação de prédios escolares para acessibilidade, com objetivo de promover o acesso das
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida a todos os espaços educacionais.
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Dados oficiais, que foram coletados nos anos de 2007 a 2010, mostram os seguintes
resultados:

Quadro 1 – Escolas Atendidas pelo Programa

Fonte: Dados do Ministério da Educação em senso obtido entre os anos de 2007 a 2010
(IBGE, 2018).
Segundo dados do IBGE (2018), até 2010 foram 16.885 escolas atendidas, temos
atualmente 28% das escolas públicas são acessíveis. Notamos assim uma evolução gradual
na busca de um sistema mais equilibrado embora muito trabalho ainda deva ser feito.
Como investimento no preparo do corpo docente, temos o Programa de Formação
Continuada de Professores na Educação Especial com Modalidade à Distância com o objetivo
de apoiar os sistemas de ensino na formação continuada de professores, por meio da oferta
de cursos de aperfeiçoamento e especialização nas áreas do Atendimento Educacional
Especializado e práticas educacionais inclusivas, em parceria com as instituições públicas de
educação superior.
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O quadro a seguir mostra a oferta oferecida ao profissional da Educação em formação
inicial e continuada:

Fonte: Dados do Ministério da Educação (IBGE, 2018).
Diante de todo esse investimento, realizamos um levantamento observando a evolução
do percentual de matrículas inclusivas de estudantes público alvo da educação especial
ocorridas no período entre os anos de 1998 a 2010, para que dessa forma, fosse possível
evidenciar quais foram os resultados do trabalho do Governo, encontrando o seguinte
cenário.

Gráfico 1 - Porcentagem de Matrículas (Inclusão)
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1998 a 2010 (IBGE, 2018).
Em nossa análise, observamos uma queda
na quantidade de matrículas em escolas
especializadas, ou seja, aquelas dedicadas
exclusivamente para o PNE. Em contrapartida
há um crescimento no número de matrículas
em escolas consideradas “regulares”, ou seja,
um reflexo da mudança na maneira como a
questão foi atacada.
O gráfico de tendência nos mostra que
o movimento de inclusão do aluno PNE
na escola “regular”, está em crescimento

e tende a se manter dessa forma, ao passo
que as escolas especializadas tendem a
diminuir em seu público, já que o conceito da
inclusão está em foco, resultado da política
de investimento do Ministério da Educação.
Mais do que ter um avanço na abertura
do movimento de inclusão, faz-se necessário
um investimento ainda maior e perpétuo
em um ensino de qualidade apto formar
cidadãos pensantes, questionadores e livres
de rótulos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A igualdade de condições, em qualquer domínio da vida
humana coletiva ou individual, supõe necessariamente igualdade
de todos os seres humanos, com o intuito de que não seja apenas
formal ou não esteja apenas nas leis ou resoluções, mas que,
pelo princípio de equidade, sejam reconhecidas a diferença e a
necessidade de haver condições diferenciadas para que as práticas
sociais e, particularmente, o processo educacional contemplem
as dificuldades e possibilidades dos alunos em seus vários níveis,
sejam elas físicas, sociais ou culturais.
A educação especial se refere ao atendimento especializado
a indivíduos com algum tipo de deficiência em instituições
especializadas. A educação inclusiva tem por finalidade inserir
deficiente e não deficientes em salas de aula de escolas comuns.
A inclusão escolar está diretamente vinculada a ações políticas,
pedagógicas, culturais e sociais, que torna possível a interação de
crianças deficientes com crianças consideradas normais convivendo
no mesmo espaço escolar, aprendendo e respeitando as diferenças.
O princípio essencial da inclusão é a valorização da diversidade
e da comunidade humana. A partir do momento em que a inclusão
escolar é totalmente adotada, abandona-se a ideia de que as crianças
precisam se tornar normais para dar alguma contribuição para o
mundo em que vive. As deficiências não impedem sua participação
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e contribuição na sociedade. Elas podem ser parte ativa da sociedade e agente participativo em seu
próprio desenvolvimento.
Com base nos resultados desta pesquisa podemos perceber que são bem visíveis os avanços no
caminho da inclusão social no ambiente escolar. Tal processo de mudança vem ocorrendo a pequenos
passos desde que governos anteriores botaram em prática o ingresso de todo os alunos em idade de
educação básica na escola, para que tivesse ao mínimo esse nível de educação, passando também pelos
movimentos inclusivos que defendem o acesso das pessoas com deficiência na escola, assim como pela
busca do direito a uma educação de qualidade para grupos étnico-raciais diferentes e ou excluídos.
Notamos realmente que o nosso país vem conquistando espaços significativos na melhoria das
condições de acesso à educação, todavia ainda é pouco perto da realidade vivenciada no panorama do
nosso imenso Brasil.
A sociedade brasileira ainda possui profundas máculas de desigualdade e preconceitos. Nossas
escolas continuam sendo produto e produtoras de exclusões sociais, dos mais variados tipos. Há ainda
a resistência em mudar o paradigma que serve de alicerce excludente de educação, com seu mecanismo
de “Rotular” indivíduos por suas diferenças sociais, econômicas, físicas, psíquicas, raciais, culturais,
religiosas, ideológicas e de gênero, que alimentam conflitos e violências físicas e morais, tornando-se
assim obstáculos para a constituição da inclusão educacional.
Entendemos que é a escola que precisa mudar e não seus alunos. Ela precisa ser transformada,
incorporar um novo propósito e significado que seja de acordo com o paradigma de ética, cidadania e
democracia que sustenta os movimentos de inclusão.
Tais mudanças supõem uma abertura à diversidade e à pluralidade dos cidadãos que convivem nos
espaços educativos, orientando o foco dos conteúdos, dos métodos e das relações humanas para o
caminho da aprendizagem dos estudantes e não simplesmente para o ensino de temáticas fora de
contexto da sociedade contemporânea e de suas realidades.
É necessário ser criativo e procurar novas alternativas. Adaptar materiais de estudo, brinquedos,
acessórios, ferramentas para que os educandos possam absorver o conhecimento e acompanhar o
currículo escolar. Ter uma equipe de educadores, pedagogos, fonoaudiólogo, psicólogos, entre outros
especialistas, para assegurar o processo de ensino-aprendizagem e inclusão com qualidade.
As experiências vivenciadas pelas escolas que atualmente estão acolhendo as pessoas com deficiência
estão caminhando para os acertos, para que, de fato, ofereçam a todos indiscriminadamente, o ensino
de qualidade proposto pela educação inclusiva.
Esse é o novo paradigma educacional, no qual o ensino regular recebe estudantes que compreendem
toda a diversidade de pessoas existentes em nossa sociedade, incluindo aqui alunos com deficiências.
A Educação Inclusiva tem consciência da diversidade da espécie humana e trabalha dentro da escola
tentando oferecer aos alunos com deficiências recursos na sala de aula regular.
O problema que enfrenta o deficiente não é a ausência de leis, visto que temos muitas, o grande
problema é a ineficácia das normas existentes. Na verdade, atingimos um nível razoável de proteção
legal para os indivíduos deficientes e poucas alterações e inovações legislativas se fazem necessárias.
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No entanto, efetivar os programas determinados, transformar as ideias em realidade, continua sendo
um grande desafio de nossa sociedade.
Todavia, conforme já foi falado, a solução da maioria dos problemas enfrentados está na transformação
do aspecto sociocultural. E, para que isso se torne efetivo, é primordial o engajamento da sociedade.
O desafio é de todos. Não podemos esperar que o Estado consiga tudo a todos. É necessário que a
sociedade se integre nesse processo; participando de modo ativo, colocando em prática as ideias, bem
como exigindo que o Estado realize o seu papel de agente financeiro e regulador.
Não é suficiente ter belas leis, um sistema de compensação exemplar das desigualdades, de programas
de integração do deficiente à comunidade. É necessário que tudo isso seja realmente implementado
por meio da participação ativa da sociedade civil.
A caminhada que devemos seguir ainda é longa, pois, entendemos que após alcançarmos a luta pelo
acesso e quebra dos paradigmas, temos que prosseguir na construção de projetos com objetivos claros
de conquistar a qualidade da nossa educação para cada cidadão deste país, de forma a consolidar a
inclusão e a igualdade de oportunidades, construindo um novo paradigma social a todos de maneira
transparente e justa, combatendo as exclusões em suas diferentes formas de manifestação.
Num mundo no qual há pessoas com deficiência, elas provam que são capazes, mostrando que
deficientes somos nós, que psicologicamente não temos condições de aceitá-los sem preconceitos e
nos adaptarmos às suas formas de comunicação e de viver.
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ESCOLA WALDORF E SUA PEDAGOGIA
ANTROPOSÓFICA
RESUMO: O objetivo desse estudo é conscientizar todos que de alguma forma são
educadores, sobre a importância de promover o desenvolvimento pleno de crianças e jovens,
considerando as causas íntimas que atuam na sua natureza intelectual, sentimental, espiritual
e moral. Articulo o respeito às particularidades de cada criança, sem classificação nem
generalização aos distintos comportamentos e personalidades infantis e juvenis. Destaco
a importância da administração das doses de tecnologia em uma sociedade capitalista.
Considero que os resultados apresentados neste artigo apontm não só urgência para o
reformulação da educação tradicional, como a necessidade de formação e auto avaliação
constante dos profissionais da educação.
Palavras-chave: Pedagogia; Waldorf; Ser; Humano; Antroposofia.
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O SER HUMANO COM
BASE EM CONCEITOS
ANTROPOSÓFICO
A Antroposofia, do grego “conhecimento
do ser humano”, introduzida no início do
século XX pelo austríaco Rudolf Steiner,
enfoca o ser humano em um ângulo amplo,
além das ciências modernas, digo além,
pois utiliza-se também dessas ciências para
explicação de fenômenos, porém com o
cuidado de não generalizar. Segundo LANZ
(2013),
Podemos destacar grandes diferenças
entre cada ser orgânico, mesmo se forem do
mesmo reino. Se plantarmos duas sementes
iguais, por exemplo, nasceram plantas com
características distintas, cada uma com sua
forma única e particular. Já em contraponto
a essa situação, se podarmos uma planta, ela
voltará a ter a mesma silhueta.
Levando esses exemplos para a educação,
concluiremos que não há educação que possa
ser baseada em resultados obtidos somente
dos métodos científicos, por que jamais um
ser humano poderá ser considerado igual
a nenhum outro, apesar de pertencerem
ao mesmo reino. Comparando os seres
orgânicos com os inorgânicos destacaremos
que os cristais, por exemplo, duram por
si, não podendo ser “produzido” de fora
para dentro, ao passo que os organismos,
se modificam de acordo com os fatores
externos. Uma flor pode crescer ou murchar
a partir da quantidade de água e sol que
receber, uma criança pode se desenvolver
ou paralisar suas conquistas, de acordo com
o ambiente em que vive.

Alguns exemplos ilustram grandes
distinções intrínsecas entre os organismos
de cada reino. Ao passo que os seres do
reino vegetal são abertos e expostos a toda
e qualquer influência externa, os animais
não são totalmente vulneráveis assim, pois,
possuem vontades e reações. Já o homem
contrapondo-se aos animais, pensa, vivendo
numa relação sujeito objeto, é resistente as
influências do meio, responsabiliza-se pelas
suas escolhas, possui memoria factual e
emocional além da presença da causa, e é
um ser criador.

FORÇAS VITAIS QUE
PERMEIAM OS ORGANISMOS
O corpo orgânico, possui além de seu
corpo mineral, ou físico, um segundo corpo
que o permeia, o etérico, não perceptível
aos sentidos comuns, só aos superiores. A
clarividência, pode despertá-lo por meio da
plena consciência, e é esse segundo corpo
que mantém o organismo vivo. Um outro
corpo também é abordado na antroposofia,
superior ao etérico, é o chamado astral, que é
o veículo dos sentimentos, ele é encontrado
nos animais, e nos seres-humanos, de
forma ainda mais sublime. No homem ainda
existe mais um elemento constitutivo de
sua entidade, que não está presente nem
nos animais, pois se esses últimos atingem
um estado de vigília no qual não hesitamos
em dar o nome de consciência, o homem
tem consciência de si próprio, possuindo a
autoconsciência. Esse quarto corpo é o eu,
responsável pelo querer.
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Além da constituição quaternária do
ser humano, Rudolf Steiner escreveu
sobre a divisão das atividades anímicas
do homem em três partes, que podem ser
divididas da seguinte forma: O pensar,
referente a cabeça, onde se encontra o
sistema neurosensorial, e o ponto de maior
concentração de pensamentos e percepções.
O sentir, posicionado na região do coração,
no qual tem atividade intermediária entre
o extremo da consciência total da cabeça,
e a inconsciência das regiões inferiores do
corpo. E por último o querer, que é o meio de
contato do organismo com o mundo exterior.
Concentrado na parte abdominal, já que o
metabolismo está concentrado nessa parte
do corpo, e é ele quem age pela vontade
impulsiva.
Na escola Waldorf, a pedagogia é
levantada em todos esses aspectos da
criança que fogem da percepção visual, além
ainda de considerar, a bagagem espiritual
que ela traz consigo de outras existências,
já que pesquisas espirituais antroposóficas
confirmam o fato de que o homem passa
por diversas encarnações para evoluir, e em
consequência da causa e efeito, traz em cada
existência carmas anteriores.

OS TRÊS SETÊNIOS NA
EDUCAÇÃO WALDORF
Para esclarecer a importância da
consideração dos três setênios da criança,
para o trabalho pedagógico, iniciaremos
exemplificando o desenvolvimento da
memória do homem. Um adulto consegue se

lembrar da sua infância a partir de quando
tinha 2 anos e 8 meses, que foi quando
começou a se apropriar da memória, apesar
dessa memória ainda ser rudimentar, já que
ela se torna duradoura quando a criança
completa 7 anos. E só será considerada
memória conceitual, quando a criança chegar
aos 14.
Tomando isso por base, refletiremos quais
atividades e atitudes são adequadas, ou
não, a determinado setênio, já que não teria
sentido, por exemplo, exigir algo intelectual
de uma criança de três anos, que ainda não
adquiriu nem sua memória conceitual.
●

Primeiro Setênio - Até os sete anos

Paralelamente ao desenvolvimento da
criança no primeiro setênio, o corpo etérico
vive em afinidade com o novo corpo físico
herdado pelos pais na família que encarnou.
Esse processo de afinidade pode trazer
situações de tensão que normalmente
desencadeiam as chamadas doenças infantis,
próprias dessa fase da vida.
Ao final desse setênio, o corpo etérico se
libertará das amarras do corpo físico e será
autônomo para desenvolver outras funções.
Até dois anos e meio o corpo físico ainda
está totalmente ligado ao corpo etérico,
e só a partir daí a parte correspondente
a cabeça começa a libertar-se do etérico
por meio do desenvolvimento da memória
e certa inteligência. É exatamente nesse
momento que a criança começar a entender
o significado da espera, contrária ao
imediatismo. Essa transição é marcada pela
expulsão dos dentes de leite e pela formação
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da dentição definitiva, e o conjunto dessas
mudanças confirmam a entrada da criança
na maturidade escolar.
Os aprendizados para as crianças nessa
fase devem reger primeiramente a vontade,
quando a criança deposita toda a sua vontade
em correr, ela conquistará aos poucos seu
espaço, um simples desenho converge a
vontade que vem de cada parte do corpo
da criança. Não existe significado para as
crianças experiências que forem impostas
pelos adultos, sem a consulta da vontade
da criança, como é o caso das danças
coreografadas para serem apresentadas em
festas escolares, nas quais geralmente as
crianças se chateiam e se negam a participar.
O educador tem que considerar que a
criança absorve inconscientemente tudo
que existe ao seu redor, desde o clima
emotivo, configurado pelo ambiente em
que vive, até o caráter e sentimento das
pessoas. O ambiente que rodeia a criança
deve ter atmosfera harmoniosa e tranquila,
mesmo os detalhes na decoração devem ser
considerados. A criança imita as situações que
observa, e as atitudes morais e sentimentais
das pessoas que convivem com ela lhe são
incorporadas inconscientemente. Todas
essas influências são absorvidas pelo corpo
etérico, criando assim efeito profundo sobre
a organização física e psíquica da criança, até
nas disposições e funções metabólicas.
Os adultos que as rodeiam são exemplos
a todo instante, o que apresenta grande
responsabilidade
de
auto-observação,
às pessoas que lidam com a criança. É
inadmissível, por exemplo, um adulto se
referir a criança com palavras erradas,

ou infantilizadas, pois, isso prejudica o
desenvolvimento da sua fala. Até o andar de
alguém pode ser refletido no andar de uma
criança.
Alguns temperamentos adultos prejudicam
não só o desenvolvimento emocional, como
o desenvolvimento físico da criança:
● O adulto colérico, impaciente, que
explode facilmente, pode prejudicar seu
sistema rítmico e circulatório.
● Pessoas melancólicas, que não dão
o aconchego e calor necessário a criança,
podem gerar prejuízos ao sistema digestivo
da mesma.
● A criança deve ser estimulada a
todo momento, pois, em caso contrário,
não
desenvolverá
suas
capacidades
cerebrais, como ocorre quando existem
comportamentos fleumáticos das pessoas
que a rodeiam.
● O adulto sanguíneo, ou seja, que não
demonstra carinho pela criança, atrapalha
a sua vitalidade, pois, a mesma se sentirá
desamparada. Existem, por exemplo muitas
instituições com bons ensinamentos, mas
falta de calor humano.
Os primeiros três anos da criança são
cheios de aprendizados, a criança aprende
andar ereto, falar, pensar, e esse é um dos
motivos pelos qual jamais a educação infantil
deve ser vista como uma preparação para as
próximas etapas da vida. LANZ (2005, p. 8182) considera que,
Para resumir e exemplificar o que a
pedagogia Waldorf pratica na educação
infantil durante o primeiro setênio, ela espera
que cada criança pense: “O mundo é bom!”
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● Segundo Setênio - 7 aos 14 anos.
No final do segundo setênio o jovem terá
desenvolvido por completo seu corpo astral,
então o que deve reger os aprendizados
nessa fase é o sentir. Ele precisa estar
engajado emocionalmente para aprender,
pois, tudo é recebido por meio de emoções e
sentimentos, sejam eles simpatia, antipatia,
entusiasmo ou tédio. Para LANZ (2005,
p. 83) “é nessa idade, dos sete aos catorze
anos, que a personalidade já se afirma mais”,
e ele continua dizendo que,
Nessa fase o jovem aprende especialmente
por ilustrações, então toda matéria escolar
deve ser apresentada por imagens e
fenômenos, para só depois incorporar aos
poucos os conceitos, no incentivo a um
pensar abstrato.
Até os 9 anos a criança ainda permanece
na fase dos contos de fadas, tudo é animado,
os ritmos interiores ainda prevalecem, e
ela acredita nas suas próprias fantasias.
Depois dessa idade ela inicia o contato com
o mundo exterior, porém, os professores
devem ter toda a cautela na programação das
aulas, pois, esse contato entre informações
externas e o interior da criança nunca devem
ser abordadas de forma classificatória ou
intelectual. Ao conhecer plantas e animais,
por exemplo, deve-se destacar algumas
semelhanças com o homem, enfocando a
observação estética.
Aos onze anos e dois terços aparecem
as primeiras sombras, os jovens ficam
introvertidos, inicia-se a autoconsciência,
surge um sentimento de estranhamento e
solidão em relação ao mundo lá fora, o que
resulta no apego as amizades e animais de

estimação. A partir daí o raciocínio próprio
começa a aparecer, a redação deve ser
inserida com cautela, para que não haja perigo
de raquitismo mental, e essa passagem para
o intelectual e o abstrato devem ser lentas,
pois, o desafio do adulto é fazer o mundo
chegar até a criança de maneira adequada a
sua idade.
O mundo deve estar dentro da sala, cada
dia de aula deve ter vivências que despertem
entusiasmo para a beleza de cada matéria. O
sentimento do belo deve ser cultivado por
meio de atividades artísticas e artesanais
para o exercício da criatividade por meio
do fazer, contrapondo-se ao receber dos
conteúdos das matérias. Essas atividades
descansaram o esforço mental, regenerando
tudo que é sentimento para harmonizar as
unilateralidades do trabalho mental e físico,
além das forças vitais do organismo.
O verdadeiro elemento do corpo astral é
a musicalidade, toda a vida sentimental de
uma pessoa - seus entusiasmos e tristezas,
anseios e expectativas, sístole e diástole partem do sistema rítmico do homem, daí
o grande interesse dos jovens por tudo que
envolve música. O professor deve aproveitar
esses anseios inconscientes durante o
desenvolvimento, pois, se não o fizer,
estará desperdiçando forças inerentes que
aguardam para serem aproveitadas.
A educação deve ser baseada na
autoridade amorosa, professores devem ser
figuras admiradas, pois, o jovem se baseia no
sentimento de venerar e encontrar figuras
ideais. A total liberdade de forma alguma
deve ser dada ao jovem nessa fase, pois, ele
ainda não haverá atingido a plena maturidade
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anímico-espiritual para administrar a
liberdade.
Durante todo o segundo setênio a
sensação que deve permear o jovem é de
que “O mundo é belo”.
●

Terceiro setênio - 14 aos 21 anos.

Nesse período existe uma crise entre
as forças do eu - que nesse momento já
é autônomo - com o mundo exterior,
porém, diferente dos setênios anteriores, as
dificuldades que são enfrentadas durante o
desenvolvimento são distintas entre meninos
e meninas. No caso delas, estão ligadas mais
intimamente ao corpo astral, ao passo que
para eles ao próprio eu, e no último caso
como o eu ainda está pouco desenvolvido,
as dificuldades do rapaz são mais agudas,
pois lhe falta a proteção astral. Ambos são
agressivos e impertinentes, mas se as moças
são assim por causa da exuberância astral,
os rapazes se mostram assim por conta da
insegurança.
A autoridade dos pedagogos já não
funcionam, e sim o reconhecimento das reais
qualidades do educador e sua integridade
moral, e tudo deve ocorrer de forma
espontânea. Nesse contexto, Lanz (2005, p.
83) afirma que,
A maior qualidade que o adolescente preza
nesse período nos adultos é a honestidade.
O jovem precisa conhecer a existência
humana nos aspectos práticos da realidade
social, não só por intermédio da tecnologia,
ciências exatas ou humanas, como acontece
na maioria das vezes. Com base nessas
vivências surgiram metas pra sua própria

vida futura, de forma engajada em contribuir
para o progresso do mundo, evitando assim
que o jovem sucumba a tendências próprias
da idade e seja totalmente introvertido.
O sexo e o espírito de crítica tem seu lugar
na evolução juvenil, mas a ênfase que se dá
atualmente é uma aberração. A pedagogia
Waldorf culpabiliza esses comportamentos
indevidos, a falta de engajamento em outras
áreas interessantes aos jovens.
No final do terceiro setênio o jovem deve
saber que “O mundo é verdadeiro”.

AÇÃO DOS EDUCANDOS,
REAÇÃO DOS EDUCADORES:
TEMPERAMENTOS
A educação comum não sabe exatamente
quais são as reais metas pedagógicas:
materiais, cognitivas, sociais ou afetivas. E
nessa indeterminação de objetivo, as queixas
do mercado de trabalho são de que quem
sai da escola tradicional, está pessimamente
preparado para o mercado de trabalho, não
possui preparo moral, personalidade global
de integração e muito menos idealismo
social, que são características intrínsecas
para ser um bom profissional. Segundo a
pedagogia Waldorf, isso acontece graças aos
conceitos biologista e materialista do ser
humano, no qual a escola é definida como
industria do saber que mede apenas valores
quantitativos.
Um professor Waldorf, de acordo com
Steiner, deve ter um profundo conhecimento
do ser humano e saber quais são as causas

572

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

íntimas que atuam em sua natureza, de
forma não generalizada, nem classificatória.
Além disso, deve acreditar que a criança está
protegida por forças espirituais, e que por
isso deve-se dar o merecido valor não só ao
desenvolvimento intelectual e sentimental,
como os de características espirituais e
morais. Como Lanz (2013, p. 118) muito
bem coloca, “os professores são a alma viva
de uma escola Waldorf. Se deixam de crescer
e de se desenvolver, a escola pára e definha.
Nunca devem cair numa rotina didática [...].”
Na escola Waldorf o que é apreciado no
professor é a sua personalidade, capacidade
pedagógica, conhecimentos e experiência de
vida, até, em ocorrência de caso ideal, não
é exigido apresentação de um diploma. Este
professor deve aprender a ler o efeito do seu
trabalho nos próprios alunos, ter qualidades
artísticas e criativas para que cada aula seja
uma obra de arte e embasar o amor como
comportamento social.
Baseados na constelação do corpo,
existem os temperamentos humanos, e
como o professor já tem propensão pra
alguns deles, ele deve desenvolver em si
a capacidade de lidar com todos os outros
que encontrar em seus alunos. Abaixo estão
alguns relacionamentos que existem em uma
escola:
Sanguíneo: O aluno sanguíneo está
sempre acima do chão, pula, aparenta alegria
constante, se cai chora pouco, ou nem o
faz. Assim como não põe os pés no chão,
não prende sua atenção durante um longo
tempo em determinada tarefa. Não gosta
de comidas pesadas, prefere o azedo ou o
picante. Adormece e acorda com rapidez. O

adulto não conseguirá dominá-lo pela força,
e sim pelo afeto, se a criança for tomada
por verdadeiro amor. Toda a infância tem
algo de sanguíneo em comparação com as
outras fases da vida, já que não impõe tanta
seriedade nas coisas. O elemento que rege
esse temperamento é o ar.
Melancólico: Oposto ao sanguíneo, os
movimentos são lentos e desajeitados e
podemos perceber o peso e a tristeza.
Tem tendência a doenças e qualquer dor
o compraz, já que gosta de estar no papel
de mártir. Cria em si mesmo um mundo
imaginário que gosta de isolar-se e que tem
seu papel de honra (herói, princesa). Come
pouco, gosta de balas e doces. Demora pra
dormir e pra acordar. Tem horror ao frio,
exercícios físicos e jogos. Como é muito
sensível fisicamente e psicologicamente, o
adulto tem que dar muito calor e afeto, além
de desviar a sua atenção a perceber outros
mais sofredores que ele próprio. A arte de sua
preferência é a música, e terra é o elemento
que o rege.
Colérico: Encontraremos, em geral uma
criança pequena e atlética, com membros
curtos, e a nuca forte e grossa. Ele estoura
numa atitude de violência descontrolada,
desproporcional a causa, e proporcional ao
elemento que o rege, o fogo, porém, quando
esse acesso acaba, ele é o primeiro a lamentarse e tomar as melhores resoluções, que é o
momento em que o adulto encontrará para
ter acesso a ele. Esse temperamento tem
muitos pontos positivos, são responsáveis,
perseverantes, corajosos e aplicados, e
como o ser é dominado pela vontade, a
criança impõe toda sua personalidade na
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realização de algo, o que o caracteriza como
líder nato. Valendo-se de esforços físicos ele
canaliza o excesso de força, por isso convém
colocá-lo em situações em que suas forças
são insuficientes pra dar cabo a tarefa,
mostrando que ele não é vencedor de tudo.
Fleumático: Regido pelo elemento água, o
fleumático geralmente tem corpo gorducho,
sonolência, falta de interesse pelo que
acontece ao seu redor e as coisas novas.
A constância dos sentimentos conduz a
bondade com os colegas, perseverança e
calmaria. Nas atividades artísticas tem senso
estético bem desenvolvido. É introvertido,
mas não sofre com isso, pois, aprecia não ser
incomodado. Se concentra na comida, por
isso o adulto deve incentivar o aumento do
consumo de frutas no lugar dos doces e a
prática de exercícios físicos.

QUESTIONAMENTO DAS
PRÁTICAS WALDORF
Assim como em qualquer instituição
escolar, apesar de todos os envolvidos
buscarem objetivos em comum, cada pessoa
que compõe a comunidade escolar, pais,
alunos ou educadores são indivíduos únicos,
que podem não partilhar da mesma opinião.
Na obra de MACHADO(2010) “Clarear,
a pedagogia Waldorf em debate”, a autora
aborda dez relatos, feitos por pais de ex
alunos de escolas Waldorf, que tiveram
questões específicas desagradáveis, e que
por isso trocaram seus filhos de escola. Os
problemas pontuados giraram em torno de
questões que frequentemente acontecem

em qualquer escola, mas que nas escolas
Waldorf pelo menos, não são a regra, e sim a
exceção. Além disso, já que o título do livro
propõe debater a pedagogia Waldorf, uma
introdução suficiente ao que é essa pedagogia
tão extensa, se fazia necessária, mas não é
o que o compõe, todos os questionamentos
são feitos somente com base nos dez casos
contextualizados.
Para que os alunos se desenvolvam, pais
e escola devem estar igualmente permeados
pela pedagogia Waldorf, o que justifica a
constante insistência na corresponsabilidade
dos pais com seus filhos na escola, e explica
muitas divergências ocorridas nos casos
relatados, em situações em que os pais ou
por falta de conhecimento das alternativas
Waldorf para a solução de questões
conflitantes ou por não se encaixarem nos
segmentos dessa pedagogia, questionam se
essa escola é ideal para qualquer criança.
Outra questão levantada no livro é o perigo
de esgotamento no ensino médio, já que
essa pedagogia é caracterizada por vivências
não restringidas a conteúdo pré vestibulares.
Nesse caso a autora tem sua parcela de
razão, já que o currículo é tão extenso que
não é possível se aprofundar o necessário
em cada matéria para passar num vestibular,
porém, esse método de avaliação, apesar
de ser o único atual, não edifica o aluno já
que após fazer as provas em pouco tempo
fórmulas e datas são facilmente esquecidas.
A solução para esse caso então é que o aluno
faça um cursinho após o ensino médio, que
será de rápida assimilação para ele, já que o
desenvolvimento intelectual, a criatividade e
capacidade de concentração são fortemente
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desenvolvidos numa escola Waldorf.
Uma questão levantada pela autora que
foi devida, foi a especialização constante dos
professores em torno dos conceitos Waldorf,
para que falhas sejam questionadas e
trabalhadas, mantendo a qualidade do ensino
assim como Rusolf Steiner estabeleceu.

USO DAS TECNOLOGIAS
Ainda sobre o livro “Clarear, a pedagogia
Waldorf em debate” a autora critica a
falta do uso das tecnologias nas escolas
Waldorf, colocando-se na seguinte frase:
“Com certeza, se Steiner vivesse nos dias
de hoje, estaria naturalmente com seu
notebook debaixo do braço, circulando
pelos corredores de Goetheanum (a sede
do movimento antroposófico, em Dornach,
Suíça)” – (MACHADO, 2010.p.141).
Ele poderia mesmo utilizar-se sim de
recursos tecnológicos, mas a pedagogia
Waldorf alerta o prejuízo do uso das
tecnologias em crianças, não em adultos.
No caso dos computadores, mais
especificamente a internet, o primeiro
problema que pode ser constatado em seu
uso, é a dependência. Na Finlândia estudos
recentes comprovam que entre adolescentes
de doze a dezoito anos, 4,6% dos jovens
foram diagnosticados dependentes. Crianças
e jovens viciados em internet, não possuem
força de vontade, ou seja, não têm domínio
do eu, que é uma questão trabalhada tão
delicadamente nas escolas Waldorf.
Quanto mais usam a internet menor será o
tempo destinado a outras áreas importantes
para o desenvolvimento, e infelizmente cada

vez mais os pais permitem acesso ilimitado
a essa ferramenta. Seguimos então, para os
perigos que a internet traz para a segurança
das crianças, como os relatados de casos em
que pessoas desconhecidas se aproximam
virtualmente,
passando
por
amigos,
aproveitando-se da imaturidade e inocência
inerente a idade da criança, para conseguir
dados da família, e como são registrados
chegam até a piores consequências.
Outro risco, é o acesso a assuntos
inapropriados a idade, já que além dessa
ferramenta não filtrar pesquisas, também
direciona a partir de palavras ou frases de
múltiplos sentidos a assuntos indesejáveis,
não só pornografias, mas também questões
sérias que não são adequadas para uma
criança.
Outro recurso tecnológico prejudicial as
crianças e jovens é a televisão, destaca-se
primeiramente o prejuízo aos sentidos, como
a visão, que é muito importante e é o sentido
mais nobre do homem, já que promove a
tridimendisionalidade e graduação do foco
em relação à distâncias. A visão é atrofiada
aos poucos quando uma criança cai na
profunda preguiça ótica que a televisão
proporciona, em que é impossível atentar-se
aos detalhes, já que a imagem é pequena e
distante demais. O som da televisão também
segue artificial, saindo sempre por um único
lugar, independente do que aconteça na tela,
embrutecendo assim a audição.
Nesse aparelho a fantasia criadora da
criança é pisoteada pela rapidez dos fatos
que se sucedem. Ao assistir televisão, ela
não terá uma experiência em que possa
interagir e contribuir com sua opinião, mas
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sim agir com passividade, diante de um
mundo ilusório e distante da sua realidade.
Muitos quadros de falta de respeito das
crianças nas escolas, são incentivados pela
televisão, e não somente por causa dos
conteúdos infantis de péssimo gosto que
apresentam erotismo, violência, falta de
educação, mas por abdicar a função dos pais
de educar, já que se torna muito cômodo
deixar a criança por horas na frente da
televisão, para poder se dedicar a outros
interesses. O que levaria uma criança a calarse e ouvir um adulto, se ao assistir televisão
pode falar ao mesmo tempo, que o aparelho?
A falta de concentração nas escolas
também é um sintoma do uso da televisão,
já que uma aula tranquila não consegue
concorrer com sons e imagens exagerados e
estridentes encontrados nesse aparelho.
A maior parte da publicidade exibida é
destinada às crianças, causando a massificação
completa, e intensificando o capitalismo, em
que crianças cada vez menores tornam-se
consumidoras, isso é claro, quando os pais
têm condições financeiras para adquirir os
produtos que são lançados rapidamente um
após o outro, em caso negativo gera apenas
revolta, podendo haver até um rancor do
filho para com o pai que não pode “suprir”
essas necessidades materiais.
Agora um aparelho que gera falta de
empatia e compaixão com o outro, é o
videogame, pois entre esses jogos, os
mais populares são os agressivos, com
cenas fortes, nos quais os jogadores têm
que destruir lugares e até matar pessoas,
gerando total dessensibilização. O jogador
deve agir impulsivamente e mecanicamente

para ganhar, ou seja, a consciência e
pensamento não existem durante o jogo, a
criança ou adolescente permanecem horas
completamente alienados.
Esses são alguns dos motivos pelos quais a
pedagogia Waldorf defende o não uso desses
recursos tecnológicos, que só atrapalham o
desenvolvimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Todo educador precisa estar em
constante reflexão, buscando formação e
ressignificação para o seu trabalho. Segundo
STAINE,
Neste sentido, a introdução a pedagogia
Waldorf questionada e sintetizada nesse
trabalho, conclui que mesmo o educador
não lecionando em uma escola Waldorf,
a valiosa concepção que essa pedagogia
tem do desenvolvimento dos educandos,
considerando-os como seres humanos,
pode ser utilizada como ferramenta para
um trabalho mais humano em qualquer
instituição.
Um campo desafiador para o professor é
a administração da tecnologia para crianças
e jovens de todas as idades, e Rudolf Steiner
discute e propõe soluções alternativas a esse
assunto, que consideramos “atual”, há muitos
anos, deixando para nós uma ferramenta de
trabalho.
A educação deve ser conduzida com
respeito considerando cada criança ou jovem
como ser único portador e construtor de sua
história.
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DISTÚRBIOS DE APRENDIZAGEM E OS
DESDOBRAMENTOS DA PSICOPEDAGOGIA EM
TORNO DOS COMPORTAMENTOS DA CRIANÇA
RESUMO: A partir do advento das necessidades educacionais as ciências se dedicam
em desdobrar esforços para contribuir com o desenvolvimento cognitivo das crianças
em desenvolvimento, desse modo psicopedagogia se depara com diversos problemas
epistemológicos de grande validade e cuja elucidação depende do enriquecimento de seu
aparato categorial, bem como de novas propostas para conceber a formação de pessoas
dentro de um ambiente ecológico. Os problemas epistemológicos da psicopedagogia e
sua compreensão científica estão inseridos totalmente dentro dos problemas sociais das
ciências que devem ser enfrentados com audácia, sabedoria e flexibilidade de pensamento,
especialmente no campo da educação, porque constituem um terreno propício à reflexão.
Palavras-chave: Psicopedagogia; Educação; Transtorno; Formação; Interação.
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INTRODUÇÃO
O século XIX é marcado pelo advento de
pesquisas sobre o desenvolvimento motor,
intelectual e emocional das crianças. As
figuras emblemáticas desta pesquisa são
Maria Montessori e Jean Piaget.
Nesta linha, a psicopedagogia se
desenvolveu na Europa em meados do século
XX. A etimologia do termo refere-se ao conceito
de educador, de conduzir e acompanhar.
O primeiro centro psicopedagógico foi
inaugurado em 1946, cujo foco engloba a
normalidade das dificuldades adaptativas que
podem pontuar a escolaridade dos alunos.
A filosofia do central é acompanhar,
dificuldades
educativas
personalizadas
podendo se conduzir estudantes aos
caminhos responsáveis para condicionar
seu desejo de aprender e de impedi-los de
abandonar a escola. Isso é feito por meio
de uma leitura educacional e psicológica de
suas dificuldades, levando em consideração a
personalidade da criança em seu momento de
desenvolvimento na escola.
O objeto da psicopedagogia é, portanto, o
estudo e suporte das condições psicológicas e
cognitivas necessárias para a aprendizagem e
acesso escolar. Assim, a psicopedagogia afirma
a estreita ligação entre desenvolvimento
psicológico, desenvolvimento cognitivo e
aprendizagem.
Buscaremos neste trabalho desenvolver
um estudo sobre a psicopedagogia visando
reconhecer as necessidade das interações
entre as diversas vozes que compõem as
instâncias formativas dos sujeitos no processo
de ensino e aprendizagem.

ANÁLISE DO CAMPO
COGNITIVO
O campo do cognitivo pode ser definido
como o estudo de atividades mentais
necessárias para cumprir tarefas escolares,
intelectuais e sociais. Historicamente,
esse ponto de vista foi baseado em uma
concepção da psique como um conjunto de
funções ou instrumentos de conhecimento e
adaptação.
Em sua origem filosófica, foi classicamente
tratada como “faculdades do espírito”:
memória,
julgamento,
percepção.
Naturalmente, os distúrbios de aprendizagem
são considerados neste modelo como as
falhas de uma ou várias dessas faculdades.
Desde o início do século existem técnicas
para avaliar esses instrumentos de
conhecimento – os diferentes testes – que
foram desenvolvidos para tentar discriminar
seletivamente as competências deficientes.
A resposta correspondente a essa
concepção consistiu logicamente em
reeducar
o
instrumento
cognitivo
considerado insucesso. Deste modo, foram
desenvolvidas técnicas corretivas muito
diversas, desde as mais gerais às mais
especializadas: reeducação da linguagem,
da leitura, psicomotricidade, suporte
psicopedagógico.
As esperanças para as possibilidades
oferecidas pelos testes de inteligência nem
sempre foram confirmadas e as possibilidades
de intervenção a ser tirada logo revelou
limitado pelo caráter também “atomizado”
das técnicas de reeducação “instrumentais”.
Depois de H. Wallon (1941), são os
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trabalhos de Piaget (1966) que determinaram
mais a evolução desse modelo, especialmente
a mudança de visão segundo a qual o
conhecimento não é mais considerado como
uma posse que é transmitida a outro na forma
de um objeto, mas como uma “construção”
ativamente elaborada pelo sujeito em sua
experiência com a realidade ao longo de seu
desenvolvimento. O desenvolvimento da
inteligência ocorre por meio de diferentes
estágios cognitivos que podem ser descritos
e que são necessariamente seguidos em uma
ordem sequencial.
Esses estágios começam com o
período
sensório-motor,
caracterizado
por
uma
compreensão
do
mundo
percebido exclusivamente por meio de
atividades concretas, depois por meio
do desenvolvimento de representações
simbólicas,
primeiro
essencialmente
perceptivas.
Essa visão, que pode ser chamada de
desenvolvimentista, na qual considera que a
criança que tem distúrbios de aprendizagem
é geralmente imatura e não atingiu o estágio
de desenvolvimento necessário para a tarefa
escolar proposta (por exemplo, leitura). É,
desse ponto de vista, detectado, por meio
de técnicas de avaliação apropriadas, o nível
de desenvolvimento cognitivo alcançado
pela criança para ajustar as propostas
educacionais.
As concepções sobre os estágios do
desenvolvimento cognitivo também são
aplicadas para tentar discriminar processos
especialmente imaturos em crianças com
dificuldades de aprendizagem.
Dentro da mesma perspectiva, há

estudos recentes que mostraram processos
cognitivos específicos evoluindo de maneira
desarmônica em crianças que têm distúrbios
de aprendizagem, mas não em um déficit
geral, por exemplo, no nível de memória e
atenção seletiva, bem como a capacidade de
modificar estratégias perceptuais e verbais.
Os trabalhos sobre as crianças com distúrbios
sensoriais e motores precoces fazem parte
dessa concepção.
Os meios de intervenção característicos
desta abordagem teórica aos transtornos
de aprendizagem consistem em estimular,
no plano psicopedagógico, os processos
específicos que permanecem imaturos.
Essas concepções significam, sobretudo, o
desenvolvimento da pedagogia especializada,
permitindo adaptar a tarefa escolar às
sequências do desenvolvimento cognitivo
das crianças.

A PSICOPEDAGOGIA E A
APLICABILIDADE NA PRÁTICA
Em nosso trabalho com jovens, observamos
a importância de fatores psicológicos e
cognitivos na qualidade do investimento
escolar. Um estudante com um distúrbio de
aprendizagem (dislexia, dispraxia, discalculia...),
incapaz de atender a certos requisitos
acadêmicos é improvável que perder alguma
confiança em sua capacidade de aprender,
de se sentir enquadrado na realidade e ficar
desanimado ou alienado ao processo de
aprendizagem.
“[...] atividades e treinamentos para
indivíduos com problemas de aprendizagem
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e comportamento baseados em teorias
comportamentais, como sugere a Psicologia
Educacional, nem definir métodos, técnicas
e estratégias de ensino como propõe a
Pedagogia mas cabe-nos ocupar um lugar
que está na inter-relação da ensinagem e da
aprendizagem” (SANTOS, 2010. p,1)
Um estudante intimidado por seus pares,
sentindo-se excluído, pode já não ser capaz de ir
para a escola porque teme assédio novamente
de seus companheiros (esta recusa é muitas
vezes acompanhada por somatização, dor de
estômago, dor de garganta a cabeça, etc.).
Um estudante que percebe demandas
parentais maciças de seus pais, temendo que
ele não consiga satisfazer seu desejo, pode
desenvolver ansiedade sobre o desempenho
(um medo esmagador de fracasso).
Para ajudar esses jovens, é essencial apoiálos em sua totalidade, apoiar a autoestima
e a motivação, permitir que os alunos
se conscientizem de suas estratégias de
aprendizagem e os ajude a ajustá-los de
acordo com suas dificuldades, transmitir uma
metodologia específica para estudantes com
dislexia, dispraxia ou TDAH (transtorno do
déficit de atenção e hiperatividade) apoiar o
aluno quando ele não pode se concentrar com
calma na escola por causa de dificuldades,
bem como com seus pares.
Para ajudar os alunos com esse tipo de
dificuldade, é necessário acompanhar o aluno
em níveis pedagógicos e psicológicos. Um
trabalho próximo também é indicado aos seus
pais e seus professores, visando harmonizar
e coordenar a supervisão de jovens que
necessitem.
Dentre as prerrogativas que acompanham

as preocupações estão permitir que a criança
ou adolescente invista e se reconheça
plenamente enquanto estudante, propiciar
subsídios para que ele questione suas
estratégias de aprendizado e se conscientize
de seus pontos fortes e fracos trabalhando
a metacognição. Desenvolver propostas
de ferramentas concretas para facilitar
a aprendizagem, memorização, atenção,
organização e ortografia, apoiar a motivação,
o desejo de aprender, a confiança nas
habilidades de aprendizagem – em alguns
casos, para acompanhar as ansiedades de
desempenho e recusa escolar.
“[...] a partir de uma macro visão da
instituição, como um todo, proporcionada
por meio do diagnóstico psicopedagógico
institucional que poderá tomar decisões mais
acertadas nos momentos de crise. A previsão
de tais momentos e as estratégias para
evitá-los e ainda o adequado planejamento
culminarão para o alcance dos objetivos da
instituição. Evidencia-se assim, ser esta uma
atividade constante.” (SANTOS, 2010. p,1)
Permitir aos pais refinarem a representação
que têm da criança/adolescente distinta do
estudante que foram e as expectativas que
podem ter para seu filho. Para proporcionar
uma oferta que suporte e reconheça
alunos como um todo, para viabilizar
ferramentas personalizadas para os alunos
e, especificamente, atender às necessidades
dos com TDAH.
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PSICOPEDAGOGIA E
INTERDISCIPLINARIDADE
APLICADA
O termo psicopedagogia é relativamente
recente. Há alguns anos reitera-se nas
ciências da educação, não apenas como
campo do conhecimento científico, mas
como carreira universitária e, portanto,
como profissão no mundo. O pano de fundo
está na psicologia aplicada à educação e sua
emergência situa-se no final do século XIX
por interesse de psicólogos preocupados com
as características da psique da criança em
relação às tarefas de ensino e da educação,
bem como a necessidade de organizar
o processo educacional em uma base
psicológica, isto é, objetivando conhecer o
homem antes de educá-lo.
Nesta análise histórica há um constante
interesse e preocupação em encontrar
uma base psicológica da pedagogia. Para
compreendermos a trajetória histórica
da psicopedagogia devemos nos remeter
a cultura greco-romana, mencionando
Platão e Aristóteles em suas referências à
constituição da personalidade individual
e da maneira de como orientar a natureza
humana para alcançar melhores resultados.
As relações entre pedagogia e psicologia
têm em comum o ser humano, o segundo
para estudá-lo e o primeiro a se formar, mas
caminham por trajetos paralelos. Atualmente,
a psicopedagogia deve se preocupar com
o homem concreto, conhecê-lo e educá-lo,
você não pode treinar aqueles que não se

conhecem. O fato de haver uma precedência
histórica para a integração das ciências
psicológicas e pedagógicas não significa
que ela seja alcançada de forma inevitável,
porque as condições histórico-sociais têm sua
contribuição no desenvolvimento científico.
A origem e evolução da psicologia como uma
disciplina independente está fortemente
imbuída de impressões pedagógicas onde
quer que esta ciência esteja enraizada no
mundo, mas o quadro sócio-histórico sempre
desempenhou um papel decisivo (BOSSA,
2007).
Ele é baseado no pressuposto de que o
desenvolvimento científico das tendências
em uníssono mostram-se em crescimento de
uma multiplicidade de teorias e a formação
de uma teoria geral unificada, ambos são
dois estágios no desenvolvimento de
conhecimento que pressupõem o outro.
Como a psicologia e a pedagogia estavam
enriquecendo seus respectivos corpos
teóricos, as condições para a conformação
de uma teoria integrada de ambos foram
gestantes. Isso quer dizer que, na psicologia
da educação, processos analíticos-sintéticos
estão sendo produzidos, ou antes, de
generalização de abstração mutuamente
condicionada.
O
primeiro
processo
corresponde ao crescimento teórico
particular e o segundo à unificação deles.
Como resultado do desenvolvimento do
conhecimento científico mostra a ciência
ou de transição intermediária não são o
resultado formal alguns usando outros
métodos, mas por causa do aprofundamento
do conhecimento, o que leva à descoberta
de regularidades complexas de níveis mais

582

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

elevados de desenvolvimento, uma maior
revelação da interconexão universal dos
fenômenos da natureza e da sociedade.
“A Psicopedagogia
clínica
procura
compreender de forma global e integrada
os processos cognitivos, emocionais,
sociais, culturais, orgânicos, e pedagógicos
que interferem na aprendizagem, a fim
de possibilitar situações que resgatam
o prazer de aprender em sua totalidade.
Incluindo a promoção da integração entre
pais, professores, orientadores educacionais
e demais especialistas que transitam no
universo educacional do aluno.” (BOSSA,
2007, p. 67)
Na história das ciências, ocorreu
repetidamente que uma nova disciplina surge
das relações entre outras. Ambos os autores
em diferentes momentos e contextos, estão
se referindo ao mesmo fato do surgimento de
novas fronteiras interdisciplinares, primeiro
nas ciências naturais, tais como bioquímica
e, posteriormente, nas ciências sociais,
Conhecimento
psicopedagógico
não
pode ser esgotado com as contribuições da
psicologia ou pedagogia isoladamente, ao
contrário, todas as ciências que estudam os
seres humanos e da sociedade se baseiam,
direta e indiretamente, enriquecendo
conceituações teóricas gerais das ciências e
são obrigados a se alinharem à pedagogia por
causa da emergência em definir e esclarecer
a saída educacional dos resultados como
uma pedagogia aparentemente distante,
como inteligência e tecnologias artificial
informação e comunicação, entre outros. E
ao mesmo tempo condiciona o surgimento
de novos e mais complexos problemas

epistemológicos.
Então psicopedagogia tem antecedentes
históricos e lógicas que permitem adquirir
um status científico como uma ciência ou
disciplina intermediária com outras ciências
psicológicas, tais como com a psicologia geral,
psicologia da personalidade, psicologia da
aprendizagem, psicologia desenvolvimento e
psicologia comunicação. No entanto, também
integra a educação científica por meio de sua
natureza interdisciplinar (SANTOS, 2007).
Psicologia educacional é uma ciência
aplicada que busca não só obter
conhecimento teórico, mas usá-lo de acordo
com o processo educacional, dentro do qual
estão a subjetividade de alunos e professores,
bem como interações que estabelecem tanto
dentro de um contexto sociocultural quanto
a um dado histórico. Portanto, é considerada
essencialmente uma disciplina científica
aplicada pelo seu caráter objeto concreto e
específico. O processo educativo, com uma
bem definida e composto por diferentes
teorias, princípios, categorias e modelos para
descrever, justificar e explicar núcleo teórico
conceitual os fenômenos e processos que
ocorrem dentro do dito objeto, assim como
diferentes métodos e procedimentos que
visam conhecer e intervir para aperfeiçoar
este processo.

A ACEITAÇÃO DO OBJETO
EDUCACIONAL
Aceitação do processo educacional como
objeto essencial pressupõe conceber um
sentido geral e abrangente que existe dentro
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de si uma ampla gama de fenômenos de
ensino e aprendizagem incluído, que pode
ser estudado de forma independente e
analítico, mas sem separar o contexto amplo
que é educacional, visando à formação,
desenvolvimento e aprimoramento dos
alunos.
No labor cotidiano da educação profissional,
a psicologia não é a única ciência útil, mas
ela desempenha um papel fundamental,
pois a subjetividade das principais partes
interessadas é um elemento essencial,
que sejam contornados por ignorância ou
desprezo podem impedir qualquer tentativa
inovadora e de melhoria do processo
pedagógico nas condições complexas em
que se desenvolve na educação.
Mas outras ciências estão envolvidas
no desenvolvimento do conhecimento
psicopedagógico, razão pela qual esse
fenômeno é muito mais complexo relacionado
à pedagogia e não só a psicologia, mas também
da linguística, antropologia, filosofia, história,
ecologia, economia, estatística, cibernética,
tecnologia da informação por seu impacto
na educação, razão pela qual a pedagogia
recebe o caráter da ciência cognitiva em sua
concepção ampla (SANTOS, 2007).
Também tem um importante componente
instrumental como ciência aplicada, capaz
de resolver os problemas práticos associados
ao seu objeto. Por estas razões, diz-se que a
psicopedagogia é ciência e tecnologia, usando
o conhecimento científico para integrar
e dar um ao outro ciência e tecnologia. As
conquistas inegáveis da pedagogia e da
psicologia se espalharam, juntamente com
os males que tencionavam seus laços.

“Aprendizagem é um processo que
envolve vínculos individuais e coletivos que
resultam das interações do sujeito com o
meio, da ação do cuidador e das articulações
entre o saber e o não saber. É um processo
permeado, no caso do ser humano, por um
clima e um tom socioafetivo, que produz
instrumentos para mudar a si e ao mundo
e vice- versa. É um movimento que envolve
o mundo íntimo, a subjetividade, o desejo
e , também, o contexto no qual se dá. É o
processo de conhecer, o processo de vida
que se dá por articulações possíveis e que
amplia os domínios cognitivos para conexões
cada vez mais complexas.” (SERAFINI et. Al,
201. p, 51)
No estado científico da psicopedagogia,
existem critérios divergentes entre os
pesquisadores. Alguns defendem sua
existência independente e outros a negam
em favor das disciplinas básicas. O próprio
processo de unificação das ciências
tradicionais na nova síntese interdisciplinar
revela este problema a um ritmo crescente
de integração do conhecimento psicológico
e pedagógico, reafirmando um lugar para
ela em suas complexas relações com outras
ciências sociais e técnicos.
Existem vários argumentos teóricos
em favor do status epistemológico da
psicopedagogia como uma nova ciência
interdisciplinar. A atual impossibilidade
de estudar os fenômenos educacionais
da psicologia ou da pedagogia de maneira
paralela. Para a realização de um estudo
verdadeiramente científico, é essencial que
seu objeto de pesquisa seja de natureza
psicopedagógica, caso contrário estaria
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dividindo a realidade educacional.
Existe
acumulação
quantitativa
e
qualitativa do conhecimento científico, cuja
essência é psicopedagógica, contribui para
o desenvolvimento de um corpus teóricometodológico que sustenta essa disciplina.
Os métodos de introdução e técnicas de
investigação que já não são da competência
exclusiva da psicologia ou pedagogia, facilitar
a obtenção de conhecimento científico
mais abrangente que fornecem precisas e
oportunas para os problemas de respostas
práticas educacionais (SANTOS, 2007).
Estes argumentos permitem defender a
existência de uma disciplina psicologia com
o seu objeto, metodológico e um sistema
de conhecimento volumoso que não pode
ser restrito às ciências comuns, porque
não é a soma deles, mas uma integração de
nível superior teórico e sistematizado, que
estimulou o surgimento e consolidação da
profissão de psicopedagogo e, portanto,
de sua formação profissional como carreira
universitária. No entanto, é pesquisa teórica
ainda insuficiente destinado a fornecer
maiores
argumentos
científicos
que
fundamentam como uma nova disciplina,
bem como o seu nome, como alguns
concebê-lo como a psicologia educacional
e psicologia educacional, termos que não
conseguem refletir a essência do seu
conteúdo interdisciplinar.
O empirismo predominante na pesquisa
educacional, pouco exigente para subir acima
dos dados para desenvolver generalizações
teóricas, juntamente com a falta de uma
verdadeira cultura científica dos profissionais
da educação têm contribuído para a falta

de elaborações teóricas gerais para a
basear melhor e oferecer mais coerência
epistemológica à psicopedagogia.
Formar uma psicopedagogia sistema
epistêmica é um desafio urgente, mas
primeiro você tem que ganhar a consciência
entre os pesquisadores e psicólogos de
sua relevância e necessidade, apesar de
algumas tentativas, que fornecem elementos
valiosos, especificamente sobre a psicologia
da educação, em quatro critérios de
diferenciação o domínio material, o domínio
do estudo, o nível de integração teórica e o
das contingências históricas da Psicologia da
Educação. A precisão de elementos valiosos
para apoiar o trânsito interdisciplinar da
psicologia da educação.
A ampliação do conceito de educação é um
aspecto importante do trabalho profissional e
investigativo, uma vez que progressivamente
o processo pedagógico vem se expandindo
das paredes acadêmicas para a comunidade
e a família, em contraposição às concepções
tradicionais que restringem o conceito
ao referencial das instituições escolares.
As concepções que concebem o amplo
processo de socialização humana, que é
complementado pela abordagem comunitária
da educação subjacente a este critério é o
processo de formação humana e adquire
um caráter complexo ao receber múltiplas
influências não apenas das instituições
escolares, mas também da família e da
comunidade. Portanto, a educação é escola,
família e comunidade e a psicopedagogia não
pode ignorar esse fato em sua conceituação
teórica e metodológica.
Mas o papel preponderante da escola não
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pode nem deve ser subestimado dentro desta
concepção abrangente de educação, pois é
a melhor preparada para dirigir o processo
pedagógico em coordenação com as outras
instituições sociais já mencionadas. Longe de
ser diluída, a função da escola, entre outros,
é reforçado com mais responsabilidade
por sua grande relevância social, porque,
na família e na comunidade influências
formativas coexistir com um alto grau de
espontaneidade e pouca sistematização.

CIÊNCIAS HUMANAS E
A INTERAÇÃO COM A
PSICOPEDAGOGIA
A existência e o desenvolvimento de
uma sociologia da educação torna-se uma
disciplina que se conecta diretamente com
a psicopedagogia, em razãoo tratamento
científico requerido pelo contexto social na
formação dos seres humanos. A dimensão
sociológica da educação nem sempre
foi abordada explicitamente, embora
implicitamente o social esteja sempre
presente. Esta afirmação é evidente
no fato de que os contextos sociais e
culturais não foram levados em conta na
extrapolação dos resultados científicos
de um país ou região para outro sem os
ajustes necessários (BOSSA, 2007). Todos
os problemas psicopedagógicos têm raízes
sociais porque surgem e se desenvolvem em
certos contextos históricos, sociais, cultural
e geográfico e sem as contribuições da
sociologia da educação é impossível analisálas de maneira integral e rigorosa.

Outra disciplina importante para a
psicologia é a história da educação, o que
não deve ser restrito a considerar apenas o
pensamento educacional e de suas condições
históricas, mas também inclui sistemas e
políticas educacionais com as tendências
atuais e perspectivas, a fim de alcançar uma
compreensão mais completa e complexa do
fenômeno educacional em suas dimensões
subjetiva, social e histórica.
“Entendendo o sujeito como ser social, o
resgate das fraturas e do prazer de aprender,
na perspectiva da Psicopedagogia Clínica,
objetiva não só contribuir para a solução dos
problemas de aprendizagem, mas colaborar
para a construção de um sujeito pleno, crítico
e mais feliz.” (ESCOTT, 2004. p, 27).
A própria existência da psicologia como
uma disciplina científica condicionou o
surgimento de princípios interdisciplinares
que não correspondem ao puramente
psicológico ou didática, como além de ser
mais abrangente, mas não excluí-los. Um
exemplo disso é a suposição de abordagem da
personalidade como princípio da integridade
dos alunos e educadores como sujeitos no
processo de formação, embora seja ainda
insuficientemente sistematizado em teoria
e prática educacional profissional, apesar
sua reiteração temática em pesquisas e
publicações científicas. Pode-se afirmar que
o foco na educação renasceu da busca em
apreender os estudantes em sua integridade,
não apenas como um conjunto agregado de
qualidades, características ou traços.
A formação é um precursor porque sendo
indivisível tem uma configuração psicológica
peculiar, mas com o ativismo que o caráter
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do sujeito fornece a isso. Ou seja, o sujeito
é um ativo mediando as influências sociais
e seu impacto sobre a personalidade, o
que ajuda a explicar comportamentos ou
aparenta não entrar em conflito com as
exigências do processo educativo e com o
caráter não-linear, nem automático ao valor
intrínseco das atividades educacionais que
são realizadas. O resgate da personalidade na
educação leva à aceitação da subjetividade
humana como uma realidade ontológica,
a necessidade do conhecimento científico
nas reflexões epistemológicas, bem como
a afirmação da personalidade psicológica
e qualitativa contra a dominância do
positivismo nas ciências sociais, expressas
na supervalorização do experimental e
tecnológico, como por exemplo em alguns
representantes da psicologia cognitiva.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A diferenciação destas abordagens
ou modelos que mostram este problema
relacionado ao uso racional do método
hipotético dedutivo, o paradigma da análise
do produto processo só são fenômenos
observáveis e mensuráveis se controle
experimental for trabalhado de acordo com
um rígido sistema de análise. A alternativa
considera a interpretação e compreensão
da quantificação e análise com abordagem
qualitativa da pluralidade dos métodos para
compreender a realidade.
A
abordagem
comportamental
da
educação, com sua ênfase excessiva em
mudanças externas como resultado do
aprendizado, levou-nos a esquematizar e

terceirizar demais os resultados do processo
pedagógico. A individualidade humana
como um ponto de partida e chegada no
processo de formação exige a ser destacado
e localizado no centro da concepção
psicológica de impacto metodológico em
novas pesquisas, tais como estudos de caso
e predição científica a nível de personalidade
e não apenas a nível comportamental.
A
reconsideração
da
concepção
psicopedagógica na educação pressupõe
não apenas mudanças nas condutas dos
professores, mas também dos alunos tais
sistemas estão mudando o desenvolvimento
social da ciência, que se aplica à educação
porque os professores são formados em
certos condicionamentos, ou seja, antes
de impor aos alunos, devem trabalhar a
argumentação. O problema da aprendizagem
pela descoberta e a relação entre os métodos
científicos e os métodos de ensino são
questões derivadas desse problema.
A atual controvérsia sobre a ativação
do ensino, o estimulo da inteligência e
criatividade na educação e reconsideração
de erro como parte do processo de
aprendizagem reflete uma nova compreensão
do processo, que deve primeiro penetrar
as consciências dos professores, depois
de tomar os alunos sem problemas e não
introduzir sistemática e externamente,
esquemática e relutantemente. Estas novas
ideias que revolucionam gradualmente os
caminhos tradicionais de educação constitui
uma nova concepção de mundo sem tentar
negar a contribuição da tradição, no entanto,
devem ser salvaguardados e incorporadas em
novas abordagens conquistas indiscutíveis
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do pensamento educacional porque eles não se opõem, mas
complementam e pressupõem.
Pensamos que os transtornos de aprendizagem
constituem um grupo heterogêneo em sua etiologia e,
consequentemente, no seu tratamento. Os diferentes pontos
de vista que analisamos esclarecem esses distúrbios a partir
de um certo ponto e apresentam possibilidades para futuras
investigações. Também é verdade que o uso exclusivo de um
ou outro desses modelos envolve um risco de unilateralidade
e, consequentemente, educacional ou terapêutico que não
necessariamente levar em conta a natureza específica dos
distúrbios.
No estado atual de nosso conhecimento, o clínico
não pode, do nosso ponto de vista, mais do que nos dedicar
a encontrar a especificidade patogênica do distúrbio, a
fim de colocar em ação as medidas mais adequadas para
cada situação; portanto, a avaliação diagnóstica torna-se
determinante e seu resultado positivo para as instâncias
cognitivas.
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ESTÉTICA DA RECEPÇÃO: O PAPEL DO LEITOR
RESUMO: Este projeto mostra a importância do papel do leitor na recepção das diversas
tipologias textuais, pois o desenvolvimento do hábito de ler parte do estímulo que o outro
recebe na sociedade e na escola e para desenvolver este estudo foi fundamental as pesquisas
de Angela Kleiman (2002) sobre as estratégias de leitura; de Teresa Colomer (2007) e de
Barbosa (1994) sobre a importância do leitor na construção dos sentidos no texto, entre
outros, e, por meio destes estudos, percebeu-se que o leitor tem papel fundamental na
recepção dos textos e na construção de seu hábito de leitura, pois ele é capaz de dar vida
ao texto e nele vivificar.
Palavras-chave: Estética da Recepção; Leitor; Leitura; Texto.
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INTRODUÇÃO
Um grande leitor é aquele que nasce
em uma determinada sociedade e é inserido
em um mundo rodeado de estímulos. Por
estímulo se entende a percepção de hábitos
de leitura presentes na vida da criança, a
saber: ter estante de livros em casa; dar
livros como presente; ter pais ou pessoas
próximas leitoras. Assim, é importante que o
adulto reconheça a importância da leitura e
seja um leitor para possibilitar que a criança
receba estímulos sociais desde cedo.
Desta maneira, o objeto deste estudo é
enfatizar a importância do leitor: o receptor de
uma obra, na construção do hábito de leitura.
Para evidenciar essa importância,
alguns objetivos específicos são necessários,
por exemplo, verificar as causas da falta de
hábito de leitura; conceituar o que é leitura
na concepção do leitor; além disso, perceber
as especificidades da leitura e as estratégias
utilizadas para a sua realização.
Este projeto se justifica pela
necessidade de destacar a importância da
leitura na vida do leitor e a dificuldade para
a construção do hábito de leitura, pois as
escolas, em sua maioria, possuem salas de
leitura para aguçar a curiosidade e o desejo
de tornar-se um leitor a quem não teve
acesso aos livros antes de chegar à escola.
No entanto, ao se questionar sobre
o papel do leitor, surge alguns problemas:
como desenvolver o gosto de ler em um
mundo tecnológico? Que tipo de leitor se
pretende formar nas instituições escolares?
Vivemos em uma sociedade dominada
pelas redes sociais, pela valorização do

consumo e que, muitas vezes, se esquece
das vivências e das relações interpessoais.
Neste contexto, é preciso enfatizar que a
construção do hábito de leitura depende de
cada leitor.

DIFICULDADES PARA SER UM
LEITOR NOS DIAS DE HOJE
Antigamente não havia a demanda
social de tarefas que se tem hoje. Lia-se os
folhetos, depois os livros; ouviam-se histórias
e as contavam. Por muitos séculos, contar
histórias e lê-las tinham papel de destaque na
sociedade.
As pessoas sentavam-se próximas umas
das outras e contavam histórias e ouviam
histórias, reliam, recontavam em grupos
estimulando um ao outro, o adulto estimulava
a criança e lhe propiciava o gosto pela leitura.
Contudo, hoje, com as constantes
solicitações sociais, as pessoas deixaram de
ler como antes para priorizar o ato de fazer
ações cotidianas e acabaram utilizando
todo seu tempo para atender as demandas
do mundo moderno e capitalista: mercado,
restaurante, shopping, cinema e, desta forma,
a leitura foi posta de lado, pois, após realizar
uma infinidade de tarefas diárias, chega a hora
de dormir.
É preciso, no entanto, que o hábito de
ler seja estimulado. As crianças precisam estar
em contato com adultos leitores ou que, pelo
menos, agucem nelas o gosto pela leitura.
O fato é que o objetivo de formar
leitores não tem obtido muito êxito na
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atualidade e isso gera constantes indagações.
Por que as crianças não têm esse estímulo?
Pode ser porque não foram alfabetizadas, ou
porque há meios audiovisuais que julgam mais
interessantes, ou porque a sociedade, em sua
maioria, não é letrada e, por conseguinte, não
demonstra às crianças essa necessidade.
A sociedade desenvolve hábitos que
vão contra às condições necessárias à leitura.
Nos primeiros anos de vida, as crianças
correspondem afetivamente aos estímulos
de leitura, mas ao chegar à escola, encontram
diante da possibilidade de, logo no início, não
conseguirem ler e escrever, caracterizando
seu primeiro fracasso com o qual não está
acostumado.
“Aprender a ler e a escrever é, para
muitas delas, a primeira experiência de que
podem não alcançar as expectativas do que
delas se espera. E, rapidamente, criam defesas
para proteger sua autoestima”. (COLOMER,
2007, p. 102).
Uma das defesas que a criança cria
é dizer que não gosta de ler, ou que o livro
é chato; não atrai; a história é longa. Enfim,
uma série de fatores são colocados diante da
leitura pelo leitor iniciante.
Colomer (2007) menciona que a escola
ensinou o aluno a ler, mas não o ensinou a
ser um leitor. “Ler é para ele algo pontual e
próprio da esfera escolar. Carece de “capital
cultural” acumulado de que necessita para
que as situações de leitura se produzam de
forma estável e permanente”. (COLOMER,
2007, p. 51).
Por isso, um grande leitor deve ser
formado a partir do acúmulo de práticas
sociais que o circundam desde a infância,

desde os primeiros dias de vida. É por meio
de atividades estimuladas pelo adulto que
as crianças criam hábito de ler e formam sua
educação literária.
Para a criança, a leitura é uma tarefa
interessante, pois a maioria dos livros
infantis trazem histórias associadas à atitude,
ao comportamento delas, existindo uma
identificação e, assim, começam a criar gosto
pela leitura e formar seu comportamento leitor.

A LEITURA, O LEITOR E O
TEXTO
O ato de ler envolve a interação entre o
leitor e o texto. Mas são várias as modalidades
de textos existentes e, por isso, o motivo de ler
pode ser vários também. Para Jean Foucambert
(1997), há várias características comuns
presentes no ato de ler, dentre elas, o autor cita
a intencionalidade.
Nas palavras do autor: “toda leitura se
efetua a partir de uma expectativa que lhe
define a forma; mesmo as descobertas mais
fortuitas delineiam um horizonte preciso”.
(FOUCAMBERT, 1997, p. 106).
O autor cita a possibilidade e a
necessidade de fazer leitura sobre as coisas que
nos cercam, por exemplo, quando estamos em
um consultório médico e começamos a pensar
sobre tudo que está neste espaço, estamos
fazendo leitura. Elabora-se essa leitura em
busca de mudanças das pequenas coisas que
observamos, tenta-se elaborar esquemas e
representações para que os objetos, as pessoas
e o que se vê ou pensam sobre eles façam
sentido.
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Outro aspecto que envolve o ato de
ler é a necessidade de possuir informações
sobre o que se está lendo para conseguir
extrair a mensagem das novas informações
recebidas. E, por isso, o papel do leitor é
fundamental sobre o texto. É o leitor, a partir
de seus conhecimentos prévios, que dará
novos sentidos ao texto e apreenderá novos
significados também.
Outro elemento necessário ao ato de
ler é a experiência linguística. Em cada
leitura, “essa experiência abre, a cada
momento, possibilidades definidas por
categorias sintáticas, “nichos” sintáticos,
sinais ortográficos, indícios que englobam
frequentemente várias palavras para constituílos em unidade, etc.”. (FOUCAMBERT, 1997,
p. 107). Nessa fase, é importante saber a
gramática do texto, as frases, as construções
lexicais, para que o rol de expectativa do
leitor possa se completar desenvolvendo seu
pensamento.
Ainda, o projeto de leitura também é
essencial no ato de ler. É “o projeto específico
que leva o leitor ao texto e vai facilitar um
tipo de investigação em detrimento de outro”.
(FOUCAMBERT, 1997, p. 108). É o projeto de
leitura que leva à releitura.
Em geral, todas as situações de discussão
em torno de um texto que obrigam a releituras,
localização, enfoques, permitem perceber
a existência desses “patterns” específicos
de índices ligados à intenção de leitura e,
sem abordar as questões pedagógicas, elas
desempenham um papel importante no
aprendizado de uma leitura cultivada. E é
também nesse nível que se sente a satisfação
– o famoso “prazer” – de ler e que se torna

definitivamente a decisão de parar ou de
prosseguir a leitura. (FOUCAMBERT, 1997, p.
109).
Estes padrões (patterns) buscados nas
situações de leitura vão promover o prazer
de ler. É a busca de novas aventuras por
meio da leitura dos textos que se encontram
novas visões de mundo e nisto reside o prazer
estético. Ainda, sobre o prazer de ler:
O que realmente importa é que a criança
progrida na leitura e que encontre prazer –
e sentido – nos múltiplos contatos com a
língua escrita. Professores e crianças, nesse
sentido, podem ser verdadeiros parceiros para
compreender o que é o ato de ler. (BARBOSA,
1994, p. 142).
Para a criança, no entanto, aprender a ler
está distante de toda esta questão técnica,
pois reside na conquista de uma nova forma
de pensar e ser. Neste aspecto, não se busca
a aquisição do novo conhecimento, mas a sua
construção.
Por último, há a relação de textos entre si.
Cada texto traz correspondência com outros
textos. “Um texto nunca existe sozinho, mas
por referência, oposição ou contribuição a
outros textos, com os quais ele abre um diálogo
no mais das vezes implícito” (FOUCAMBERT,
1997, p. 111).
Assim cada escritor ou leitor dá sentido
novo ao texto a partir das leituras que fez. O
texto é um olhar sobre todos os outros textos
visitados. Por isso, “toda leitura é uma leitura em
rede”, diz Foucambert, (1997, p. 112). O autor
chama ainda de “leiturização” para substituir
o termo “alfabetização” caracterizando que
aprender a ler é entrar no mundo da escrita,
por isso, neste universo não se pode separar

592

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

os aspectos técnicos da leitura dos aspectos
das práticas da intertextualidade.
Portanto, toda leitura parte de uma intenção
que permite que a pessoa escolha um texto
por motivo somente dela. As informações
obtidas na leitura vão compor a construção de
sentido que ela utilizará ao criar seus textos.
Na escola, é a própria prática de leitura que
levará à reflexão fundamental para entender
o que é ler. Foucambert diz que:
Ler significa ser questionado pelo mundo e
por si mesmo, significa que certas respostas
podem ser encontradas na escrita, significa
poder ter acesso a essa escrita, significa
construir uma resposta que integra parte
das novas informações ao que já se é.
(FOUCAMBERT, 1997, p. 5).
Desta maneira, o ato de ler envolve uma
forma de interrogar a escrita e todos os
sentidos que damos a ela. É possível formular
um juízo de valor ao que está escrito.
Neste sentido, é importante desenvolver
estratégias de leitura adequadas na busca do
comportamento leitor.

ESTRATÉGIAS DE LEITURA
A leitura é um ato individual ou coletivo que,
na interação autor/leitor/texto, possibilita a
construção de sentidos de acordo com cada
conhecimento obtido, com cada contexto de
leitura e com o interesse.
O ato de ler não se configura somente como
habilidades linguísticas, mas de “operações
regulares para abordar o texto” (KLEIMAN,
2002, p. 49).
As estratégias no processo de leitura
podem ser classificadas em cognitivas

e
metacognitivas.
“As
ESTRATÉGIAS
METACOGNITIVAS seriam aquelas operações
(não regras) realizadas com algum objetivo
em mente, sobre as quais temos controle
consciente, no sentido de sermos capazes
de dizer e explicar a nossa ação”. (KLEIMAN,
2002, p. 50).
Assim, o leitor que é capaz de autoavaliar
sua própria compreensão, é capaz de saber
quando consegue entender o que está lendo e
para que está lendo o texto. Ele tem controle
consciente sobre o ato de ler. Quando o leitor
percebe que não entende o que está lendo, ele
pode utilizar várias estratégias de leitura, tais
como: voltar ao texto; procurar no dicionário
uma palavra que dificultou a compreensão;
buscar a palavra-chave no texto; fazer um
resumo; procurar exemplo de conceitos etc.
Por isso, estar ciente da falta de compreensão,
do que dificulta o entendimento, é necessário
para recorrer às diversas estratégias de
leitura. E isto é o que Kleiman (2002) chamou
de processo metacognitivo.
As ESTRATÉGIAS COGNITIVAS da leitura
seriam aquelas operações inconscientes do
leitor, no sentido de não ter chegado ainda ao
nível consciente, que ele realiza para atingir
algum objetivo de leitura. Por exemplo, o
fatiamento sintático é uma operação necessária
para a leitura, que o leitor realiza, ou não,
rápida ou cuidadosamente, isto é, de diversas
maneiras, dependendo das necessidades
momentâneas, e que provavelmente não
poderá descrever... (KLEIMAN, 2002, p. 50).
Esses processos são chamados de
automatismos da leitura. Neles, faz-se
reflexão e tem controle consciente dos
procedimentos que utilizam conhecimento
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prévio para compreender algo. É preciso,
contudo, utilizar estratégias e não regras
para o processamento do que se leu. Os
processos cognitivos podem caracterizar o
comportamento reflexivo elevando o nível de
consciência do leitor.
São estratégias de leitura o conhecimento
prévio, a interação entre texto e leitor,
conhecer o léxico, formular hipóteses, refletir
sobre o texto, criar expectativas de leitura,
antecipar a história ou o que se vai ler. São
procedimentos que podem levar o leitor para
dentro do texto com o objetivo de fazê-lo
compreender o que se está lendo.
Toda criança tem um repertório de
conhecimentos acumulados e organizados no
decorrer de sua experiência de vida. E esse
acervo de conhecimento funciona como um
esquema de assimilação, como uma teoria
explicativa do mundo. É a sua estrutura
cognitiva. Diante de um novo objeto, a criança
se mobiliza, estabelecendo uma relação entre
o seu acervo de conhecimentos – a estrutura
cognitiva – e o novo estímulo a ser aprendido.
(BARBOSA, 1994, p. 71).
Para Barbosa (1994), a leitura é uma relação
estabelecida entre o leitor e o texto escrito
em que, por meio de algumas estratégias, ele
reconstrói o significado do texto na hora da
leitura.
Barbosa (1994) diz que o leitor deve
mobilizar três habilidades para obter êxito
na leitura: a verificação, a antecipação e a
identificação.
A antecipação pode ocorrer por meio
da experiência com textos escritos: do
conhecimento de tipologias textuais; do
conhecimento prévio; da obtenção de

informações e pela leitura de outros textos.
A antecipação, por sua vez, faz parte das
concepções que o leitor carrega. A antecipação
é composta por informações não-visuais que
o leitor traz para ao texto.
Já a verificação é caracterizada por meio
das informações visuais capturadas no texto.
A identificação seria responsável pela nova
informação buscada pelo leitor para confirmar
hipóteses que foram intuídas previamente.
Barbosa (1994) destaca seis grupos de
situação de leitura, são: leitura de informação,
leitura de consulta, leitura para a ação, leitura
de reflexão, leitura de distração e leitura da
linguagem poética e caracteriza cada uma em
seu livro.
É preciso ter presente, entretanto, que
a leitura é sempre uma elaboração da
informação, variando somente a intenção que
o leitor deposita numa situação e noutra. É
em função do que o leitor projeta fazer que
ele seleciona as informações mais adequadas
para concretizar o seu projeto... Aprender a
ler é aprender a explorar um texto, lenta ou
rapidamente, dependendo da intenção do
leitor. (BARBOSA, 1994, p. 123).
Enfim, toda leitura deve ter uma situação
de aprendizagem em que a intencionalidade
do texto não possa ser deixada de lado, buscase, pois, o prazer de ler e isto corresponde ao
que se lê por escolha e não por imposição.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Todos sabem que a leitura é muito importante para o
desenvolvimento psíquico, cognitivo, moral, pessoal de cada
ser. Constatou-se, no entanto, que a facilidade em obter
o hábito de leitura parte de estímulos proporcionado pela
própria sociedade, pelos pais e responsáveis, pela escola, por
todos que cercam, desde a infância, o leitor iniciante.
Atualmente, há muitas divergências sobre o
aprendizado da leitura. Notamos que o tempo é um fator
essencial para essa construção. Deixar os afazeres diários
para momentos de leitura prazerosos é uma conquista da
estrutura familiar.
O hábito de leitura é criado a partir de exemplos, de
experiências e prática de leitura. A partir disso, é possível
criar estratégias de leitura para facilitar a compreensão.
Contudo, todo hábito é uma prática e não é diferente o
hábito de ler que, muitas vezes, já é dificultado pela carência
de tempo das pessoas, pela falta de políticas adequadas para
o trabalho em sala de aula, por falta de material, livros e pela
falta de uma pedagogia adequada para a aprendizagem da
leitura.
Criar o hábito de ler em uma sociedade capitalista
que está a todo momento conectada às redes sociais, ou
gastando tempo em shopping center, ou diante da televisão
muitas horas por dia, é para todos um grande desafio.
É preciso que se adquira a consciência da importância da
leitura na construção do conhecimento e buscá-la de forma
prazerosa. Só assim se formará uma sociedade reflexiva,
crítica, produtiva e de leitores realmente letrados.
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PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO RACIAL
RESUMO: O princípio de igualdade é também o princípio da dignidade da pessoa humana;
e está pautado em toda a ordem constitucional brasileira. O presente trabalho, objetivando,
objetivando analisar a situação do preconceito e da discriminação racial no Brasil tem como
parâmetro a identificação de quais motivos levam a perpetuar estas relações discriminatórias
no sistema educacional, na política, e se estende em todos os segmentos que constituem a
sociedade brasileira. A discriminação racial é uma triste verdade, que sobressai na história da
humanidade, cujo posicionamento por parte de muitas pessoas em relação a outras, abrangem
o preconceito, a discriminação, que caracteriza grave infração, violando os princípios de
igualdade e dignidade da pessoa humana. O combate a estas condutas repugnantes num
país onde impera a democracia em tantos segmentos deve se solidificar a democracia racial
para que envolva a todos igualmente numa sociedade justa e igualitária, que tem como
princípio fundamental a ética, a moral, o respeito a todos de acordo com a Constituição
Federal que declara; “todos são iguais perante a lei”.
Palavras-chave: Discriminação racial; Preconceito; Igualdade; Direitos humanos.
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INTRODUÇÃO
Como base de sustentação referente à
separação das raças e muitas outras formas
de desigualdades como: a discriminação,
o preconceito, a intolerância, presentes na
historia humana no decorrer dos séculos no
Brasil e como intuito de combater o racismo
e muitos outros crimes de caráter social, a
Constituição Federal de 1988, redige os
princípios de igualdade e dignidade da pessoa
humana, com a finalidade de coibir estes
crimes, criando diversos mecanismos de
medidas punitivas para punir a todos àqueles
que praticam atos de preconceito, racismo a
qualquer outra atitude de discriminação.
Devemos considerar que ao redigir os
princípios de igualdade ou isonomia, o
objetivo fundamental é este princípio ser
respeitado na sociedade brasileira, como
afirma a República Federativa do Brasil, que
o dever do respeito e o bem de todos, sem
distinção de sexo, raça, origem, cor, religião,
idade ou qualquer outra forma dos atributos
presentes nas atitudes discriminatórias, as
quais têm o dever de tratar com igualdade,
independente de quem quer que se trate,
pois, esta é a base para todos os direitos
e garantias de igualdade e democracia
fundamentais constitucionais.
O presente trabalho de pesquisa tem como
objetivo principal discorrer sobre o racismo,
o preconceito, a discriminação racial, seu
combate e sua história que perpetua por
meio do tempo.

RACISMO E PRECONCEITO
RACIAL
O significado da palavra raça, para
desprendê-lo dos aspectos que caracterizam
grupos de seres humanos, que foram
transformados em raça, no dicionário, o
termo “raça” é definido : Divisão tradicional
de indivíduos cujos caracteres físicos e
biológicos são constantes e hereditários (ex:
raça amarela, raça branca, raça negra, raça
vermelha).
Sobre esse mesmo tema, Ferreira (1986),
traz o significado de raça como:
[...] o conjunto de indivíduos, cujos
caracteres somáticos, tais como a cor da
pelo em do rosto, o tipo de cabelo e outros
traços são semelhantes e se transferem, por
hereditariedade, conquanto vária de pessoa
para pessoa. Também apresenta outros
significados, entre os quais, o conjunto de
indivíduos com origem étnica, linguística ou
social comum. (Ferreira, 1986, p.363).
Na realidade atual, devemos admitir
que as desigualdades fossem se firmando
no decorrer do tempo e se fortaleceram
solidificando-se fortaleceram pelo fenótipo
humano.
Quando nos deparamos com os conceitos
que existem em ralação as raças, podemos
diferenciar uma raça da outra, partindo da
observação das semelhanças de um grupo e
o que o torna distinto do outro.
No entanto a raça não é proveniente de
características mutáveis, podem nascer novas
semelhanças, ou diferenças, pois tendo a
raça características hereditárias, dependem,
portanto da continuação dos genes, se no
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caso ausentar um só fator desses genes,
muda a raça.
Vendo por este ângulo as raças estão
em constantes mudanças e demita-las
biologicamente, se torna impossível, e
tornar-se, pois, suas definições imprecisas.
Eliane Azevedo (1987), afirma sobre o
tema que:
[...] a definição permite chamar de raça
a qualquer agrupamento humano que,
apresente características hereditárias com
frequências diferentes de outros grupos.
[...] essas características, dependem do
isolamento, cujo grau também é variável
(mais ou menos isoladas), e tanto pode ser
geográfico, como social, religioso, político,
econômico, etc. (Eliane Azevedo, 1987, p.21)
A palavra negra até os dias atuais foi e é
considerada por longo tempo como “desigual”
levando por isto, até mesmo descendente
não afirmarem que são de origem negra,
para evitarem esta tão latente discriminação
racial.
E por este fator, não se consegue afirmar
com precisão quantos negros existem no
Brasil.
Alzira Rufino (2003), afirma que:
A população brasileira não sabe qual sua
cor. A pressão sofrida pela população negra,
em razãoo processo de desvalorização da
sua raça, levou muitas/os agro-descendentes
a alienação e à negação da sua identidade
racial. (Alzira Rufino, 2003, p.45)
Mas, sabemos que não é só a raça, que
caracteriza um povo, está incluso nesta
característica a cor da pele, o que acarreta
inclusive o conceito de “cor de pele” crime
de racismo.

A raça ainda é considerada a palavra
que dimensiona a verdadeira discriminação
contra os negros, ou seja, define o que é
racismo que afetam as pessoas negras da
nossa sociedade.
Em pleno século XXI, a pigmentação da
pele, faz com que o “povo de raça de cor
negra” sejam vitimizados com desconfiança
por terceiros, ou mesmo ouvem palavras
agressivas em relação a sua cor de pelo.
Falarmos a cerca de preconceito e
discriminação racial é relevante. É preciso
esclarecer que a sociedade brasileira é
autoridades, paulatinamente e tardiamente
identificaram que a escravidão foi um erro,
pois preconceito é uma opinião que se forma
no interior do ser humano antecipadamente,
o que ocorre que se opina sobre algo, sem
ao menos conhecê-lo, e esta opinião não
foi analisada sob uma visão cuidadosa e
detalhada.
O preconceito não é inato, uma criança
dificilmente percebe que o outro é diferente
dela, e que por ser diferente não impede o
seu relacionamento com ele.
A conclusão real é de que o preconceito
é introjetado, é compreendido como
um conjunto de atitudes, que inicia e
perpetua por meio de um conceito préconcebido, por meio de palavras e atitudes
discriminatórias contra grupos de indivíduos
com características diferentes e faz nascer,
se solidificar o “racismo”.
Uma reflexão mais minuciosa sobre o tema
é imprescindível, pois, por meio de minuciosa
análise, identificou-se que a discriminação
racial pode ocorrer de forma direta e indireta
de forma individual ou coletiva e seus
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agentes discriminadores soão identificados.
Em relação à discriminação direta, quando
o agente discriminador é identificado. No
Brasil, no seu texto, constitucional no artigo
5º: “Todos são iguais perante a lei”, sem
distinção de qualquer natureza, garantindose aos brasileiros e estrangeiros residentes
nos Pais, o direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança nos seguintes termos:
[...] XLII – a prática do racismo constitui
crime inafiançável e imprescritível, sujeitos à
pena de reclusão, nos termos da lei.
Caracterizando-se assim a afirmativa
de que aqueles que embaraçarem ou
prejudicarem os direitos de outrem, referindo
a qualquer distinção, exclusão, restrição, ou
referencias baseadas em raça e cor, serão
submeti tos a processo criminal, pois o ideal
de democracia racial existente no Brasil,
no que diz respeito, às políticas contra a
discriminação, pune àqueles que discriminam.
Em relação à discriminação indireta, esta
ocorre de maneira bem disfarçada, e não é
combatida da mesma forma.
São numerosos índices de desigualdades
raciais, que acontecem, mas o Estado não
tem como punir os responsáveis isto porque,
se torna impossível penalizar os responsáveis
por elevados índices de desempregados
negros, o que causam pobreza e indigência
negra.

UM BREVE HISTÓRICO
SOBRE IGUALDADE E
DISCRIMINAÇÃO EM TODOS
OS SEGMENTOS
Ao nos depararmos com o desafio deste
tema, precisamos definir e compreender
alguns termos, como: preconceito, racismo,
estereótipo e discriminação.
O preconceito é definido como um
julgamento ou pré-julgamento de um
indivíduo, baseando apenas em estereótipos,
ou carimbo.
“O preconceito trata-se de umas atitudes
negativas, desfavoráveis, para com os seus
componentes individuais. É caracterizado
por crenças estereotipadas, mas ninguém
nasce com preconceito, à atitude resulta de
processos internos do portador e não do
teste dos tributos reais do grupo” (Dicionário
Vargas – MEC), (Silva, 1987 p.p. 19/62)
Apesar do preconceito por si mesmo não
violar direitos, flui da consciência e/ou afetiva
do ser humano, uma vez que ninguém pode
obrigar a ninguém gostar do homossexual,
ou do idoso, do índio, do deficiente, do afrobrasileiro, devemos estar muito atentos ao
proferirmos julgamentos em relação a uma
pessoa, uma ideia, ou sobre uma crença.
Estereótipo: difere do preconceito porque
é uma convicção, uma certeza, pois ao invés
de um grupo ser avaliado pelas qualidades
que possuem, é julgada pelo carimbo, todo
português é burro, toda mulher não sabe
dirigir, etc.
Discriminação é bem diferente do
preconceito, depende da conduta, e viola
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os direitos dos outros com base na raça,
deficiência física, sexo, idade, estado civil,
deficiência mental, crença religiosas, etc.
Silva (2003) discorre que:
”a discriminação é proibida expressamente,
como consta no art. 3º/IV da Constituição
Federal, onde se dispõe que entre os objetivos
fundamentais da Republica Federativa do
Brasil, está: promover o bem de todos sem
preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade
e quaisquer outras formas de discriminação.
Proibi-se também, a diferença de salário,
de exercício de fundações e de critérios de
admissão por motivo de sexo, idade, cor,
estado civil ou posse de deficiência”. (art. 7º
XXX e XXXI). (curso de Direito Constitucional
Positivo, Silva - 2003, p.222).
Segundo Martins (1999)
“A discriminação racial, ocorre com a
manifestação exteriorizada do preconceito
de racismo”. (Martins, 1999, p.27)
No decorrer dos séculos, a sociedade
brasileira desenvolveu estas atitudes,
julgamentos e ações de desigualdades que se
acumularam e se enraizaram e se ampliaram
na visão de grupos humanos.
O estado vagarosamente e a sociedade
brasileira tomaram uma atitude democrática
de defesa da ordem social de justiça e de
igualdade para todos perante a lei.
Este principia de igualdade podem
combater a latente desigualdade por meio
de políticas e ações afirmativas, que é o
reconhecimento de que o principio da
igualdade de todos perante a lei, mas é
insuficiente para garantir a plena cidadania.
“Ação afirmativa, é um conjunto de políticas
públicas e privadas de caráter compulsório,

facultativo ou voluntario, concebidas com
vista ao combate à discriminação racial, de
gênero e de origem nacional, bem como para
corrigir os efeitos presentes da discriminação
praticada no passado, tendo por objetivo a
concretização do ideal de efetiva igualdade
de acesso a bens fundamentais como a
educação e o emprego.” (ação afirmativa,
2001, p.40)
No Brasil, “ação afirmativa” ou “políticas
afirmativas” abrangem não só afro-brasileiros,
mas todos os segmentos discriminados e
excluídos são iniciativas institucionais que
contribuem para diminuir as desigualdades, a
discriminação e o preconceito na sociedade
brasileira.
Etnia refere-se a um conjunto de
dados culturais, língua, religião, costumes
alimentares,
comportamentos
sociais
mantidos por grupos humanos não muito
distantes em sua aparência, os quais
preservam, reproduzem seus aspectos
culturais no interior do próprio grupo, sem
que se estejam necessariamente vinculados,
por nacionalidade comum, ainda que
compartilhem um território comum e de
organizem, em determinados casos, como
população geral deste território [...].
No Brasil, japoneses, ciganos, índios, afrobrasileiros, são exemplos típicos de grupos
étnicos. (Silva Jr, Hélio. Direito de Igualdade,
2002, p.18)
[...] Direitos humanos são os direitos
fundamentais de todas as pessoas, sejam
elas, mulheres, negros, homossexuais,
índios, idosos, portadores de deficiências,
estrangeiros e migrantes, refugiados,
portadores de HUV, crianças, adolescentes,
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policiais, presos, despossuídos e dos que
têm cesso a riquezas.
Todos, enquanto pessoa deve ser
respeitada, e sua integridade física protegida
e assegurada. (Direitos Humanos, 1997, p.
304)

REGULAMENTO DO SISTEMA
NACIONAL DE PROMOÇÃO
DE IGUALDADE RACIAL
(SINAPIR)
No capítulo I – Seção I – Da definição:
Art.1º O Sistema Nacional de Promoção
da Igualdade Racial – SINAPIR, instituído
pela lei nº 12.288 de 20 de julho de 2010,
constitui forma de organização e de
articulação voltadas à realização do conjunto
de políticas e serviços destinados a superar
as desigualdades raciais existentes no País,
prestado pelo Poder Executivo Federal.
Parágrafo 1º - O SINAPIR é um sistema
integrado que usa descentralizar e tornar
efetivas as políticas da igualdade racial,
compreendida como conjunto de diretrizes,
ações e práticas a serem observadas na
atuação do Poder Público e nas relações
entre o Estado e a Sociedade.
Art. 8º Integrando a estrutura do SINAPIR
II – Conselho Nacional de Promoção
da igualdade racial – CNPIR, de natureza
consultiva, ao qual compele exercer o controle
social, por meio do acompanhamento da
realização das políticas de promoção da
igualdade racial, e contribuir para que sua
execução esteja em conformidade com
as diretrizes da Conferência Nacional de

Promoção de Igualdade Racial.
III – Secretaria de Política de Promoção de
Igualdade Racial da Presidência da Republica
– SEPPIRPR, responsável pela articulação
ministerial e pela coordenação central do
sistema.
IV – Fórum Intergovernamental de
Promoção de Igualdade Racial – FIPIR,
espaço de formação de pactos no âmbito
do sistema, constituído pela Secretaria de
Políticas de Promoção de Igualdade Racial
da Presidência da República e pelos órgãos
de promoção da igualdade racial estaduais,
distrital e municipais, responsáveis pela
articulação da política nas suas esferas de
governo.
V – Ouvidoria permanente em Defesa
da Igualdade Racial, do Poder Executivo,
responsável pela interlocução imediata entre
cidadãos e o Poder Público, a qual cabe
funcionar como canal para o recebimento
de opiniões e reclamações, a mediação de
conflitos e o encaminhamento de denúncias
de racismo e discriminação racial.
No seu art. 28 – Ato do ministro de
Estado chefe da Secretaria de Políticas de
promoção da Igualdade Racial da Presidência
da República disciplinará normas adicionais
necessárias ao cumprimento do disposto
neste Decreto.
Art. 29 – Será criado no âmbito do
governo federal o Disque Igualdade Racial,
sob a responsabilidade da Secretaria de
Políticas de Promoção da Igualdade Racial
da Presidência da República, para receber
denúncias de racismo e discriminação racial
em especial, as relacionadas à juventude
negra, comunidades tradicionais de matriz
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africana, comunidades quilombolas e povos
de cultura cigana.
O art. 227 da Constituição Federal decreta:
“é dever da família”, da sociedade e do
Estado assegurar à criança e ao adolescente,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar
e comunitária, além de colocá-los a salvo de
toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão.
Um conjunto de políticas públicas e
privadas de caráter compulsório, facultativo
ou voluntário, concebidas com vista à
discriminação racial de gênero e de origem
nacional, bem como para corrigir, os efeitos
presentes da discriminação praticada no
passado, tendo por objetivo a concretização
do ideal de efetiva igualdade de acesso a
bens fundamentais como a educação e o
emprego (ação afirmativa, 2001, p.46)

A DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA
Na Carta Política brasileira é estabelecida
a dignidade da Pessoa Humana.
Art. 1º - A República Federativa do Brasil,
formada pela união indissolúvel dos Estados
e Municípios e do Distrito Federal, constituise em Estado Democrático de Direitos e tem
como fundamentos;
III – A dignidade da pessoa humana:
Quando se discrimina um individuo em razão
da cor, condição social, nada mais é do que a
violação de tantos princípios, e entre eles o

da dignidade humana.
Alexandre de Moraes (2013) afirma:
[...] A dignidade é um valor espiritual e
moral inerente à pessoa que se manifesta
singularmente
na
autodeterminação
consciente e responsável da própria vida e
que traz consigo a pretensão ao respeito por
parte das demais pessoas, constituindo-se
um mínimo invulnerável que todo estatuto
jurídico deve assegurar de modo que,
somente excepcionalmente, possam ser
feitas limitações ao exercício dos direitos
fundamentais, mas sempre sem menosprezar
a necessária estima que merecem todas as
pessoas enquanto seres humanos, em busca
do direito a felicidade” (Morais, 2013, p.18)
O Estado tem, portanto, o dever de garantir
e permitir à pessoa humana a possibilidade
de viver uma vida saudável, com garantias
mesmo que mínimas de dignidade e qualidade
igualitária de vida na sociedade brasileira.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo desta pesquisa verificou-se que
a Carta Política Brasileira, vedando de forma
expressa qualquer prática discriminatória,
tendo como principio fundamental repúdio
ao racismo, pois esta conduta afronta o
principio de igualdade também previsto na
Constituição Federal.
O ordenamento jurídico considera
uma prática delitiva, que pode ser punida
a qualquer tempo, qualquer conduta
discriminatória em relação à raça, cor, sexo,
religião, etc.
A dignidade da pessoa humana é
considerada a base essencial dos princípios
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de ordenamento jurídico, pois o preconceito e o racismo
violam o fundamento principal da República Brasileira, e para
chegar ao reconhecimento e ao combate das desigualdades
sociais, foi necessário mudanças de concepções, atitudes,
por parte da sociedade e do Estado, que tem a dignidade
humana como referência e podem contribuir no combate
aos crimes de racismo, discriminação, preconceitos, ainda
bem presentes na sociedade brasileira, apesar de que após
diversas transformações na história do racismo, pode-se dizer
que foi alcançado o convívio inter-racial, de uma evolução
paulatina, mas de forma progressiva na sociedade.
Para revertermos estas condutas ainda existentes,
principalmente em razão da cor e da raça, se faz necessário
criar uma reeducação da sociedade brasileira.
Apesar dos avanços alcançados nos últimos anos, o
combate ao preconceito e a discriminação racial deve
continuar em todos os segmentos da sociedade brasileira, e
deve haver a conscientização abrangente e transformadora
de que o principio fundamental da Constituição Federal
é: “Todos são iguais perante a lei”, e deve fazer parte dos
princípios da ética e da moral do povo brasileiro em todos os
segmentos.
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O PERFIL DOS JOVENS NA EJA: A JUVENIZAÇÃO E O COMBATE A EVASÃO ESCOLAR
RESUMO: Este artigo tem a pretensão de discorrer sobre a manifestação da juvenilização
na EJA como característica de extrema relevância a atual esfera da educação de jovens e
adultos e buscar o entendimento mais amplo deste recurso de escolarização que, cada vez
mais, agrega um número massivo de jovens com faixa etária baixíssima, em compatibilidade
ao ensino regular. O objetivo é aguçar a reflexão sobre a produção desse fenômeno por
intermédio de um fator que o destaca: o extenso número de jovens e adolescentes que
buscam essa modalidade de ensino. Esse recente perfil de aluno começa a demandar novas
perspectivas de atuação metodológica e de componentes curriculares. Circunstâncias
que tornam evidentes a necessidade de refletir a cerca das práticas pedagógicas. Desta
forma, a EJA deve expande seu campo de investigação, levando em consideração os novos
perfis dos alunos. Além disso, as faixas etárias, as necessidades, as potencialidades e as
expectativas concernentes à vida dos novos alunos devem ser consideradas para que se
assegure o atendimento global dos adolescentes, jovens e adultos que buscam seus direitos
em educação.
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Juvenilização da Eja; Práticas Pedagógicas;
Professor.
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INTRODUÇÃO
Prover qualidade na aprendizagem e
educação é uma concepção e uma prática
globalizante, multidimensional e que
requer contínua atenção e progressivo
desenvolvimento. Proporcionar uma cultura
de qualidade na aprendizagem e adultos
demanda conteúdos e meios de elaboração
significativos, avaliação de necessidades
dirigida no educando, obtenção de múltiplas
competências e cognição, profissionalização
dos educadores, valorização dos ambientes
de aprendizagem e empoderamento de
indivíduos e comunidades.
Não se deve desconsiderar que a
qualidade da educação é uma reivindicação
importante na sociedade atual, pautada
nas exigências sociais dos mais diversos
elementos da sociedade brasileira, pois, se
é real que as lutas pela democratização da
educação asseguram ampliar o acesso e a
universalização do ensino fundamental em
distintas regiões do país, deveras reconhecer
que “a ampliação da oferta escolar não
foi acompanhada de uma melhoria das
condições do ensino” (HADDAD; DI
PIERRO, 2000, p. 125). As circunstâncias de
permanência, contudo, são muito impares
e imiscui-se o término da escolaridade para
muitos “que passam pela escola sem alcançar
aprendizagens significativas” (HADDAD; DI
PIERRO, 2000, p. 125).
Neste sentido, Nakayama e Conceição
(2013) convergem que o perfil dos sujeitos
da EJA, antes designado de forma tradicional
por indivíduos mais velhos e trabalhadores
que não tiveram assiduidade na escola

durante a infância e a adolescência por
diversas razões, está se reconfigurando. Hoje,
a procura por essa modalidade de ensino está
crescendo consideravelmente. Dessa forma,
pode ser percebido que a EJA é composta
grupos heterogêneos e com uma gama de
diversidade sociocultural e gerações.
O acesso cada vez mais precoce dos
jovens no mercado de trabalho, a esperança
de se obter um emprego, em essencial das
pessoas de baixa renda, provoca uma grande
demanda na modalidade da EJA, de inicio
direcionados a adultos, em razão do pequeno
número de jovem. Para esse grupo de jovens,
a busca pela evolução da escolaridade está
associada ao mercado de trabalho, cujas
intencionalidades estão focadas às novas
demandas do mundo moderno, à ascensão
e à mobilidade social. Esta conjuntura tem
aguçado demandas de novos paradigmas de
atuação metodológica e de componentes
curriculares, baseados em necessidades
formativas desses educandos.

EJA: CONCEITUAÇÃO
A nomenclatura – Educação de
Jovens e Adultos – surgiu no postremo da
década de 1980 e, inícios dos anos de 1990,
em consequência da presença de jovens
que, pelo fracasso da escola básica, são
impulsionados para o ensino noturno. Na
atualidade, pesquisas dão evidencias que os
jovens ingressaram em definitivo no cenário
dessa modalidade de ensino. Estudiosos têm
discorrido sobre as especificidades etárias e
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sócio-culturais dos alunos que exteriorizam
requisições educativas em virtude das
distintas etapas de desenvolvimento humano
ou até mesmo da vida. (SANTOS, 2007)
Brunel (2008, p.11) prediz que pesquisar
a ocorrência do rejuvenescimento, e ainda
seu surgimento no panorama brasileiro após
os anos 90, foi essencial porque ele atinge
um grupo que foi esquecido durante duas
décadas no cenário educacional. De acordo
com a autora supracitada, os jovens, no final
dos anos 60 anos de ditadura, tornaramse sem autonomia e foram gradativamente
silenciados, os debates e discussões
começaram a aparecer, moderadamente, nos
na década de 80
O surgimento da nova LDB 9.394/96
pauta a intencionalidade e princípios para a
EJA assegurando o ensino formal a jovens
e adultos que não conseguiram acesso à
escolarização ou tiveram que abandonar
precocemente o ensino fundamental e/
ou médio (BRASIL, 1996) proporcionando
o direito previsto na Constituição Federal
(BRASIL, 1988) de acesso à educação em
qualquer etapa da vida. Tais concepções
representariam modificações intrínsecas na
abordagem norteadora da EJA, objetivando
uma educação que, de forma efetiva pudesse
ter uma especificidade equalizadora com
perspectivas a uma sociedade democrática
Até os dias atuais muito tem se
refletido sobre o currículo educacional,
porém a educação mantém as mesmas
especificidades exigidas em outros países do
mundo, que implica manter o prestígio, para
aqueles que frequentam os bancos escolares,
em contrapartida garantir conhecimentos

básicos, para serem aproveitados pelos
estudantes em suas vidas práticas, a famosa
transposição didática.
Para finalizar esta seção, podese enfatizar que a juvenilização procede
dos déficits do sistema escolar, tais como
a evasão e a repetência, que acarretam
a discrepância entre a idade e série; da
demanda pela conclusão escolar proveniente
da necessidade de trabalhar; da dificuldade
de acesso; da falta de motivação para o
retorno a escola, entre outras. A inserção
cada vez mais precoce dos jovens no
mercado de trabalho, em especial, das
camadas de baixa renda, tem provocado
uma grande demanda nos programas de
educação destinados a adultos. Para esse
grupo de jovens, a educação articula com o
ingresso e a pretensão de acesso no mundo
do trabalho, cujas intencionalidades estão
relacionadas às novas exigências do mundo
moderno, a ascensão e mobilidade social.

JUVENTUDE MARCO
CONCEITUAL: O QUE É SER
JOVEM?
As questões relativas às articulações
entre jovens, educação e cultura tomaram
posições
significativas
e
relevantes
em estudos e pesquisas hodiernas,
especialmente porque as circunstâncias
sócio-econômico-culturais orientados nas
sociedades contemporâneas demonstram
novos desafios aos jovens e às instituições
educacionais clássicas estabelecidas com o
intuito de conduzir a formação das novas

608

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

gerações. O estudo de jovens em suas
diversas manifestações grupais e individuais
requer, em razão, das transformações
empregadas nas várias esferas da vida
cotidiana, empenhos teórico-metodológicos
dos pesquisadores sobre o assunto para
definir o que significa ser jovem, nos dias
atuais.
Dessa forma, o jovem é um sujeito
com valores, comportamentos, concepções
de mundo, interesses e particularidades
singulares. Ser Jovem é imergir em uma
sociedade com recursos efêmeros, tomando
por base uma atual configuração familiar,
política e social instituída. É, portanto,
adentrar em definições e sistemas amplos
e diversos de leitura de mundo. Ao passar
o tempo, atuais descobertas e pesquisas,
novos olhares foram fazendo parte das
comunidades. O mundo transfigurou. A
sociedade assentiu o que antes não era
possível, abrindo o que antes estava fechado,
apagando o que antes escrevera e, hoje,
traça o seu perfil autônomo e emancipado.
Segundo Pais (2010) a juventude pode
ser definida por duas direções: a primeira
estabelece juventude a umas séries de
elementos sociais em uma determinada fase
da vida que também pode ser cognominada
por faixa etária. A outra é fundamentada por
jovens em circunstâncias sociais diferentes
entre si que se distinguem uns dos outros.
Remetendo-nos, de acordo com esse autor, a
dois paradigmas dessemelhantes: a unidade
e a diversidade. Tais concepções podem ser
explicadas da seguinte forma, a unidade pode
ser considerada a separação por faixa etária
e diversidade todo o conjunto social e suas

especificidades. Neste bojo se configuram os
conflitos entre jovens, adultos e profissionais
que aí atuam.
Além disso, a juventude é concebida
também como uma projeção positiva: uma
aspiração, um valor simbólico articulado
à beleza, fazendo com que a sociedade
comercialize as suas diversas características,
em forma de mercadorias, em que a imagem
se compra e se vende, intervém no mercado
do desejo como veículo de distinção e
legitimidade (Margulis E Urresti, 1996).
Para Levi e Schmitt (2006), assim como
as outras épocas da vida, por ventura
mensuravelmente mais acentuada, também a
juventude é uma construção social e cultural.
Nesta perspectiva, a juventude se define
por seu delimitado caráter de limite. Na
verdade, ela compreende a dualidade entre a
dependência infantil e a autonomia da idade
adulta, naquela fase de genuína mudança e de
inquietude em que se realizam as promessas
da adolescência, entre a imaturidade sexual
e a maturidade, entre a formação e o pleno
florescimento das faculdades mentais, entre
a falta e a aquisição de autoridade e de poder.

ESCOLARIZAÇÃO DOS
JOVENS E O FRACASSO
ESCOLAR: O RETORNO DOS
JOVENS AS TURMAS DE EJA
Pode-se definir a evasão escolar como
o abandono da escola, ou seja, quando
o aluno se ausenta das aulas durante o
período letivo. Duarte apud Ramalho (2010)
conceitua a evasão como uma expulsão
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escolar, porque considera a saída do aluno
da escola como um ato involuntário, e
também uma obrigação resignada pelo
estudante, em virtude de premissas lúgubres
e indelicadas do meio. Em 2017, segundo
pesquisa publicada pela Fundação Abrinq, o
público de crianças e adolescentes entre 0
e 19 anos correspondia a 29,6% totalizando
60,5 milhões dos quais 50,4% 18 meninos,
e 49,6% meninas. Desses percentuais, dos
adolescentes na faixa etária entre 6 e 14
anos fora da escola, correspondia a 3,3% no
Ensino Fundamental, totalizando 966.305
o número absoluto e no Ensino Médio, na
população entre 15 e 17 anos, correspondia a
16,7 totalizando 1.727.523 a quantidade de
alunos fora da escola (FUNDAÇÃO ABRINQ,
2017).
Em relação aos dados supracitados,
pode-se levar em consideração que o
fracasso escolar rege uma espécie de círculo,
ao qual o educando se envereda e custa
a sair. Na maioria dos casos, este círculo
torna-se tão complexo que não proporciona
saída e o desfecho dessa situação, tão
condizente à realidade brasileira, surgindo
a evasão escolar. Posteriormente, quando
retornam aos bancos escolares, os jovens e
adultos ficam muito expostos e estimulados
a enredarem-se novamente, a vivenciarem
outro fracasso escolar, necessitando assim
de muito trabalho para se elevar a autoestima
e permanência na escola.
Consoante, o recente panorama social,
o professor que leciona na modalidade da
EJA, precisa contextualizar a realidade destes
educandos desde o seu sistema de formação
inicial. Isso demanda que o professor atuante

na modalidade de ensino Educação de Jovens
necessita de uma qualificação especial, ou
seja, este profissional deve ser impulsionado
a uma formação que contemple um currículo
próprio e significativo para a realidade
destes educandos. Caso o professor opte
por livros didáticos, estes devem contemplar
contexto atual e não o cenário de outras
comunidades e grupos sociais. O processo
ensino
aprendizagem
deve
oferecer
instrumentos de avaliação que valorize todo
o conhecimento que o aluno possui, ou seja,
os conhecimentos, saberes e competências
provenientes das mais variadas experiências
de vida.
Um fato importante para a EJA implica
refletir nos educandos para além da condição
escolar. O trabalho, por exemplo, tem uma
função importante na vida dessas pessoas,
em especial por sua condição social, e muitas
vezes, é uma mola propulsora para o retorno
à escola ou até mesmo a permanência, como
também a valorização cultural, que podem
ser articuladas na inserção de espaços de
diálogo, troca, aproximação, intencionando
aproximações proveitosas entre jovens e
adultos.
Em contrapartida, o trabalho pode
influenciar no abandono da escola como no
retorno, ou seja, quando conseguem trabalhar,
encontram dois grandes empecilhos: o
horário e o cansaço não permitem conciliar o
estudo e trabalho, e logo desistem da escola;
outra vertente é o desemprego, quando é
excluído do mercado de trabalho, retornam
à escola, pois necessitam da aquisição de
competências específicas para a reinserção
nesse mercado; e quando já empregados,
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o trabalho implica maior qualificação
acadêmica/profissional.
A afetividade e o estimulo do professor
são competências classificadas como
importantes para uma prática pedagógica
satisfatória. Em virtude dos educandos da EJA
possuírem um antecedente de exclusão social
e escolar, demandam de um relacionamento
pouco instrumentalizado e mais próximo com
seu professor, contribuindo na construção do
sucesso do processo ensino- aprendizagem.
De um modo geral, os sujeitos da EJA
são considerados como um conglomerado de
alunos, sem perfil ou identidade, qualificados
sob diferentes nomes e relacionados
diretamente ao chamado “fracasso escolar”.
Arroyo (2001) ainda enfatiza o discurso
escolar que os qualificam, por pressuposição,
como os repetentes, evadidos, defasados,
aceleráveis, não levando em consideração
o contexto humano desses sujeitos,
importantes para o processo educacional.
Assim, as assunções e propostas de EJA
compromissadas com a formação humana
complementam quem são esses sujeitos
e que processos pedagógicos deverão ser
norteados para assegurar suas necessidades
e anseios.

OS JOVENS COMO ALUNOS
DE EJA
A Educação de Jovens e Adultos (EJA)
é uma modalidade de ensino, da Educação
Básica que assegura o direito à educação
ao ser, que por algum motivo teve o seu
direto refutado em uma determinada etapa

da vida. É uma chance que o sujeito tem
em se apropriar das competências leitoras e
escritoras, e, sobretudo, das práticas sociais
destas, e consequentemente resgatando o
direito que lhe foi negado. Dessa forma, a EJA
passa a ser um campo de estudos proveitoso,
pois a busca por direitos e uma vida mais
digna são estímulos para crescimento do
sujeito como cidadão.
Consequência de um sistema educacional
que exclui a maioria dos alunos matriculados
na modalidade EJA traz consigo histórico
escolar com uma ou mais reprovações. Além
disso, é muito significativa a quantidade de
alunos que precisam trabalhar e dão opção
ao período noturno para que se possa dar
continuidade aos estudos. Neri (2010), Lopes
(2013) e Gomes (2016) convergem que “os
alunos matriculados na EJA são firmados
nesta modalidade pelas intencionalidades de
melhores oportunidades de trabalho que só
serão possíveis após a conclusão dos estudos”.
Tais intencionalidades resultam no único
estimulo por mantê-los na escola, porque as
estruturas físicas das instituições são ineptos
e o ensino é fundamentado por modelos
tradicionalistas que não correspondem às
necessidades dos sujeitos. Segundo Dias et.
al. (2011, p. 50) “é importante enfatizar que
os sujeitos aos quais se compreendam o fazer
pedagógico da EJA têm outros contextos
que ultrapassam a condição de não criança,
baixa escolaridade e integrante das camadas
populares”.
A pluralidade do perfil dos educandos
da EJA é também refletido pelas DCN/
EJA, a qual apontam que a “flexibilizar o
curriculo deve abranger um contexto de
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aproveitamento das experiências diversas
que estes alunos trazem consigo [...] com
temas da vida cotidiana dos alunos, com
a finalidade de se tornar temas geradores
de um currículo adequado.” Além disso,
essas diretrizes reassumem a posição de
recontextualizar a transposição didática
e metodológica dos conteúdos do ensino
regular para a EJA, e de reconhecer as
identidades pessoais e da diversidade

coletiva e ainda, discorre que os projetos
políticos pedagógicos além de promover os
aspectos já apresentados acima, devem levar
em consideração
“sob a ótica da contextualização, o trabalho
e seus processos e produtos desde a mais
simples mercadoria até os seus significados
na construção da vida coletiva”. (BRASIL
2.000).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
No âmbito de inserir o adolescente na Educação de
Jovens e Adultos devem ser consideradas duas importantes
características: sendo uma destas o indício da dificuldade
da escola regular para assegurar com qualidade e depois
de repetidas experiências de frustração, os sujeitos são
concebidos como os que não têm mais tamanho e idade
para estar na mesma série que colegas com trajetórias
diferentes, e também, o envolvimento em conflitos e outros
comportamentos caracterizados como indisciplina. Outro
prisma se refere à concepção de gestores e educadores da
EJA que demonstram preocupação com a descaracterização
do perfil dos alunos desta modalidade de ensino, o que
tem como consequência a resistência de aceitação, com
a alegação de que o objetivo da mesma não é de atender
“alunos problema” que a escola regular não conseguiu manter.
Desta forma, não podemos levar em consideração que
a Juvenilização encontrada na EJA como algo particular do
contexto de nossa sociedade. Esta conjuntura necessita da
atenção sobre os problemas e descompassos das políticas e
investimentos educacionais e muito, além disto, de políticas
que tenham como objetivo o dificultoso problema da
desigualdade social que nosso país historicamente enfrenta.
A EJA como uma fuga para tentar melhorar a terminalidade do
ensino regular, bem como para complementar a necessidade
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de formação para assumir melhores condições de empregos, e da consequência de problemas
de vulnerabilidade social e gravidez na adolescência. Estas são as principais justificativas
para a migração do ensino regular à EJA.
Não obstante, o sujeito ser o transformador da sua própria história e de promover de
forma direta o desenvolvimento do país, a sua luta vem ao longo de décadas para preencher
seu lugar na sociedade. Com vistas ao empoderamento pessoal, social, e prolongar a acepção
para além de um ensino instrumentalizado. Entretanto, é necessária percepção do percurso
de muitos sujeitos da classe popular têm suas particularidades em razão à influência social,
cultural e econômica que facilitam sua exclusão.
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A IMPORTÂNCIA DE CULTIVAR O HÁBITO DE
LEITURA COM ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS
RESUMO: O ensino da leitura, no contexto escolar, objetiva a formação de leitores
competentes e, consequentemente, a formação de escritores aptos à comunicação escrita.
Entretanto, as escolas vêm demonstrando dificuldades na formação de leitores assíduos,
pois nem todos os jovens tenham o hábito da leitura, acredita-se que todos sejam leitores
em potencial; nem sempre isso é explorado pelo professor que, por sua vez, não observa no
aluno a capacidade e/ou a vontade de aprofundar uma leitura, sobretudo a leitura literária.
Diante disso, o objetivo desta pesquisa é analisar a importância do hábito de leitura com
alunos da Educação de Jovens e Adultos. A formação desse tipo de leitor envolve um desafio:
o de ensinar a ler textos sem ferir a experiência de autonomia e liberdade que caracterizam
o contato com a literatura.
Palavras-chave: Literatura; Leitura; Ensino Fundamental; Leitor.
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INTRODUÇÃO
Esta pesquisa tem por finalidade
apresentar a importância de cultivar o
hábito leitura, da escrita e da literatura para
educandos da Educação de Jovens e Adultos.
Acredita-se que um dos maiores desafios em
termos de educação é desenvolver o gosto
pela leitura e pela escrita. A leitura se faz
muito importante em nossas vidas, por meio
dela podemos aprender ensinar e conhecer
outras culturas.
A expansão da imaginação quando
compartilhada, divulgada e aplaudida faz
do educando um ser que se envolve com as
ideias, compreensivo, crítico e modificador
das situações prazerosas ou não, tornandose alguém com ideais. Ao experimentar a
leitura, o leitor exerce um ato de compreensão
e interpretação do mundo, e por meio dessas
podem modificar ou ressignificar o contexto
no qual está inserido.
A leitura é uma ação de construção do
significado do texto, a partir do que se está
lendo, do seu conhecimento sobre o assunto,
sobre o autor, sobre os gêneros textuais, do
sistema de escrita, etc. É uma atividade que
implica a compreensão em que os sentidos
passam a ser realizados antes do próprio ato
de ler, ou seja, cada sujeito faz a sua leitura
de mundo pelo conhecimento anterior que
já tem e posteriormente, com o hábito da
leitura, passa a um leitor competente capaz
de entender não só o que está propriamente
escrito como também, de entender o que
está “escrito nas entrelinhas”, de estabelecer
relações entre um texto e outro. O ato de
ler é uma atividade complexa, pois envolve

hábitos diários e estratégias de leitura.
Para Freire (1989, p. 9) “[...] linguagem e
realidade se articulam de forma dinâmica.
Compreender o texto deve ser almejado
por sua leitura crítica promovendo o
entendimento das relações entre o texto
e o contexto”. A ideia da importância do
contexto da própria vida humana como eixo
norteador para a apreensão e a importância
de uma leitura significativa.
O ensino da leitura, no contexto escolar,
objetiva a formação de leitores competentes
e, consequentemente, a formação de
escritores aptos à comunicação escrita.
Segundo Bamberger (2004), a possibilidade
de produzir textos eficazes está relacionada
à prática de leitura, espaço de construção
da intertextualidade e fonte de referências
modelares. De acordo com os Parâmetros
Curriculares Nacionais, PCNs (BRASIL,
1997) de Língua Portuguesa, este estudo é
uma reflexão sobre a pertinência da relação
leitura-escrita, o qual teve o propósito de
investigar se o hábito de ler facilita a produção
discursiva em qualquer âmbito social.
A ausência da leitura é um problema a ser
esclarecido, que cerne ao âmbito cultural, os
jovens e adultos brasileiros leem pouco, porque
não foram incentivados; portanto a justificativa
deste trabalho consiste na incumbência dos
professores e a escola desenvolverem esse
hábito saudável nas educandos, que não
tiveram em idade apropriada. E a problemática
que será abordada em cima da temática será
a importância que os alunos da EJA dão ao
hábito da Leitura?
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O objetivo principal é analisar a importância
do hábito de leitura com alunos da Educação
de Jovens e Adultos. E os objetivos específicos
são contextualizar a Educação de Jovens e
Adultos, definir Literatura e refletir sobre a
literatura no contexto educacional, refletir e
apontar as dificuldades do hábito de leitura
com alunos da EJA. Para isto a pesquisa
terá o aporte da revisão bibliográfica, por
intermédio de livros, artigos publicados em
sites de Universidades renomadas.

CONTEXTUALIZANDO A
EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS
Ao tornarem-se jovens, aquelas
crianças excluídas sob todos os aspectos
e especialmente pelas práticas escolares
tradicionais, procuram a EJA trazendo
consigo uma determinada experiência
escolar, de modo geral negativa, em busca
da escolarização que não conseguiram e tão
cobrada por um sistema que dificilmente
lhes abrirá as portas.
Sendo assim, a Educação de jovens
e adultos, EJA, é uma modalidade do
ensino fundamental e do ensino médio,
que possibilita a oportunidade para
muitas pessoas que não tiveram acesso ao
conhecimento científico em idade própria
dando oportunidade para jovens e adultos
iniciar e /ou dar continuidade aos seus
estudos, é, portanto uma modalidade de
ensino que visa garantir um direito aqueles
que foram excluídos dos bancos escolares ou
que não tiveram oportunidade de acessá-los.

Importante ressaltar que a EJA é uma
modalidade de ensino que exige flexibilidade
e para tanto é preciso levar em consideração
as condições de vida do aluno/trabalhador,
seu trabalho e seus interesses que muitas
vezes está estudando novamente para
conseguir um trabalho melhor. Daí também
a importância de se articular a educação de
jovens e adultos ao ensino profissionalizante,
pois é mais um caminho que estes adultos
podem seguir essa articulação entre EJA e
educação profissional também está em lei no
parágrafo 3º do artigo 37 da LDB , quando
afirma que “a educação de jovens e adultos
deverá articular-se preferencialmente, com
a educação profissional”, ajudando assim na
ascensão profissional destas pessoas que
concluem a educação básica tardiamente.
A Educação de Jovens e Adultos deve ser
sempre uma educação multicultural, uma
educação que desenvolva o conhecimento
e a integração na diversidade cultural, como
afirma Gadotti (2009), uma educação para
a compreensão mútua, contra a exclusão
por motivos de raça, sexo, cultura ou outras
formas de discriminação e, para isso, o
educador deve conhecer bem o próprio meio
do educando, pois somente conhecendo
a realidade desses jovens e adultos é que
haverá uma educação de qualidade.
		
Ainda segundo Freire (1989,
p.32) “Em todo homem existe um ímpeto
criador. O ímpeto de criar nasce da
inconclusão do homem. A educação é mais
autêntica quanto mais se desenvolve este
ímpeto ontológico de criar. A educação deve
ser desinibidora e não restritiva. É necessário
darmos oportunidade para que os educandos
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sejam eles mesmos. Para que haja uma
mudança efetiva e adequada, é necessário
que a Educação de Jovens e Adultos, seja
olhada de forma diferenciada, na elaboração
do currículo com conteúdos relacionados
com a prática cotidiana desses aprendentes,
contextualizando-as e amenizando a
dicotomia existente escola X vida.

DEFINIÇÃO DE LITERATURA
A utilização do termo “literatura” remete
aos tempos históricos que tem início na
Antiguidade Clássica, Greco-Latina. Nesta
época este vocábulo designava a arte de
escrever letras, ou a arte de desenhar as
letras, não sendo vinculado especificamente
às manifestações literárias e seus gêneros.
Nesse sentido, a literatura revela o
homem enquanto homem, sem distinção ou
qualificação. Para Proença Filho (1999), ela
surge sempre onde há um povo que vive e
sente, ou seja, cultura, língua e literatura estão
estreitamente ligadas. A leitura literária é um
tipo especial de leitura. Pereira (2012), diz
que sua especificidade decorre, sobretudo,
das características do texto literário. E ela
pode ser valorizada como uma manifestação
humana que merece lugar entre as práticas
culturais de nossa sociedade.
Ainda, a história da literatura dentro de uma
perspectiva de compromisso social revela que
a prática da leitura depende de interesses
políticos e econômicos. Assim, livros literários
também obedecem às necessidades do
mercado, dos bens culturais, gerando o
cânone literário que é cobrado nas escolas.

“A literatura é uma arte e seu meio de
expressão é a palavra” (TUFANO, 1988 p. 1).
Segundo o autor, percebe-se uma diferença
entre linguagem literária e linguagem
usada diariamente. É a representação da
realidade por meio da forma artística. Reside
na linguagem literária, a criatividade do
escritor, que faz com que as palavras passem
a ter outros significados, diferentes dos
que comumente temos no dia a dia. Esses
significados são descobertos pelo leitor ao
realizar esse tipo de leitura. A compreensão
e sentido do texto dependem da bagagem
cultural do leitor.
Assim como bem destacado por Silva
(1993), se a leitura feita pelo aluno não tiver
relação com seu contexto de vida e se o
contexto do texto lido não proporcionar uma
compreensão maior da realidade do leitor, o
texto perde seu sentido e não desperta o
interesse para essa atividade. É “na leitura
e na escritura do texto que encontramos o
senso de nós mesmos e da comunidade a
que pertencemos” (COSSON, 2006, p. 17). A
leitura descontextualizada, que não leva em
conta a realidade dos alunos, é muito comum
de ser feita na escola, por isso, não se vê
prazer e os educandos só leem objetivando
uma nota e aprovação na disciplina.

LITERATURA E PRÁTICAS
ESCOLARES
Para Cosson (2006), a leitura deve levar em
consideração determinadas circunstâncias,
inseridas num contexto sócio-histórico. Ela
conceitua a leitura como responsabilidade
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para
despertar
sentidos,
utilizada,
indiferentemente, tanto para a escrita
quanto para a oralidade, logo, se ocorre
linguagem, acontece a leitura, assegurado
pela vida intelectual. Discorre ainda que
o leitor não possua interação com o texto,
mas com outros sujeitos. A articulação da
leitura que a autora diz existir é o jogo entre
o leitor imaginário e o leitor real. Para ela, os
domínios linguísticos, pedagógicos e sociais
estão articulados simultaneamente.
Freire (1989) já postulava que “A leitura
do mundo precede a leitura da palavra,
daí que a posterior leitura desta não possa
prescindir da continuidade da leitura
daquele. Linguagem e realidade se prendem
dinamicamente” (FREIRE, 1989, p. 11).
Freire (1989) mostra que antes mesmo do
contato com o livro o indivíduo já tem um
contato com a leitura do mundo, com sua
experiência de vida, pois cada ser tem uma
maneira de interpretar e ver as coisas que o
rodeia, por isso a leitura do mundo é sempre
fundamental para a importância do ato de
ler, de escrever ou reescrever e transformar
por meio de uma prática consciente. Isso
equivale dizer que a realidade cotidiana
do aprendiz está diretamente refletida no
processo de conhecimento e interpretação
das palavras e frases escritas.
Vale ressaltar que a importância da
leitura não se limita a sala de aula. Ler é tão
importante no contexto escolar como na
vida. Ler é somar-se ao mundo, é fazer-se
menos indecifrável, é encantar-se com as
diferenças (Bamberger, 2004). O homem que
lê, é o homem que evolui, que se deixa invadir
pelas palavras, que deixa a palavra torná-

lo um indivíduo melhor. Um indivíduo que
pensa por si próprio. A leitura cede alforria
ao nosso pensamento e nos torna escravos
de nos mesmos na busca pelo entender.
Dentro de todas as afirmações aqui
colocadas, Liberato (2012) defende a ideia
de que é preciso melhorar a legibilidade
dos textos didáticos, tornando-os mais
acessíveis, mais fáceis de compreender –
tanto do conhecimento da língua quanto do
conhecimento do assunto de que trata o texto,
favorecendo a compreensão e facilitando o
aprendizado da leitura. O que deve ser feito,
são atividades que respeitem a diversidade
de ritmos, capacidades de compreensão, de
abstração, de concentração dos alunos.
Par finalizar, a leitura é uma atividade
prazerosa e poderosa, pois desenvolve
uma enorme capacidade de criar, traz
conhecimentos, promovendo uma nova visão
do mundo. O leitor estabelece uma relação
dinâmica entre a fantasia, encontrada nos
universos dos livros e a realidade encontrada
em seu meio social. A criatividade, a
imaginação o raciocínio se sobrepõem diante
deste magnífico cenário, criando um palco
de possibilidades.

A FORMAÇÃO DO
EDUCANDO LEITOR
Dentro desse contexto, "saber ler" e
“formar um leitor” demandam diferenças
a serem consideradas. Para a primeira,
trata-se de decifrar a mensagem simbólica,
expressada por meio das sílabas que formam
as palavras, enquanto que, na segunda,
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o sujeito leitor é induzido a aprender a
compreender, interpretar e inserir-se no
universo do pensamento de outra pessoa - o
autor - compartilhando pensamentos, ideias
e hipóteses, aceitando, ou contrapondo-se
ao que analisa.
Silva (1993) refere, ao caracterizar a
motivação para a leitura, que as seguintes
dimensões devem ser tidas em conta: as
autopercepções de leitor e sentimentos de
eficácia que influenciam as expectativas
de sucesso; os afetos associados à leitura,
como a satisfação e prazer, cuja influência
se irá sentir em dimensões como o valor e
interesse atribuídos à leitura.
Para estimular no aluno o gosto pela leitura,
cabe ao professor oferecer oportunidades
destes conviverem com textos de fácil
entendimento levando-os a refletir cada
vez mais sobre as situações propostas no
texto, relacionando-o ao ambiente em que
está inserido. O diálogo do professor com
classe é importante, porque vai estabelecer
um caminho de mão dupla, isto é, a troca
de experiências entre professor e alunos,
fazendo com que cresçam juntos (PILETTI,
2000).
Segundo Dalvi (2013), a preocupação
da escola atualmente é direcionada apenas
o manuseio de livros e contemplação de
leituras ora feita pelo professor, ora pelo
aluno, no decorrer do ano. Esperando com
esta postura aguçar o gosto pela literatura,
contudo, esse é mais um erro que precisa ser
analisado quando for adotado acriticamente.
É preciso entender que a não familiaridade
com a leitura representa uma falta. Falta de
oportunidade de contato com a linguagem

escrita, com o diálogo com o diferente, com
a fantasia, com o conhecimento, com outros
mundos e possibilidades. E talvez esse seja
o maior desafio que todos nós brasileiros
precisamos enfrentar: o de despertar o desejo
pela cultura, pela experiência estética, pela
transcendência, pela imaginação como algo
indispensável a uma vida plena e um direito
pelo qual vale a pena lutar.
Finalmente, é necessário reafirmar que,
ao se almejar formar leitores proficientes,
urge, pois, a pertinência de que todo o
processo seja reavaliado: políticas públicas
de formação de professores, investimento
em bibliotecas, reorganização do espaço
escolar. Assim, por meio da leitura, talvez,
se amenizem as iniquidades sociais as quais,
historicamente, têm herdado as classes
menos abastadas intelectualmente

AS DIFICULDADES DO
HÁBITO DE LEITURA COM
ALUNOS DA EJA
O processo de ensino e aprendizagem
da leitura sem dúvida é muito instigante e
desafiador tanto para o aluno como para o
professor. Adquirir a habilidade de ler significa,
sobretudo, a condição de compreender
um mundo que vai se mostrando cada vez
maior e mais surpreendente. Nessa trajetória
alguns alunos fazem essas descobertas,
porém outros apresentam mais dificuldades.
O pouco hábito da leitura apresenta
reflexos consideráveis na escrita e,
consequentemente, na fala mais monitorada.
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É comum observar alunos com um
vocabulário restrito, temerosos de apresentar
argumentos e raciocínios em um debate ou
seminário, até mesmo diante de seus outros
colegas, o que é muito preocupante na EJA,
quando é preciso estar com a linguagem mais
adequada.
Assim sendo, o processo de formação
de leitores, porém, é afetado por fatores
adversos que, em menor ou maior
grau, podem impedir o aprendizado e
o desenvolvimento da leitura. Entre os
diversos fatores, os mais apontados pelos
estudiosos são: a alfabetização deficiente; a
falta de acompanhamento e o desinteresse
da família; a falta de leitura no âmbito
escolar; o despreparo dos professores; a
inadequação dos materiais de leitura em sala
de aula e a concorrência de outras mídias,
como a televisão e a internet. Esses fatores
estão interligados, o que exige maior esforço
e dedicação para o entendimento holístico
do processo.
No contexto atual, o jovem vive rodeado
de meios tecnológicos como televisão,
internet, celular e outros mais que tiram dos
nossos alunos o hábito de ler, pois ficam mais
tempo em frente à televisão ou até mesmo a
própria internet vem tirando o tempo que o
aluno dispõe de estar lendo um bom livro. Por
isso e outros motivos é que esses recursos
estão tornando as pessoas acomodadas e
controladas.
Na visão dos professores os alunos ao
lerem um texto não conseguem interpretálo de forma objetiva, porém este é um dos
problemas existentes em todas as escolas.
E segundo (SILVA, 1993), diz que Ainda que

pese a experiência do leitor e o seu propósito
de leitura, existem certos textos cuja
compreensão não se dá fácil e rapidamente,
e exigindo, por isso mesmo, uma dose extra
de instrumentalização e reflexão por parte do
leitor. E isso certamente influi na velocidade
da compreensão. Por mais que existam
dificuldades em compreensão, sabemos que
nenhum aluno é igual a outro, cada um tem
o seu tempo de compreensão e aprendizado,
mas não se deve deixar por essa situação
e não levar o aluno a buscar compreensão
aprofundar mais a leitura deles.
Para Tourinho (2011) as dificuldades de
leitura estão relacionadas a deficiências
em capacidades cognitivas básicas, como
a habilidade de compreender variáveis,
fazer proposições, identificar lacunas de
informação, distinguir entre observações
e inferências, raciocinar hipoteticamente e
exercitar a meta cognição. Assim a falta do
hábito da leitura pode estar relacionada às
dificuldades entre ler e compreender o que
estar lendo.

CONSIDERAÇÕES GERAIS
Neste trabalho foi possível constatar que
o hábito de leitura, não é muito comum em
nossa sociedade. Este fato foi sumariamente
constatado entre os jovens, pois grandes
maiorias deles não possuem o acesso aos
recursos que lhe possibilitarão esse hábito,
por fatores econômicos e também por esse
hábito não ter sido cultivado em sua infância.
O hábito de ler tem que partir do contato
primeiramente em casa, onde cabe aos
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pais possibilitar o hábito e o acesso, com isso criarão em
seus filhos, desenvolvendo não só o gosto, mas também a
compressão do que está lendo.
Em contrapartida, a falta de hábito de leitura dos brasileiros
está relacionada principalmente a aspectos culturais do país.
Primeiramente, vem à cultura da oralidade, predominante
sobre a escrita; em seguida vem a educação tardia da
população (o processo educacional brasileiro não tem cem
anos ainda) e que tem como consequência à falta de cultura
de leitura. Além disso, falta incentivo por parte do governo.
No entanto, o maior problema está nas mídias: o brasileiro
prefere assistir TV, ouvir rádio ou acessar a internet a ler.
A escola surge então, como primeira percussora, mas
desde pequenos somos capazes de realizar leituras de
imagens, deveria a escola facilitar a formação do leitor e não
a iniciação a leitura. Ser leitor é entender aquilo que lê fazer
uma leitura de mundo tipos de leitura. Esta leitura implica
como somos leitores ou ledores. O leitor compreende o que
está escrita, o ledor somente decifra os signos.
A leitura é um hábito que deve ser iniciado na mais tenra
idade com as crianças, e esta a princípio se dá por intermédio
do contato com o mundo da fantasia, do imaginário dos livros
infantis, se as crianças tiverem contato com esse universo
desde pequenas certamente irão se desenvolver melhor
cognitivamente, afetivamente e socialmente. O ato de ler se
faz uma constante em nossas vidas desde que começamos a
compreender o mundo que nos cerca.
Concluindo, as circunstâncias necessárias para desenvolver
hábitos assertivos de leitura, estão inclusas oportunidades
para ler de todas as maneiras possíveis. Proporcionar as
crianças visitas às livrarias, feiras de livros e bibliotecas são
excelentes sugestões para tornar permanente o hábito de
leitura.
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O TANGRAM, QUADRADO MÁGICO E
ORIGAMIS NO PROCESSO DE ENSINOAPRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA
RESUMO: A prática de jogos ou atividades lúdicas durante as aulas, tem ocupado um espaço
bastante importante nos planejamentos pedagógicos. O artigo pretende abordar a utilização
dos jogos, em específico do Tangram, Quadrado Mágico, e dos Origamis (dobraduras) no
ensino-aprendizagem de matemática, assim como propor uma reflexão sobre as práticas
adotadas em sala de aula pelo professor e apresentar sugestões de atividades envolvendo
os objetos, analisando o impacto e as habilidades desenvolvidas pelos alunos durante o
processo. Ressalta ainda os aspectos históricos e lendários de tais temas, oriundos da
civilização oriental. E apresenta sugestões de atividades interdisciplinares, como trabalho
de apoio e meio facilitador do processo ensino-aprendizagem de Matemática. Buscando
entender como o aluno relaciona os novos conhecimentos adquiridos na prática de atividades
lúdicas com a aprendizagem curricular.
Palavras-chave: Matemática; Ensino; Educação; Processo; Jogos.
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INTRODUÇÃO
Na educação básica, o ensino e a
aprendizagem de matemática tem sido alvo
de estudos e discussões há muito tempo.
O ensino da matemática percorreu um
longo caminho para que suas áreas fossem
consideradas importantes para a formação
geral do estudante. Atualmente é elementar
o estudo desta maravilhosa ciência, porque
sua presença no cotidiano, assim como a
sua aprendizagem para o desenvolvimento
e formação do cidadão pleno são inegáveis,
afirmações estas contempladas na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(1996) em vigor, no parecer do Conselho
Nacional de Educação, que estabelece as
Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Ensino fundamental (1996) e Médio (1998) e
nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997).
O uso de instrumentos que auxilie na
aprendizagem matemática tem demonstrado
bons resultados para reverter este
quadro, como a história da Matemática, a
modelagem, a resolução de problemas, os
jogos entre outros. Dentre estes, veremos
que a utilização de jogos tem aparecido com
papel de destaque. E o objetivo deste artigo
é apresentar e verificar a utilização deste
último no processo de desenvolvimento
do pensamento matemático e como
consequência, as competências e habilidades
trabalhadas. A sua história, importância e
aspectos como motivação também serão
discutidos. O jogo para Vygotsky, deve
ser utilizado já desde a infância, porque é
um domínio da atividade que tem relações
evidentes com o desenvolvimento.

Além dos jogos, destacaremos também
o uso de origamis, como uma excelente
ferramenta em sala de aula para a
aprendizagem matemática. Os jogos que
serão apresentados, assim como os origamis,
fazem parte da Matemática oriental, a qual
presenteou o ocidente com algumas destas
práticas e feitos.

OS JOGOS E A MATEMÁTICA
A utilização dos jogos na Matemática
é uma prática antiga, segundo Miorim,
Platão defendia que já no nível elementar,
o ensino para as crianças deveria resolver
problemas adequados a idade delas, sendo
desenvolvidos de forma lúdica, por meio de
jogos. No entanto, somente tempos mais
tarde, com estudos mais profundos sobre o
tema, especialmente no campo da pedagogia,
psicologia e mais recentemente na Educação
Matemática, é que tivemos a oportunidade
de aprofundar mais o assunto.
Assim, o jogo para ensinar Matemática
deve cumprir o papel de auxiliar no ensino
do conteúdo, propiciar a aquisição de
habilidades, permitir o desenvolvimento
operatório do sujeito e, mais, estar
perfeitamente localizado no processo que
leva a criança do conhecimento primeiro ao
conhecimento elaborado. Muitas crianças
ou alunos em geral, apresentam dificuldades
em entender e assimilar alguns conceitos
e conteúdos matemáticos, por isso o jogo
aparece como elemento que proporcionará
uma visão diferente daquela surgida
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inicialmente numa situação e que com
certeza, ajudará na apropriação de conceitos
abstratos.
Desta maneira, para Grando, a linguagem
matemática, de difícil acesso e compreensão
do aluno, pode ser simplificada mediante a
ação do jogo. A construção, pelo o aluno,
de uma linguagem auxiliar, coerente com a
situação de jogo, propicia estabelecer uma
“ponte” para a compreensão da linguagem
matemática, e forma de expressão de um
conceito, e não como algo abstrato, distante
e incompreensível, que se possa manipular
independentemente da compreensão dos
conceitos envolvidos nesta exploração.
O jogo gera inicialmente curiosidade nos
alunos, transformando-se em interesse e
motivação posteriormente, porque a quebra
da rotina em sala de aula produz um ambiente
necessário para a utilização de métodos e
estratégias diferenciadas, proporcionando
a todos uma nova chance no aprendizado,
buscando desta forma maneiras que esgotem
ou minimizem as dúvidas sobre o objeto
de estudo. O raciocínio lógico, composto
pelas habilidades envolvidas no processo,
como observar, analisar, conjecturar e
verificar também fazem parte da situação
de jogo. Assim como o desenvolvimento da
linguagem, criatividade e raciocínio dedutivo.
Os alunos, ao se depararem com o jogo,
assumem posturas e comportamentos bem
diferentes dos habituais em sala de aula,
se sentem estimulados, não temem o erro,
experimentam várias possibilidades, são
sociáveis e perdem a timidez, além de serem
concentrados também.
Diante deste processo, o professor

deve aparecer como mediador, aquele que
orientará a construção da aprendizagem,
deixando o papel de protagonista para o
aluno, agente ativo e não mais passivo.
Dificultando desta maneira práticas cruéis,
na qual o aluno é apenas um depósito de
informações ou simplesmente um reprodutor
de exercícios resolvidos pelo professor, que
objetivavam a memorização de fórmulas ou
treino de algoritmos, sem contextualização
ou qualquer relação com situações reais ou
cotidianas, o professor não deve se omitir no
jogo, mas integrar-se. Ora sendo observador,
organizador e juiz, ora questionador.
O professor deve conhecer e explorar várias
possibilidades que o ajude nesta difícil, mas
ao mesmo tempo prazerosa tarefa de ensinar.
Ele deve assumir e exercer sua autonomia,
assim como refletir constantemente sobre
suas práticas, em prol da construção de uma
aprendizagem significativa para seus alunos.
No que diz respeito a importância dos jogos
e a postura do professor perante a eles, os
Parâmetros Curriculares Nacionais afirmam:
finalmente, um aspecto relevante nos jogos
é o desafio genuíno que eles provocam no
aluno, que gera interesse e prazer. Por isso,
é importante que os jogos façam parte
da cultura escolar, cabendo ao professor
analisar e avaliar a potencialidade educativa
dos diferentes jogos e o aspecto curricular
que se deseja desenvolver.
Os jogos podem ser classificados, numa
concepção piagetiana, nos de exercícios,
simbolismos e de regras. Cada um deles
está atrelado numa evolução dos estágios
do desenvolvimento da criança. Este artigo
trabalhará com os jogos de regras, já que
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se enquadram dentro das características
diagnosticadas. Nos jogos de regras, a
criança torna-se capaz de manter e obedecer
às regras, interagir com os outros e ter noção
de como vencer.
Dentro destes jogos, destacaremos os
educativos Tangran e Quadrado mágico.
Não há pretensões de classificar os jogos
escolhidos numa perspectiva mais profunda,
já que não é o objetivo deste trabalho, mas
proporcionar o estudo das potencialidades
que eles produzem para a aprendizagem
matemática. O Tagram, o Quadrado Mágico e
o Origami têm raízes na Matemática Oriental.
Desta maneira apresentaremos um breve
relato sobre a história desta maravilhosa
civilização oriental, em especial a China.

A MATEMÁTICA CHINESA
As margens dos rios Yang-Tse e Amarelo,
a civilização chinesa originou-se, sendo mais
antiga que a grega e a romana. Sua história
divide-se em Antiga (3000 a.C. - 600 a.C.),
Clássica (600 a.C. - 221 d.C.), Imperial (221
d.C. - 1911 d.C.) e Moderna (1911 d.C.
– até hoje). No contexto matemático, o
documento mais antigo da China é o Chou
Pei Suang Ching (300 a.C.), que indica que
a geometria derivou da mensuração. Outra
publicação tão antiga quanto o último é o
Chui Chang Suan Shu (Nove capítulos sobre
a arte Matemática, 250 a.C.), neste além dos
problemas de mensuração, cálculos, impostos
e outros, temos também a resolução de
sistemas lineares com números positivos e
negativos.
Dentre as várias dinastias que governou

a China, citaremos a Hsia, com o primeiro
imperador Yii. É neste período que surge
o primeiro Quadrado Mágico, o que não
causa nenhum espanto, já que os chineses
gostavam muito de diagramas, Boyer
(1996). Outra dinastia que citaremos é a
Tang (618 - 906), caracterizada pelo grande
desenvolvimento artístico. É durante esta
que se supõe o surgimento do Tangran. Para
Souza (2003), uma das muitas versões sobre
a origem do Tangran, está a que a parte final
da palavra – gram – significa algo desenhado
ou escrito como diagrama. E a primeira
parte – Tan – para certos dialetos da China,
significa chinês, em razão relação com esta
poderosa dinastia. Literalmente, portanto
significa quebra-cabeça chinês.
Com a dinastia Song (960-1279),
provavelmente no seu fim, foi inventado o
papel. Em razão este fato, acredita-se que
foram os chineses também que deram origem
ao origami, embora tenha sido os japoneses
a desenvolverem sua arte e a técnica.
Há várias lendas sobre tais objetos, muitas
vezes relacionando-os a questões místicas,
mas nos prenderemos apenas as questões
relevantes a Matemática. Mostraremos a
utilização deles como jogos educativos ou
como recursos de exploração, caracterizandoos também como ferramentas poderosas,
além de atentarem para o desenvolvimento
de atividades com aspecto lúdico, tendo
como foco a aprendizagem.
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O QUADRADO MÁGICO E A
MATEMÁTICA
Segundo uma lenda, o Quadrado Mágico
teria aparecido no casco de uma tartaruga,
as margens do rio Amarelo, sendo o
imperador Yii, da dinastia Hsia, o primeiro
a vê-la, considerando tal fato um presente
dos deuses. Santinho (2006), relata ainda
que Yii notou que as marcas na forma de nós
poderiam ser transformadas em números,
os quais somados era igual a quinze, nas
direções horizontal, vertical e diagonal, como
mágicos. Lendas a parte, o quadrado mágico
pode ser definido como um quadrado de
ordem n (n linhas e colunas), preenchidos
com números inteiros de maneira que a
soma dos (n) números de cada linha, coluna
ou diagonal, seja sempre a mesma.
As atividades a serem realizadas pelos
professores utilizando os Quadrados
Mágicos podem ser criadas, adaptadas
ou feitas de acordo com as propostas de
diversos autores, como por exemplo em
Januário (2008, p.10-15). O autor sugere
atividades com enfoque etnomatemático,
nas quais os alunos por meio de situaçõesproblema valorizem a cultura e a história
do povo que criou estes artefatos, além do
desenvolvimento do raciocínio lógico.
A utilização deste jogo proporciona o
progresso do raciocínio lógico matemático,
bem como as habilidades envolvidas no
cálculo numérico, mental e escrito. Além
da análise da capacidade de argumentação
dos alunos. As quatro operações (adição,
subtração, multiplicação e divisão), frações,
equações e progressões, são conteúdos que

podem ser trabalhados, dependendo apenas
da série em questão.
No jogo, muitos dos autores sugerem a
organização dos alunos em grupo, porque
acreditam que desta forma há um proveito
maior desta modalidade, essa formação
facilita a troca de informação, a colaboração
nas conclusões e contribui para as deduções
das estratégias entre os participantes.
Também facilita o trabalho de observação,
avaliação e levantamento de questões por
parte do professor.

O TANGRAM NO ENSINO DE
MATEMÁTICA
O Tangram é um quebra-cabeça de sete
peças, composto de cinco triângulos, um
quadrado e um paralelogramo. Com ele é
possível formar milhares de figuras, entre
animais, pessoas, objetos, letras e figuras
geométricas.
Diz uma das lendas que um jovem chinês
se despedia de seu mestre, já que iria viajar
pelo mundo numa longa viagem. O mestre
entregou-lhe um espelho pedindo que
registrasse tudo que visse de mais belo
durante a viagem e depois lhe mostrasse.
O jovem assustado com tal pedido, deixou
cair o espelho, o qual despedaçou-se em
sete partes. Diante do ocorrido, o mestre
pediu que ele construísse agora tudo que
encontrasse. O intuito de narrações de
lendas sobre o Tangram e o Quadrado Mágico
é servir de pretexto para atividades que
envolvam a competência leitora e escritora,
porque há inúmeras formas de utilizalas. Em Souza (2003), as crianças utilizam
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as sete peças para construírem painéis e
assim disto desenvolvem textos coletivos e
individuais, trabalhando o desenvolvimento
da comunicação oral e escrita. Outro aspecto
importante é a concretização de trabalhos
em conjunto entre as áreas do conhecimento,
como a Matemática e Linguagens e Códigos.
A utilização do Tangram promove o
desenvolvimento do pensamento geométrico
(perceber, representar, construir e conceber)
e conceitos como identificação, comparação
e classificação das figuras geométricas, além
de frações e noções de áreas. Ainda em Souza
(2003) é possível ver diversas atividades
propostas aos alunos que evidenciam tais
afirmações. Uma delas é a construção do
Tangram por meio de dobraduras. Com esta
atividade, constataremos as conjecturas
expostas até o momento neste trabalho e de
forma intencional, faremos uma ligação com
o próximo tema.
Seguem abaixo as etapas de construção
do Tangram por meio de
dobraduras,
conforme Souza (2003, p: 65-70):
1) Em uma folha de sulfite, recorte um
quadrado e nomeie seus vértices ABCD.
2) Dobre o quadrado ao meio pelos
vértices BD e faça um risco com lápis em
cima da linha formada.
3) Dobre novamente o quadrado ao meio,
mas agora pelos vértices AC. Faça um vinco
apenas na linha que parte de A e encontra a
diagonal BD já traçada. Ao abrir o quadrado
faça um risco com lápis nessa linha e nomeie
o ponto de encontro das diagonais de O.
Até aqui, obtiveram-se os dois triângulos
grandes do Tangram.
4) Dobre de maneira que o vértice C

“encontre” o ponto O. Abra e risque a linha
de dobra.
Formamos assim, o triângulo médio.
5) Dobre novamente a diagonal AC e faça
um vinco até o encontro do segmento EF.
Nomeie o ponto de intersecção G. Risque
essa linha de dobra. Dobre, então, de modo
que o ponto E toque o ponto O. Vinque a
dobra entre o ponto G e a diagonal BD. Abra
e risque esse segmento.
Com este passo, foram obtidos um dos
triângulos pequenos e o paralelogramo.
6) Para obter o quadrado e o outro
triângulo pequeno, dobre de maneira que
o vértice D toque o ponto O. Vinque essa
dobra do ponto F até a diagonal BD.
Assim, obtiveram-se o quadrado e o outro
triângulo pequeno. Sendo assim, está pronto
o Tangram. O mesmo procedimento pode ser
utilizado para séries finais do ciclo I, apenas
utilizando linguagens apropriadas para elas.
No lugar de vértices, utiliza-se os termos
pontas, pintando-as em seguida para facilitar
a construção.
Os alunos construíram figuras geométricas
apenas utilizando dobraduras, esgotando as
todas atividades com o Tangram, o professor
pode introduzir uma discussão sobre a
técnica demonstrada.

O ORIGAMI E A MATEMÁTICA
A origem do origami é provavelmente
chinesa, mas com certeza é creditada
aos japoneses o desenvolvimento e
popularização desta arte. A palavra origami
pode ser traduzida por “dobrar papel”, já que
“ori” significa dobrar e “kami”, papel.
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Inicialmente no Japão os origamis eram
feitos apenas pelos mais ricos (Período
Heian, 794-1185) com intuito de diversão e
em alguns casos, em cerimônias religiosas.
Com o custo do papel mais barato, outras
pessoas tiveram acesso e passaram a usá-los
como adorno, diferenciando os membros das
classes sociais a que pertenciam. Somente
mais tarde, no período chamado de Tokugawa
(1603-1867) é que veio a popularização.
É desta época que surge o primeiro livro,
“Sembazuru Oricata,” em 1797 (Como dobrar
mil garças) de Ro Ko Na.
Os muçulmanos também passaram a
praticar esta arte e acabaram levando os
origamis para Espanha, que se espalhou
rapidamente para o ocidente. No entanto,
por razões religiosas eles não faziam figuras
de animais, apenas preocupavam-se com
a relação do estudo da Matemática e os
origamis.
O alemão Friedrich Froebel (1782-1852)
foi o primeiro a utilizar os origamis como
método pedagógico, permitindo a exploração
deles para demonstração de conceitos
matemáticos de forma lúdica.
Nas escolas japonesas, no período
denominado Meiji (1868), os origamis
passaram a ser introduzidos no jardim
da infância e no primário. Mais tarde
com o japonês Akira Yoshisawa (1950),
considerado o pai do origami moderno, há
um aperfeiçoamento da técnica e a criação
de vários novos modelos, o que chamou
ainda mais a atenção para este poderoso
artefato, tanto dos amantes da arte quanto
dos educadores e matemáticos.
As atividades com o origami ou dobraduras,

assim chamados no Brasil, proporcionam
ao aluno o desenvolvimento de habilidades
manuais e coordenação psicomotoras, além
do raciocínio e noções espaciais. Entre
outros aspectos, podemos destacar também
a imaginação, a criatividade, a concentração
e a motivação.
O uso de dobraduras como recurso
em sala de aula deve ter dois enfoques.
O primeiro como estratégia para uma
proposta interdisciplinar e o outro como
estratégia para o estudo e exploração de
noções matemáticas, a dobradura permite
desenvolver alguns conceitos, elementos
e propriedades geométricas de forma
experimental. A planificação e a construção
da superfície de sólidos geométricos são
uma importante etapa para o estudo do
conteúdo de espaço e forma, porque
somente exposições de propriedades e
demonstrações em lousa ou livros dificultam
drasticamente a noção espacial dos alunos.
Muitos autores, como Imenes (1996) e
Gênova (1998) apresentam uma gama de
atividades envolvendo as dobraduras, tanto
para os exemplos anteriores quanto para
teoremas e propriedades geométricas.
O lúdico sempre proporcionou ao
aluno um olhar divertido e diferenciado
sobre a construção do conhecimento,
cabendo ao professor usar de todas as
ferramentas para que a aprendizagem fosse
significativa, garantindo espaços de inclusão
e uma educação de qualidade para todos. A
matemática é uma ciência exata e cabe aos
professores a apresentação da sua beleza e
ao aluno, explorá-la com prazer.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo de ensino-aprendizagem da Matemática
nunca esteve tão em foco como nestes últimos anos.
A preocupação por parte dos teóricos e estudiosos,
especificamente no ramo da Educação Matemática, tem nos
levados a reflexões, mudanças de posturas e a buscar ajuda
em várias ferramentas que nos auxiliem na tarefa de ensinar,
assim como também na construção do conhecimento
matemático. Isto é, a Educação Matemática tem respondido
às questões: “O que ensinar?”, “Por que ensinar?”, “Como
ensinar?”, uma vez que têm ficado mais claros os processos
de aprendizagem, as razões sociais do que se aprende e o
quanto o aprendido pode gerar novos conhecimentos sobre
as leis gerais da natureza (quantificando, geometrizando,
logicando).
Os jogos e os Origamis (dobraduras) têm se mostrados
como bons instrumentos neste aspecto, a motivação
que causam nos alunos, atrelado ao lúdico, além das
possibilidades de ligação entre as várias áreas do
conhecimento, proporcionando atividades ou projetos
interdisciplinares vem reiterar as potencialidades destes
meios, como importantes recursos nesta empreitada.
O relato de suas histórias aos alunos favorece a
contextualização, apresenta também a cultura de outros
povos e ainda serve de pano de fundo para outras atividades
que priorize a competência leitora e escritora, tão necessária
para a compreensão do mundo. O desenvolvimento das
habilidades que estes objetos de estudos proporcionam
tornam o trabalho do professor menos longo, além de uma
aprendizagem significativa. A manipulação do concreto
produz apropriações de saberes imediatas, abrindo caminho
para pensamentos analíticos e dedutivos.
O professor neste contexto é uma importante figura,
embora não seja o protagonista. Ele será o grande
responsável que mediará todas as situações, escolhendo as
atividades, intervindo quando verificar que o uso dos jogos
ou dos origamis não estão sendo suficientes para que se
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atinja o propósito, fazendo as adequações necessárias ou buscando novos recursos. A sua
autonomia deve ser respeitada, assim como a coragem para desbravar novos caminhos se
fazem necessárias, porque ao optar pelos jogos e os origamis é preciso ter noção que é
aprendendo, entre erros e acertos, que construímos e desenvolvemos verdadeiramente
formas de aprendizagens.
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TARSILA DO AMARAL E O MODERNISMO
BRASILEIRO
RESUMO: A escrita deste artigo traz considerações sobre o modernismo brasileiro o qual
foi responsável por profundas transformações nas mais diversas manifestações artísticas,
entre elas, a literatura. Ruptura com o passado, experimentalismo, transgressão dos cânones
literários e a busca por uma literatura genuinamente brasileira, longe da cultura europeia,
estes que são elementos norteadores do programa modernista. Para evidenciar este período
o presente artigo relata, especialmente, o trabalho da pintora Tarsila do Amaral, para o
embasamento deste artigo e alcance dos objetivos propostos nos utilizamos do Método
de Pesquisa Bibliográfico Qualitativo, fundamentado no estudo de diversos autores que
trabalham sobre a temática proposta.
Palavras-chave: Arte; Moderna; Tarsila.
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INTRODUÇÃO
O movimento da Arte Moderna, semana
de evento de 1922 apresenta uma renovação
de linguagem, a busca de experimentação, a
liberdade criadora e a ruptura com o passado.
Oswald de Andrade, poeta, romancista e
dramaturgo, nasceu em São Paulo em 1890,
estudou direito na Faculdade de Direito
do Largo de São Francisco. Em 1912, viaja
para Europa. Em Paris, entra em contato
com o futurismo e com a boemia estudantil.
De volta ao Brasil faz jornalismo literário e
divulga informações futuristas por meio da
imprensa, a necessidade de renovar o estilo
da arte brasileira propiciando mudanças
urbanas e da mentalidade da época.
Oswald escreveu uma poesia que foi
ridicularizada pelos amigos, pois naquela
época a arte não tinha por finalidade discutir
a realidade, o título da poesia era “O último
passeio de um tuberculoso pela cidade de
bonde”.
Outro artista a contribuir para a formação
do modernismo brasileiro foi o pintor Lasar
Segall, que trouxe para São Paulo ideias
sobre o Expressionismo Alemão, uma arte
que deformava as imagens, privilegiando
a representação material e psicológica. A
primeira exposição modernista foi realizada
em 1913, na qual Segall foi recebido com
uma fria polidez. Desanimado voltou para
Alemanha, retornando ao Brasil só dez anos
depois quando a aceitação do movimento
estava mais a favor.
Chega ao Brasil em 1914 Anita Malfatti,
que, como Lasar Segall traz novidades sobre
o Expressionismo.

Em 1917 o Brasil passa por intensas
turbulências internas como as greves
lideradas por operários anarquistas. Nesse
momento Anita resolve fazer sua exposição,
alguns de seus quadros foram vendidos,
porém a maioria do público ficou chocada
e críticas acirradas e ataques feitos por
Monteiro Lobato causaram uma reviravolta.
Esses ataques feitos a Anita fizeram
com que os modernistas se mobilizassem
e se unissem, impulsionando-os a lutar
ferozmente por uma renovação artística se
aliando a eles Vitor Brecheret que retorna
ao Brasil em 1919 que veio para trazer a
maquete do Monumento às Bandeiras que
tinha feito por ocasião dos preparativos ao
Centenário da Independência.
A semana de Arte Moderna foi realizada
no Teatro Municipal de São Paulo, em 1922
por artistas e intelectuais que queriam arejar
o quadro mental daquela sociedade, dando
fim a postura hipócrita e a mania de falar
difícil e não dizer nada, além de trazer uma
modernização de uma cultura atrasada e
tradicionalista, acabar com o mimetismo
mental e denunciar o atraso, a miséria e o
subdesenvolvimento.
Denunciando com uma linguagem,
moderna, coloquial aproveitando o arsenal
estilístico e estético das inovações da
vanguarda europeia.
Neste ano o país comemorava o
Centenário da Independência e os jovens
modernistas pretendiam redescobrir o Brasil,
libertando-o das amarras que prendiam aos
padrões estrangeiros. Um movimento pela
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Independência artística. Trazendo muita
emoção para toda uma geração que vivenciou
o desenvolvimento do estado de São Paulo.
O tema da semana de arte moderna
foi a Antropofagia, pois para se ter uma
modificação era preciso entrar em contato
com as técnicas literárias e visões de mundo
futuristas do dadaísmo, expressionismo,
cubismo e do surrealismo, que formavam a
vanguarda europeia, para a partir daí criar
um novo estilo. A produção da arte brasileira,
afinada com as tendências vanguardistas
da Europa, sem, contudo perder o caráter
nacional, era a grande aspiração da semana.
Para Oswald e Tarsila do Amaral, artista
plástica com quem se casara em 1926 e
que foram responsáveis pelo lançamento da
Antropofagia, acreditavam que a renovação
da arte brasileira nasceria da retomada dos
valores indígenas.
A civilização e arte europeia não deveriam
ser rejeitadas, mas sim absorvida e superada,
a antropofagia é o símbolo desta tese: o
europeu devia ser devorado.

TARSILA DO AMARAL
Uma
inadvertida
operação
antropofágica estava presente já em “A
Negra”, trabalho-chave de Tarsila do Amaral
realizado em 1923, destacando-se em
meio a uma série de estudos que haviam
absorvido a artista naquele ano, exercícios
ortodoxos seguindo mais ou menos à risca
a cartilha cubista. Pintada em Paris, era uma
das raras pinturas plenamente modernas
que haviam surgido até então no ambiente
cultural brasileiro, e antecipava ideias do

"Manifesto antropófago" escrito por Oswald
de Andrade em 1928, para não mencionar
a própria produção da artista do período
de 1928 a 1929, justamente conhecido
como "antropofágica". Com uma ponta de
maldade, A Negra, trazia uma iconografia
irreverente, primitiva e localista, mas Tarsila,
ciosa da disciplina cubista, comprimia tal
iconografia num espaço quase uma abstração
geométrica como que ostensivamente
incitando a denúncia de sua fonte europeia,
ou como que colocando a prova a resistência
da matriz formal europeia para assimilar, em
seu funcionamento mais interno, a injunção
heterodoxa de uma particularidade nativa.
Ao contrário do que poderia sugerir o
aprendizado de redução formal que a artista
cumpria no mesmo ano de 1923 no atelier
de Lëger, Lhote e Gleizes, naquela pintura ela
de modo algum abdicara da expressividade
de sua personagem, e assim a caracterizava
mediante claros distintivos étnicos e sexuais,
que se projetavam de maneira tão suave
quanto impositiva (e mesmo desafiadora) na
superfície da tela. A superfície, por sua vez,
surgia como uma estrutura diagramática de
planos de cor, sustentando a figura também
bastante resumida sem qualquer esforço
melodramático ou recurso metafórico.
Tarsila dispunha o "fundo" com maliciosa
ambiguidade, de maneira que seria possível
percebê-lo ora como um desdobramento
analítico de planos, ora como o signo cifrado
de uma paisagem particular-assinalada, para
que não se tivesse quaisquer duvidas, por
gigantesca folha de bananeira. Importa dizer
que nesse trabalho a artista manipulava com
involuntária ironia antropofágica tanto os
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critérios “formais”, universalistas, evidentes
no arrojo construtivo dos elementos
pictóricos (o espaço planar e estrutural da
pintura moderna), quanto o critério "local",
afetivo e particularista, do "tema" regional.
Tal
combinação
inusitada
e
aparentemente incongruente (pois a
singularidade teimava o tempo todo em saltar
para a superfície do quadro, contradizendo
a premissa moderna da universalidade das
formas) iria radicalizar-se e desembocar
cinco anos mais tarde no referido "período
antropofágico". Era a culminação das
experiências que a artista realizara nos anos
de 1924 e 1925, em sua primeira tentativa
sistemática verdade que as vezes quase
didática e excessivamente sentimental
de aclimatação da racionalidade anima e
abstrata do espaço cubista ao ambiente
brasileiro, o chamado "período pau-brasil"
de sua pintura. Em todo caso, pode-se dizer
que também a pintura "pau-brasil" de Tarsila
retratava de modo precursor o sentido
essencial de um procedimento antropofágico,
pois os trabalhos desse momento revelavam
a mesma dimensão metalinguística de A
Negra, sinalizando deliberadamente, por
meio das tensões entre o arranjo formal e
o iconográfico, um processo de apropriação
do modelo "externo", convertido assim a um
ponto de vista regional, brasileiro.
Em face desse corpo-a-corpo com a
dinâmica da cópia e do modelo, dinâmica que
o "Manifesto antropófago" não tematizaria
senão alguns anos mais tarde, parecem
injustos tomar a obra de Tarsila para ilustrar
algo da plataforma antropofágica. A artista
não apenas a anteviu em sua produção de

1924-1925, como se aventurou depois a
extrair-lhe ao máximo as possibilidades
emancipatórias (e a explorar lhe as
contradições) no campo objetivo da forma,
vale dizer, no embate implacável com a
circunstância histórica e cultural brasileira (a
pintura "antropofágica" de 1928 a c.1929).
E, tendo esgotado esse projeto pictórico no
limiar da década de 30, Tarsila pode não ter
criado um corpo de pinturas substancial ao
longo de sua vida, mas acabou por consumar
uma reflexão crucial sobre a questão da
heteronímia na arte brasileira.
Do mesmo modo, seria improcedente
supor que a pintura "pau-brasil", que se pode
muito bem considerar a primeira incursão
sistemática da arte brasileira numa forma
moderna, dialeticamente empenhada na
superação do histórico estigma nacional
da imitação, apenas repercutia as ideias
do "Manifesto da poesia pau-brasil", que
Oswald publicara em 1924. Ai que A negra
fora produzida no ano anterior e, acima de
tudo, cabe considerar que Tarsila confrontava
essas questões, como se disse, enredada no
campo objetivo da forma, estava arrebatada
pela ideia de olhar com frescor e sem
preconceitos a realidade brasileira, e muito
pouco mobilizada por formulações teóricas
ou especulações intelectuais.
Sua pintura, enfim, discerniu a
antropofagia antes mesmo que ela fosse
nomeada, conforme se viu como um
procedimento poético, que parecia instaurar
a própria condição de possibilidade de
uma arte moderna brasileira. Mas antes de
ser possível praticar a antropofagia com
desenvoltura e senso estratégico, o que só
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se passaria nos últimos anos da década, teria
de ocorrer uma reforma visual radical na arte
brasileira, seria preciso retirá-la do bovarisme
dezenovista e confrontá-la imediatamente
com o simbolismo tecnológico e mecanicista
da forma moderna. Daí o giro conceitual
substantivo realizado pela arte brasileira
na obra "pau-brasil" de Tarsila. De fato,
foi mérito desta obra ter arremessado
abruptamente a uma posição de sincronia em
relação à cultura metropolitana hegemônica,
e com isto parecia querer desrecalcar o
atávico sentimento de atraso que atravessou
o pensamento brasileiro desde o primeiro
momento em que ele aspirou à condição
moderna.
Não haveria, entretanto, como
esconder certa candura nessas pinturas do
período pau-brasil, que em última instância
confiavam no pulso civilizatório daquela
reforma estética e no desencadeamento
iminente de um processo de racionalização
da paisagem brasileira3. É claro que esse
otimismo explodia com certa insolência na
sem-cerimônia com que Tarsila "amestiçava"
o código culto, insolência que era, aliás,
o que conferia graça e uma liberdade que
nada tinha de doutrinária ou programática
à abordagem da artista. Mas mesmo esse
otimismo relativizado pela apropriação
"bárbara" da forma tecnológica se exprimiria
nas pinturas de uma maneira ingenuamente
demonstrativa, como se a artista se
empenhasse em mostrar• um olhar culto
que a paisagem brasileira era, sim, capaz
de assimilar as premissas construtivas do
cubismo, como se ela se regozijasse, perante
esse olhar, com a descoberta de um estranho

ponto de convergência entre uma ordem
construtiva clássica e a natureza brasileira
dotada de formas puras e clarividentes, não
corrompidas sob o peso de uma "envelhecida
cultura europeia".
Ao período "paus-brasil” seguiramse dois anos de relativo refluxo produtivo,
contrabalançados pelas estadias prolongadas
da artista em Paris, por uma exposição
individual na Galérie Percier, que exigiu
dela toda uma sequência de preparativos e,
como já vinha ocorrendo desde o princípio
da década, pela intensa circulação do casal
Tarsila e Oswald pelo mundo artístico e
intelectual parisiense. As telas deste período
(por exemplo: A boneca e Manacá, ambas
de 1927) não escondem o esgotamento do
projeto anterior e o advento de algo novo,
mais pessoal, mais livre do didatismo que
marcara sua obra dos anos de 1924 a 1925,
embora nesse momento de transição se
manifestassem tentativas ainda bastante
incipientes de elaboração de uma nova
síntese iconográfica e formal. Eram pinturas
que passavam a trabalhar com formas moles,
que vinham dissolver o célebre pressuposto
da grade cubista. Com elas, Tarsila começava
a solapar a ordem construtiva, cujo
aprendizado lhe custara tantos esforços e
que bem ou mal lhe ensinara a acomodar
o punhado de contradições inerentes a tal
façanha cultural, e parecia retomar fôlego
para encetar com plenitude a operação
antropofágica.
A pintura “O Abaporu”, como se sabe,
inauguraria o segmento antropofágico
da obra da artista, em 1928. A mitigada
obscenidade de A negra reapareceria agora
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num enredo dinâmico de formas naturais,
atravessados
por
referências
fálicas,
apelos tácteis e hibridismos envolvendo
a combinação marota de elementos
antropomórficos e vegetais. O essencialismo
linear da ordem construtiva se via substituído
por um desconcertante empirismo da forma,
e a pedagogia da forma cubista, dominante
no grupo anterior de pinturas, dava lugar
a uma poética de amadurecimento e
eclosão de espécies de frutos sexuais, que

sagazmente ostentavam um caráter dúbio,
entre o natural e o artificial. Por outro lado,
com essa nova síntese do arranjo formal e
de exigências de uma iconografia de forte
apelo localista, Tarsila parecia ter superado
as contradições do "período pau-brasil", no
qual a racionalidade do espaço cubista era
incessantemente flanqueada pela dimensão
afetiva e particularista em que a artista
mergulhava a paisagem brasileira.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Muitos tenderam a assinalar o caráter onírico e fantástico
dos trabalhos do período antropofágico, numa interpretação
fundamentalmente psicologizada das estripulias formais de
Tarsila, interpretação que frequentemente, aliás, acabaria
por alinhá-la à escola do imaginário fantástico, a uma Frida
Khalo, por exemplo, quando não aos cenários primitivos
do douanier Rousseau. Entretanto, as formas naturais na
pintura da artista brasileira eram essencialmente paródicas,
é como se resultassem desse hibridismo quase metódico
entre formas naturais e artificiais, de sorte que a relativa
dose de ironia e inteligência construtiva requerida em tal
procedimento deveria desaconselhar que se interpretasse
essa pintura como reservatório das metáforas de um
inconsciente individual.
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HIPERATIVIDADE: COMO AUXILIAR CRIANÇAS
HIPERATIVAS
RESUMO: A hiperatividade das crianças é um problema muito comum atualmente, que
persiste na vida de pais e educadores. Desatenção, agitação, excesso de atividades,
emotividade, impulsividade e baixo limiar de frustração afetam a integração da criança
com todo o seu mundo em casa, na escola 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. É importante entender que a
criança hiperativa apresenta as dificuldades mais comuns da infância, porém de forma mais
exagerada. Algumas crianças, entretanto, podem apresentar sintomas de hiperatividade
como resultado de frustração, depressão ou de uma criação imprópria. Pais e educadores
devem ficar atentos quanto às características de seus filhos e/ou alunos e, assim, aprenderem
como auxiliá-los.
Palavras-chave: Hiperatividade; TDAH; Ansiedade; Agressividade; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO
A presente pesquisa procura melhor
esclarecer e orientar a todos que de uma
certa maneira se encontram envolvidos com
a problemática do Transtorno do Déficit de
Atenção com Hiperatividade (TDAH): pais,
educadores, familiares, entre outros.
Procura-se definir o conceito de
hiperatividade, assim como refere-se a um
breve histórico da doença; suas características,
classificação, diagnóstico, a diferença da
hiperatividade entre meninos e meninas.
Busca-se também esclarecer dúvidas
a respeito do tratamento do TDAH, o
uso de medicamentos, além de relatar
as repercussões da hiperatividade no
relacionamento familiar, na vida escolar
e social, e os conflitos que surgem da
convivência com um portador de TDAH.
Este trabalho apresenta dicas para auxiliar
a ação do professor que lida com o hiperativo,
ressaltando a importância do papel da escola
na vida do portador de TDAH, estimulando
a sua autoestima e ajudando-o a encontrar
o equilíbrio ao longo do seu tratamento
multidisciplinar, ou seja, um tratamento
realizado por uma equipe em comunhão:
pais, escola, médicos e terapeutas, tendo em
vista que o problema tratado é que a criança
hiperativa, em sala de aula, exige uma maior
atenção por parte do professor.
Para esse problema, sustenta-se como
hipótese que com uma ação didáticapedagógica voltada para as necessidades
especiais do hiperativo é possível contornar
muitos problemas de aprendizagem que ele
venha apresentar.

Adota-se como objetivos para este trabalho
facilitar o convívio professor-aluno diante
de um quadro de hiperatividade, permitir ao
educador a identificação das características
do comportamento do hiperativo, encontrar
a forma correta para auxiliar a criança
hiperativa, permitir ao professor distinguir
um comportamento hiperativo de um outro
distúrbio de atenção, conscientizar os pais a
lidarem com o problema do filho hiperativo
de um modo mais adequado, tornando-os
parceiros do professor, e analisar a razão de
um mau rendimento escolar do hiperativo,
tendo em vista que o nível intelectual dele,
na maioria das vezes, apresenta-se normal.
A razão de ser desta pesquisa foi que, tendo
em vista o crescente número de crianças
hiperativas na sala de aula e a problemática
sofrida pelo professor, acredita-se na
possibilidade de minimizar tais dificuldades
decorrentes da relação professor-aluno e
deste com os demais colegas.
O hiperativo dispersa a atenção da turma em
razãoo seu comportamento irrequieto, exigindo
assim do professor uma atenção especial,
muitas vezes dificultada pelo excesso de alunos
sob sua responsabilidade. Partindo-se de uma
ação didática-pedagógica mais envolvente, na
qual seja valorizada a afetividade, percebese ser possível contornar os problemas de
aprendizagem e de comportamento social do
hiperativo. Também o despreparo do educador
inibe uma aprendizagem mais eficaz por parte
do hiperativo, já que o mesmo necessita de
estímulos especiais capazes de prender sua
atenção.
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Para buscar respostas para o problema
levantado, a metodologia utilizada neste
trabalho foi a Bibliográfica, onde vários
livros foram consultados, bem como sites da
internet, e artigos de revistas especializadas.
Finaliza-se o trabalho expondo de uma
maneira simples e objetiva as conclusões
detidas durante o processo da pesquisa e o
aprimoramento sobre o assunto, após tanta
dedicação e estudo na realização desta
pesquisa.

O QUE É HIPERATIVIDADE
A criança hiperativa representa um
enorme desafio para pais e professores. As
pesquisas sugerem que a hiperatividade pode
ser o problema mais persistente e comum na
infância.
Segundo Sam e Michael GOLDESTEIN
(1996, p.246), a hiperatividade:
É persistente ou crônica porque não
há cura e muitos problemas apresentados
pela criança hiperativa devem ser
administrados, dia-a-dia, durante a infância e
a adolescência. É possível que os problemas
resultantes da hiperatividade estejam entre
as razões mais frequentes que justificam o
encaminhamento de crianças com problemas
de comportamento a médicos, psicólogos,
educadores e outros especialistas em saúde
mental.
Para a maioria das crianças afetadas,
a desatenção, a atividade excessiva ou
o comportamento emocional irrefletido
e impulsivo são características do
temperamento. Este termo descreve um
conjunto de qualidades inatas que vieram

ao mundo com elas. Muitos pesquisadores
acreditam que essas qualidades, que podem
não ser hereditárias, sejam consequência de
algum desequilíbrio da química do cérebro.
Porém, algumas crianças podem apresentar
sintomas de hiperatividade com resultado de
ansiedade, frustração, depressão ou de uma
criação imprópria.
Quando um professor, amigo ou médico
sugere que se pesquise um possível
comportamento hiperativo de uma criança,
é bem provável que isso gere em torno dos
pais dessa criança, um complexo conjunto de
problemas que afetem-na em todas as áreas,
e esses problemas podem ser exacerbados
por fatores sociais e por outros fatores
incluindo saúde, dieta, amigos, problemas
de aprendizagem, irmãos ou até mesmo o
próprio estado emocional. Uma avaliação
cuidadosa é necessária para determinar a
origem do problema: se está na criança ou
nos pais.
Keith Conners, pesquisador na área
da hiperatividade infantil, afirma que o
diagnóstico da hiperatividade é difícil e
complexo. Segundo CONNERS (citado por
GOLDESTEIN, 1996, p. 247):
Não existe nenhum teste diagnóstico
absoluto para a hiperatividade. É preciso
uma cuidadosa coleção de informações das
mais variadas fontes, como por exemplo
pais e professores, por meio dos mais
variados instrumentos, como questionários,
entrevistas e testes, e por vários meios.
Além disso, não há sinais significativos na
história do desenvolvimento da criança que
com certeza absoluta possam contribuir para
diagnosticar a hiperatividade.
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É também importante para os pais
entenderem que a hiperatividade pode ser
melhor descrita como uma forma exacerbada
daquilo que pode ser um comportamento
apropriado para a idade.
Uma criança
pode ser também excessivamente ativa ou
insuficientemente atenta. Outros problemas
da infância normalmente são definidos de
maneira clara e definitiva, como a febre por
exemplo: uma criança está ou não com febre.
A hiperatividade, por outro lado, tem uma
ampla margem na qual o nível de atenção,
da atividade e da impulsividade pode ser
determinado tanto pelo temperamento como
pela solicitação feita à criança pelo ambiente
em que vive. A hiperatividade, portanto,
precisa ser considerada um distúrbio de
interação.

DEFINIÇÃO / HISTÓRIA
Ansiedade,
inquietação,
euforia
e
disração frequentes podem significar mais
do que uma fase na vida de uma criança: os
exageros de conduta diferenciam quem vive
num momento atípico daqueles que sofrem
com Transtorno de Déficit de Atenção com
Hiperatividade (TDAH), doença precoce
e crônica que provoca falhas nas funções
do cérebro responsáveis pela atenção e
memória.
De origem genética, o TDAH tem
como fatores predominantes, e não
necessariamente simultâneos, a desatenção,
a impulsividade e a hiperatividade, além de
influências externas relevantes como traumas
inclusive cerebrais, infecções, desnutrição
ou dependência química dos pais.

No caso das crianças, o TDAH pode
aparecer desde a gravidez, quando o bebê
se mexe além do normal, ou durante o
crescimento, no máximo até os sete anos
de idade. Se a pessoa não for tratada desde
cedo à base de estimulantes, antidepressivos
e terapias, na fase adulta poderá ter
sintomas de distração, falta de concentração
e deficiência na coordenação de ideias ainda
mais acentuadas.
Para a criança hiperativa, o dia-a-dia
é uma série de desafios produzidos por
várias deficiências ou poucas habilidades
específicas. Entretanto, os problemas não
se originam das poucas habilidades, mas
resultam da incapacidade da criança de
satisfazer as demandas impostas pelo mundo.
Há pouco mais de um século, no nosso
sistema educacional, o método usual de um
professor de lidar com essas dificuldades de
temperamento era bater ruidosamente na
criança com uma régua. Se a régua quebrasse
antes que a criança, as autoridades sugeriam
que a criança não retornasse à escola. Assim,
as dificuldades escolares eram resolvidas e a
criança era entregue ao mundo. Na nossa
sociedade e cultura, seja bom ou ruim, certo
ou errado, são muito valorizadas as crianças
que permanecem calmamente sentadas,
prestam atenção, planejam e conseguem
alcançar seus objetivos. Essas exigências
recaem mesmo sobre crianças muito
pequenas. A criança hiperativa, incapaz de
satisfazer essas exigências, é uma candidata
imediata a uma infinidade de problemas.
Segundo pesquisadores do caso, como
Cesar Coll, Jesús Palácios e Álvaro Marchesi
(1995; p.134), a hiperatividade refere-se
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a um dos distúrbios do comportamento
mais frequentes na idade pré-escolar,
caracterizado por um nível de atividade
motora excessivo e crônico, déficit de
atenção e falta de autocontrole.
Inicialmente, foi definido como um distúrbio
neurológico, vinculado a uma lesão cerebral.
As dificuldades para objetivar a existência
dessa lesão provocaram uma mudança
importante na conceituação do distúrbio.
Assim, nos anos 60, surgiu a necessidade de
defini-lo a partir de uma perspectiva mais
funcional, dando ênfase à caracterização da
hiperatividade como síndrome condutual, e
considerando a atividade motora excessiva
como o sintoma primordial. Na década de 80,
e como resultado de diversas investigações,
foram ressaltados os aspectos cognitivos
da definição da síndrome, principalmente o
déficit de atenção e a falta de autocontrole
ou impulsividade; considerando-se, além
disso, que a atividade motora excessiva é o
resultado do alcance reduzido da atenção da
criança e da mudança contínua de objetivos
e metas a que é submetida.
Esta mudança na caracterização do
distúrbio produziu certa confusão em
relação a sua definição e denominação (por
exemplo, hiperatividade, lesão cerebral
mínima, distúrbio de déficit de atenção com
hiperatividade, etc). Como consequência
direta, os dados sobre sua incidência na
população infantil foram discrepantes,
oscilando de acordo com os estudos entre
1% e 13% (MIRANDA e SANTAMARÍA,
citados por COLL, 1995, p.140).
Mais recentemente, o psiquiatra da
infância e da adolescência do Hospital das

Clínicas, Ênio Roberto de Andrade (2000),
explica que 30% a 70% dos indivíduos que
sofrem dessa doença tomam medicamentos
por toda a vida: “Como a causa e os efeitos
são de difícil diagnóstico, o tratamento não
é voltado para a cura da doença, mas para a
remissão. ” (ANDRADE, 2000, p. 30-32).
Quando se pensa em TDAH, a
responsabilidade sobre a causa recai sobre
toxinas, problemas no desenvolvimento,
alimentação, ferimentos ou malformações,
problemas hereditários e familiares. Já foi
sugerido que essas possíveis causas afetam
o funcionamento do cérebro. Pesquisas
mostram diferenças significativas na
estrutura e no funcionamento do cérebro
de pessoas com TDAH, particularmente nas
áreas do hemisfério direito do cérebro, no
córtex pré-frontal, gânglios da base, corpo
caloso e cerebelo. Esses estudos estruturais
e metabólicos somados a estudos genéticos
e sobre a família, bem como as pesquisas
sobre reação a drogas, demonstram
claramente que o TDAH é um transtorno
neurobiológico. Apesar da intensidade dos
problemas enfrentados pelos portadores de
TDAH variar de acordo com suas experiências
de vida, está claro que a genética é o fator
básico na determinação do aparecimento
dos sintomas do TDAH.

DÉFICIT DE ATENÇÃO
As dificuldades de atenção constituem
para a maioria dos autores, um dos sintomas
definidores da hiperatividade. De fato,
o Manual Diagnóstico e Estatístico dos
Distúrbios Mentais (DSM III, 1980) propôs
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a denominação de “distúrbio por déficit
de atenção com hiperatividade”, devido à
elevada freqüência de problemas de atenção
em crianças hiperativas, e sua persistência
e estabilidade ao longo do tempo.
A
persistência e estabilidade dos problemas de
atenção proporcionaram um valor primário
e discriminativo a este sintoma, frente a
outros, como a atividade motora, que embora
caracterize o distúrbio hiperativo, tende a
desaparecer com o decorrer do tempo.
Até os dois anos de idade, a atenção
é controlada e dirigida por determinadas
configurações de estímulos, não existindo
controle voluntário por parte da criança.
Entre os dois e cinco anos, surge o
controle voluntário da atenção. A criança já
consegue concentrar-se de forma seletiva
em alguns aspectos da estimulação externa,
mas sua atenção ainda é dominada pelas
características mais centrais e salientes dos
estímulos; é por isso que, de certa forma,
continua sendo dirigida para o exterior.
A partir dos seis anos, ocorre uma mudança
notável. O controle da atenção passa a ser
interno. A criança já é capaz de desenvolver
estratégias para atender, seletivamente, os
estímulos que ela considera relevantes para
a solução de determinados problemas, sejam
eles ou não os aspectos mais centrais da
estimulação externa.
Os resultados de estudos experimentais
realizados com indivíduos hiperativos nos
anos 80 mostram que estes processos se
encontram alterados. Por um lado, em
termos gerais, pode-se afirmar que estas
crianças apresentam dificuldades para
concentrar sua atenção durante períodos

contínuos de tempo. Por outro lado, o
processo de evolução não chega a ser
controlado por estratégias internas, que
ajudariam a criança a se concentrar de forma
seletiva nos aspectos pertinentes para a
solução eficaz dos problemas; ao contrário, o
processo de atenção continua sendo dirigido
à estimulação externa.
“Estas dificuldades intensificam-se nas
situações grupais, já que essas situações
exigem atenção mais sustentada e seletiva
para poder manejar a grande quantidade de
informação que é gerada. “ (VEGA, citado
por GOLDSTEIN, 1996, p. 140).

ATIVIDADE MOTORA
EXCESSIVA
A atividade motora excessiva que
caracteriza as crianças hiperativas, e que
commaior frequência deu nome ao distúrbio,
manifesta-se por meio de uma atividade
corporal excessiva e desorganizada que, com
freqüência, não tem um objetivo concreto.
É exatamente esta ausência de finalidade
que permite diferenciá-la da superatividade
observada no desenvolvimento normal da
criança em certas situações.
Juntamente com esta atividade motora
que faz com que se considere a criança como
“uma zona móvel de desastre” (HEBERT,
1983), costumam surgir dificuldades tanto
em nível de motricidade grossa (por exemplo,
dificuldades de coordenação visual-manual),
observando-se, com certa freqüência,
movimentos involuntários de dedos que
interferem na realização de certas tarefas.
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IMPULSIVIDADE OU FALTA
DE CONTROLE
O comportamento de toda criança é,
inicialmente, controlado pelos adultos,
segundo certas normas que, com freqüência,
vão contra seus desejos; tais normas, externas
e impostas, acabam sendo internalizadas
no decorrer de seu desenvolvimento, de
forma que o controle externo dá lugar
ao autocontrole. Segundo COLL (1995,
p.142), este processo encontra-se alterado
nas crianças hiperativas, de forma que a
conduta impulsiva constitui um dos aspectos
relevantes do distúrbio, observando-se uma
tendência à satisfação imediata de seus
desejos e pouca tolerância à frustração.
As crianças hiperativas têm dificuldade de
pensar antes de agir. Elas têm dificuldade
de seguir as regras, mas a sua necessidade
de agir rapidamente sobrepuja sua reduzida
capacidade de autocontrole. Isso resulta em
um comportamento inadequado e irrefletido.
Essas crianças, com muita frequência,
voltam a transgredir. Embora pareça um
termo usado para criminosos, é a melhor
descrição da incapacidade que têm essas
crianças de tirar proveito da experiência.
Essas crianças exigem maior supervisão
e freqüentemente frustram seus pais e
professores. A maioria das crianças, depois
de uma certa vez em que se envolvem num
comportamento proibido, lembra-se da
raiva sentida e dos castigos impostos por
seus responsáveis. O comportamento do
tipo transgressor normalmente desaparece.
Entretanto, a criança hiperativa parece não
tirar nenhum benefício da experiência. Em

geral, os problemas da criança originamse da incompetência, inconsistência ou
inabilidade, e não da desobediência.
Algumas pesquisas sugerem que o
constante se satisfazer pode ser ineficaz
para mudar o comportamento das crianças
hiperativas e descrevem esse comportamento
como um déficit motivacional.

HIPERATIVIDADE: MENINOS
X MENINAS
Segundo Soren Dalsgaard, do Hospital
Psiquiátrico de Crianças e Adolescentes da
Universidade Aarhus, na Dinamarca, “Apesar
do TDAH ser mais comum em meninos,
as meninas com o problema podem ter
um resultado mais negativo no estado
psiquiátrico da puberdade. ” (DALSGAARD
& ESTUDO, 2002). Estudos realizados num
período de dez a trinta anos, comprovou-se
que as meninas hiperativas foram duas vezes
mais propensas que os meninos a serem
hospitalizadas na vida adulta. Segundo
DALSGAARD (citado por, GOLDSTEIN,
1996, p.150), a razão para que isso aconteça
pode ser em razão uma diferença biológica
de sexo.
Os garotos podem ser mais
vulneráveis a desenvolver o TDAH, mas
quando a hiperatividade ocorre nas meninas,
as consequências são mais agravantes.
Para o psiquiatra Ênio Roberto de
Andrade (ANDRADE & GENTILE, 2000, p.
30) essa incidência de TDAH em meninos
– cerca de oitenta por cento dos casos
– está relacionada também ao hormônio
masculino testosterona, que quando
começa a ser produzido, na puberdade dos
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garotos, faz com que eles se tornem mais
agressivos. Mas ainda há desenvolvimento
de conhecimentos sobre o assunto, em que
existe a possibilidade de meninos possuírem
características naturais que fazem com que
eles tenham essa forma de comportamento.

DIAGNÓSTICO
O diagnóstico do TDAH é um processo
de múltiplas facetas. Diversos problemas
biológicos e psicológicos podem contribuir
para a manifestação de sintomas similares
apresentados por pessoas com TDAH. Por
exemplo: a falta de atenção é uma das
características do processo de depressão.
Impulsividade é uma descrição típica de
delinquência. O diagnóstico de TDAH pede
uma avaliação ampla. Não se pode deixar
de considerar e avaliar outras causas para
o problema, assim é preciso estar atento à
presença de distúrbios concomitantes. O
aspecto mais importante do processo de
diagnóstico é um cuidadoso histórico clínico
e desenvolvimental. A avaliação do TDAH
inclui, frequentemente, um levantamento do
funcionamento intelectual, acadêmico, social
e emocional. O exame médico também é
importante para esclarecer possíveis causas
de síndromes semelhantes aos do TDAH.
O processo de diagnóstico deve incluir
dados recolhidos com professores e outros
adultos que de alguma maneira, interagem
rotineiramente com a pessoa que está
sendo avaliada. Embora se tenha tornado
prática popular testar algumas habilidades
como resolução de problemas, trabalhos
de computação e outras, a validade dessa

prática como sua contribuição adicional a
um diagnóstico correto, continuam a ser
analisados pelos pesquisadores.
No diagnóstico de adultos com TDAH,
mais importante ainda é conseguir o histórico
cuidadoso da infância, do desempenho
acadêmico, dos problemas comportamentais
e profissionais. À medida que aumenta
o reconhecimento de que o transtorno é
permanente durante a vida da pessoa, os
métodos e questionários relacionados com
o diagnóstico de um adulto com TDAH
estão sendo padronizados e cada vez mais
acessíveis.
Há algumas diferenças notáveis entre
um portador de TDAH e um mero maleducado. O portador de TDAH continua
agitado diante de situações novas, isto é,
não consegue controlar seus sintomas. Já o
mal-educado, primeiro avalia bem o terreno
e depois manipula situações buscando obter
vantagens sobre os outros. De acordo com
TIBA (2002, p.152), diagnósticos apressados
e equivocados têm feito pessoas maleducadas ficarem à vontade para serem
mal-educadas sob o pretexto de que estão
dominadas pelo TDAH. O fato de serem
consideradas doentes facilita a aceitação de
seu comportamento impróprio.
É mais fácil agir sem a necessária
adequação de ser humano e cair na escala
animal liberando tudo o que se tem vontade
de fazer. “Concentrar-se dá trabalho. Exige
esforço mental. ” (TIBA, 2002, p.152). Como
a criança não suporta isso, começa a se
agitar, a prestar atenção em outra coisa.
Antes dos pais lidarem com o filho
como apenas um mal-educado, ou como
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um portador de TDAH, é importante que
consultem um médico e recebam a orientação
correta, base fundamental da boa educação.

REPERCUSSÕES DA
HIPERATIVIDADE NO
RELACIONAMENTO FAMILIAR
O hiperativo é a causa de freqüentes
transtornos domésticos.
Nem sempre
os pais admitem que o filho é hiperativo.
“Muitos acham que a criança é esperta
demais e, por isso está sempre interessada
em novidades. ” (SAMARA, 2000, p.3032). Além disso, eles acreditam que o
tratamento com medicamentos pode tirar a
espontaneidade do pequeno. Em casos leves
o distúrbio pode ser tratado apenas com
terapia e reorientação pedagógica. Segundo
ANDRADE & GENTILE (2000, p.31), os
casos graves necessitam de tratamento
com medicamentos. O tratamento é feito
por um período mínimo de dois anos, mas
deve durar até a adolescência, quando
os sintomas diminuem ou desaparecem,
graças ao amadurecimento da Dopamina,
uma substância presente no cérebro que
transmite o impulso nervoso de uma célula
para outra no cérebro.

CONFLITOS DOMÉSTICOS
POR CONTA DO FILHO
HIPERATIVO
O comportamento hiperativo pode
desestabilizar a relação do casal, que deve

procurar administrar, em conjunto, os
desvios comportamentais apresentados
pelo filho, pois as discórdias do casal têm
repercussão negativa relevante sobre o
comportamento emocional da criança, o que
agrava a hiperatividade. A vida doméstica
se torna mais difícil, os encontros não mais
denotam prazer, mas justamente o oposto,
ou seja, o desprazer.

A HIPERATIVIDADE E A
FAMÍLIA
É importante que uma rotina estável
seja estabelecida em casa.Para diminuir a
confusão e a quantidade de estímulos diários,
deve-se definir horários específicos para
comer e dormir. TOPZEWSKI (1999, p.49)
dá dicas de como os pais podem lidar com
filhos hiperativos: Fale um pouco mais alto e
dê ênfase às palavras mais importantes, que
designem tempo, espaço e modo, como por
exemplo: “A lição é para amanhã. “Seja breve
e evite dar várias ordens ao mesmo tempo.
Não mande a criança fazer algo gritando de
outro cômodo da casa. Ela não vai atender
você. Prepare um local de estudos adequado,
com horários estabelecidos para fazer as
tarefas escolares.
É aconselhável atribuir uma tarefa
pequena e rápida e insistir delicadamente
para que seja concluída, não esquecendo de
agradecer e elogiar.
Deve-se fazer que a criança participe
de projetos de seu interesse, contribuindo
para sua concentração. Aprender a
concentrar-se alterará sua resposta ao
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mundo, gradativamente, pois além de ter
um desequilíbrio do sistema nervoso que
transforma em tortura o simples fato de
permanecer sentado, a criança hiperativa e
inteligente entedia-se facilmente.
É necessário que os pais também busquem
terapia para adquirirem informação e apoio,
diminuindo assim o sentimento de frustração
e isolamento que atinge a família.
Aconselha-se que os pais não se
prendam demasiadamente ao problema da
hiperatividade da criança; faz-se necessário
um descanso, ocupando-se em outras
atividades prazerosas a fim de amenizar o
desgaste emocional que é uma constante
na vida familiar. Segundo TOPAZEWSKI
(1999, p.49) é importante impor limites
especiais às crianças com TDAH, porque
os medicamentos utilizados no tratamento
não curam a doença, somente amenizam os
sintomas. É preciso reorganizar a educação
da criança.
Toda criança precisa estudar, praticar
esportes, ou pode ter outras atividades
extracurriculares, com fazer inglês, etc. Mas
precisa, principalmente, brincar e descansar
para aliviar suas tensões e isso deve ser
respeitado.
Os pais devem ficar atentos se os fatores
ambientais estão ou não favoráveis dentro
da casa. Muitas vezes a agitação da criança
é o reflexo do que ela está vivendo no seu
dia-a-dia.

O TDAH E A VIDA AFETIVA
Amar uma pessoa com comportamento
TDAH pode exigir uma grande habilidade

na arte de amar, uma vez que as relações
amorosas costumam ter uma grande
intensidade. Tudo pode acontecer nessas
relações num espaço de tempo tão curto
que os amantes podem chegar ao ponto
de duvidar da realidade dos fatos. Sua vida
pode mudar em poucos minutos.
A forma de amar é influenciada pela tríade:
desatenção, hiperatividade e impulsividade.
“Em todos os casos sobra emoção e quase
sempre falta razão.
Mentes inquietas
parecem não possuir nenhum pequeno
espaço para abrigar a velha e cansada amiga
Razão. “ (SILVA, 2003, p.72)
A pessoa com hiperatividade física
aliada à impulsividade assemelha-se a um
grande “tornado” apaixonado. É capaz de
conhecer alguém, apaixonar-se, casar, brigar,
odiar, separar, divorciar e tornar a casar-se
novamente, tudo em menos de um mês.
Tendem a sentir todas as emoções de modo
mais intenso. Quando se apaixonam, toda
sua atenção volta-se para esse sentimento
sem que possam controlar tal impulso.
Já as pessoas que não possuem tanta
hiperatividade física e impulsividade tendem
a apaixonar-se à moda antiga, transformam
o objeto de paixão em um ser idealizado.
Amam, no interior de suas mentes, mas
não conseguem colocar em prática todas
as coisas que vivem em seus pensamentos.
Muitas vezes seus parceiros nem sabem ou
imaginam que são objetos de tão nobres
sentimentos.
Passada a paixão inicial o difícil é a
convivência, estabelecer uma relação afetiva
duradoura de crescimento e respeito mútuo.
A instabilidade de atenção traz muitos
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problemas pessoais e cotidianos. Datas
especiais podem ser esquecidas, trabalho
pode ser um ato contínuo, ser levado para
dentro de casa. Sérios conflitos podem
aparecer tornando a relação insuportável
para ambos.
Segundo SILVA (2003, p.76), um outro
aspecto que torna a comunicação afetiva
difícil é a baixa autoestima que quase sempre
acaba traindo-o, impedindo que fale o que
sente de verdade, sob pena de sentir-se
rejeitado e não amado. Talvez seja esse o
seu maior temor afetivo.
Essa baixa autoestima tem início na vida
infantil, onde apresentam muitas desavenças,
culpas, acusações e agressões por serem mal
interpretadas e rotuladas de forma pejorativa
como “rebeldes”, “esquisitas”, “preguiçosas”,
“más”, etc. Essas relações afetivas primárias
(com familiares e cuidadores) é que irão
influenciar na vida adulta. Muitos calam-se
para não provocar conflitos ou dizem tudo
que lhes vêm à cabeça com muita afetividade.
Evitar apaixonar-se por um hiperativo não
parece ser a solução para tantos conflitos.
“O importante é escolher uma pessoa muito
especial, que goste da gente, com suas
virtudes e suas limitações. ” (SILVA, 2003,
p.73).

PROGNÓSTICO
O tópico TDAH provavelmente continuará
sendo o mais amplamente pesquisado
e debatido nas áreas da saúde mental e
desenvolvimento da criança. Coisas novas
acontecem a cada dia. Muitas coisas estão
se descobrindo a respeito do TDAH. A

causa mais provável da hiperatividade é a
hereditariedade. Os estudos sobre genética
molecular possivelmente chegam a identificar
o gene relacionado com esse distúrbio. “Com
a crescente conscientização e compreensão
da comunidade em relação ao impacto
significativo que os sintomas do TDAH têm
sobre as pessoas e suas famílias, o futuro
parece ser mais promissor. ” (GOLDSTEIN,
1996, p.153).
Para tornar a aprendizagem significativa
para a criança seja ela hiperativa ou não é
necessário primeiramente compreender
como funciona o seu cognitivo, ou seja,
como elas aprendem.
As funções superiores são de natureza
cultural e concebidas como transformações
qualitativas que ocorrem na inter-relação de
fatores externos e internos. São, portanto, “a
apropriação e internalização de instrumentos
e signos em um contexto de interação”.
(VYGOTSKY, 1996, p. 111)
Estes complexos mecanismos psicológicos
é que diferenciam o homem dos animais e
o torna capaz de pensar, planejar, tomar
decisões, solucionar problemas. A gênese
e estrutura das funções psicológicas
superiores foram investigadas por Vygotsky
e seus colaboradores e revelam as leis
fundamentais que caracterizam os processos
de desenvolvimento do sistema nervoso e
da conduta do indivíduo.
À medida em que as funções superiores
se desenvolvem as estruturas inferiores
ou elementares (ações reflexas, reações
automatizadas, processos de associação
simples) cedem parte de suas funções às
formações novas. A constituição das funções
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superiores não acontece sobre ou ao lado
das funções elementares, mas estruturamse a partir de “complexas combinações das
funções elementares mediante a aparição
de sínteses complexas”. (VYGOTSKY, 1996,
p.118).
Segundo
Kretschmer
(citado
por
VYGOTSKY, 1996, p.96) os processos
psíquicos complexos, sobre o qual se baseiam
as funções superiores, são algo mais que uma
soma das funções, trata-se da constituição de
uma estrutura psicológica nova, totalmente
independente. Esta síntese superior permite
observar desde os processos reflexos mais
simples até a formação das abstrações no
pensamento e na linguagem.
As novas funções superiores se
integram com os elementares que se
subordinam a elas como uma categoria
superada, como continuação delas. O
desenvolvimento psíquico constitui-se,
então, com uma certa hierarquia, em uma
ascenção das funções superiores.
A funções superiores:sensação, percepção,
atenção, memória, pensamento e linguagem
e imaginação não se desenvolvem umas ao
lado das outras, mas constituem-se em um
sistema hierárquico cuja função central é o
desenvolvimento do pensamento, a formação
de conceitos. Estas funções, em um processo
de síntese complexa, se integram a ela, se
intelectualizam, se reorganizam sobre a base
do pensamento em conceitos. É, portanto,
por meio da interação ou cooperação social
e o uso de instrumentos psicológicos que
se estruturam as funções psicológicas
superiores.

DESENVOLVIMENTO DA
ATENÇÃO E DA PERCEPÇÃO
A criança inicialmente é egocêntrica, só
se interessa por ela mesma, para depois
se interessar pela família, casa, escola,
ampliando, dessa forma, seu circuito de
interesses até os problemas mais amplos da
humanidade.
O início do processo educativo está
no papel de como o conhecimento está
relacionado com o cotidiano das crianças,
ou seja, da relação entre as necessidades
das crianças e seu meio. Dessa forma, o
brincar da criança apóia e valoriza seu
desenvolvimento, no sentido de que a
brincadeira surge como a linguagem natural
da criança, e a aprendizagem ocorre pela
descoberta.
É importante salientar que toda atividade
proposta para a criança será bem aproveitada
se a abordagem do conteúdo respeitar e
acompanhar sua faixa etária.
Segundo a Psicologia Genética de Piaget, a
criança passa por estágios de amadurecimento
mental, começando pela fase intuitiva, em
que devem predominar atividades sobre
materiais concretos, explorando de forma
presente, e com ausência de conclusões
lógicas, em nível abstrato, das experiências
realizadas. Com o decorrer da idade, começa
a haver a capacidade de manipular variáveis,
e os objetivos da exploração do ambiente
começam a ser específicos; inicia-se o
desenvolvimento de trabalhos abstratos.
VYGOTSKY (Camargo, 1998) “fez grandes
contribuições sobre aquisição de conceitos
espontâneos e científicos, embora estes
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possam adquirir caminhos diferentes na
formação da criança influenciada por
variações externas e pelas condições internas”.
Já em relação ao lúdico a criança aprende a
agir, sua curiosidade é estimulada, adquire
iniciativa e autoconfiança que proporcionam
o desenvolvimento da linguagem e valoriza a
atividade deconcentração.
O manuseio de material concreto é
bastante satisfatório para toda criança,
mesmo fora da sala de aula. O ensino não
deve estar restrito ao espaço físico da sala
de aula, mas deve ser inserido dentro de um
ambiente de aprendizado, centralizado no
aprender do aluno.

INTERAÇÃO ENTRE
APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO
Existem, pelo menos dois níveis de
desenvolvimento identificados por Vygotsky
(VYGOTSKY, 1996, p.101). “ um real, já
adquirido ou formado, que determina o que
a criança já é capaz de fazer por si própria,
e um potencial, ou seja, a capacidade de
aprender com outra pessoa”. A aprendizagem
interage com o desenvolvimento, produzindo
abertura nas zonas de desenvolvimento
proximal (distância entre aquilo que a criança
faz sozinha e o que ela é capaz de fazer com
a intervenção de um adulto; potencialidade
para aprender, que não é a mesma para todas
as pessoas; ou seja, distância entre o nível de
desenvolvimento real e o potencial) nas quais
as interações sociais são centrais, estando
então, ambos os processos, aprendizagem e

desenvolvimento, inter-relacionados; assim,
um conceito que se pretenda trabalhar,
como por exemplo, em matemática, requer
sempre um grau de experiência anterior para
a criança.
O desenvolvimento cognitivo é produzido
pelo processo de internalização da interação
social com materiais fornecidos pela cultura,
e o processo se constrói de fora para
dentro. Para Vygotsky, a atividade do sujeito
refere-se ao domínio dos instrumentos de
mediação, inclusive sua transformação por
uma atividade mental.
Para ele, o sujeito não é apenas ativo, mas
interativo, porque forma conhecimentos
e se constitui a partir de relações intra e
interpessoais.
É na troca com outros sujeitos e
consigo próprio que se vão internalizando
conhecimentos, papéis e funções sociais, o
que permite a formação de conhecimentos
e da própria consciência. Trata-se de um
processo que caminha do plano social
- relações interpessoais - para o plano
individual interno - relações intrapessoais.
Assim, a escola é o lugar onde a intervenção
pedagógica intencional desencadeia o
processo ensino-aprendizagem.
O professor tem o papel explícito de
interferir no processo, diferentemente de
situações informais nas quais a criança
aprende por imersão em um ambiente
cultural. Portanto, é papel do docente
provocar avanços nos alunos e isso se torna
possível com sua interferência na zona
proximal.
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ALGUMAS REFLEXÕES ACERCA DA CRIANÇA COM HIPERATIVIDADE NO COTIDIANO
ESCOLAR E FAMILIAR
O ALUNO HIPERATIVO NA
ESCOLA: E AGORA?
Se o convívio social é importante para
o desenvolvimento da criança, para quem
tem TDAH não é diferente. As crianças
com hiperatividade por apresentar um
comportamento desatento, impulsiva e muitas
vezes agressiva, acabam sendo rejeitadas
pelos companheiros da escola. Essa rejeição
agrava o comportamento do hiperativo,
podendo levá-los a conseqüências bem mais
graves, como aumento da agressividade e
tentativa de controlar os amigos.
Segundo os autores Goldstein e
Goldstein (1996) a capacidade de fazer e
manter amizades contribui para um melhor
desenvolvimento do comportamento da
criança hiperativa, tanto na casa com
na escola. Um dos instrumentos que
possibilitam o desenvolvimento da criança
com hiperatividade são os jogos. O jogo é
um importantíssimo meio para as crianças
aprenderem a explorar seu meio ambiente
e fortalecer as habilidades sociais. O
jogo não apenas intensifica os contatos
da criança com o mundo, mas também
ajuda a criança a desenvolver uma autoimagem adequada. Na idade pré-escolar, a
brincadeira do faz-de-conta é uma atividade
que freqüentemente ajuda as crianças a
desenvolver os fundamentos básicos para o

desenvolvimento social normal”. (Goldstein e
Goldstein, 1996).
Desta maneira o professor deve oferecer
situações em que a criança com TDAH
possa interagir com os demais colegas,
principalmente nos jogos e nas brincadeiras.
São nestas ocasiões prazerosas e ricas que o
professor contribui para o desenvolvimento
social adequado do aluno, principalmente
quando a conflitos entre eles. A intervenção
adequada do professor, por meio de um
diálogo no qual levem os alunos a refletirem
sobre seus atos é um fator importantíssimo
para que tal desenvolvimento aconteça.
De acordo com Maristane Dias (2004), as
meninas que sofrem com a doença são mais
distraídas, falam demais ou simplesmente se
isolam. Já os meninos não conseguem manter
amizades por muito tempo, são agitados e
interrompem a aula constantemente.
Os autores Goldstein e Goldstein (1996,
p.106) afirmam que alguns pesquisadores
sugeriram que as crianças hiperativas não são
tão inteligentes quanto as outras crianças.
A psicopedagoga e psicanalista Maristane
Dias, diz que “o principal empecilho para
elas é a impulsividade e a falta de atenção,
ferramentas importantes para o progresso
dos estudos”. A inteligência de pessoas
hiperativas não é comprometida com a
doença. Ao se tratar, a melhora é perceptível.
Todo ser humano possui valores e
potenciais diferentes e têm capacidade de
se desenvolver. Com a criança hiperativa
não é diferente, basta o professor focalizar
a atenção dessa criança, nutrir e reforçar
aquilo que existe de positivo nela. Assim ela
terá a mesma capacidade de aprender que
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as outras crianças. É imprescindível tratá-la
com respeito e responsabilidade.
Acreditam que para um melhor
desenvolvimento do aluno hiperativo, os
professores deveriam ser orientados para a
necessidade de:
Sala de aula bem estruturada;
Pequena quantidade de alunos;
Ensino ativo, dando ênfase a atividade
física;
Tarefas curtas e explicadas passo a
passo;
Atendimento individualizado;
O aluno hiperativo deve estar no
primeiro lugar da fila, próximo à professora
e em local onde ele tenha menor chances de
se distrair;
Às vezes necessitam de reforço
de
conteúdo
e
acompanhamento
psicopedagógico.
As escolas e as professoras devem
estar preparadas para oferecer melhores
oportunidades para o desenvolvimento da
criança hiperativa. Porém, muitas vezes
deparamos com salas de aulas numerosas,
faltas de recursos e professores preocupados
simplesmente em passar o conteúdo, não
respeitando o nível de desenvolvimento e a
capacidade que cada aluno tem de aprende:
Evite colocar alunos nos cantos da
sala;
A rotina deve ser clara e previsível;
Deixe o aluno hiperativo perto de
fonte de luz para que possam enxergar bem;
Não fale de costas, mantenha sempre
o contato visual;
Intercale atividades de alto e baixo
interesse durante o dia, em vez de concentrar

o mesmo tipo de tarefa em um só período;
Repita ordens e instruções; faça
frases curtas e peça ao aluno para repeti-las,
certificando-se de que ele entendeu;
Procure dar supervisão adicional
aproveitando intervalo entre aulas ou
durante tarefas longas e reuniões;
Permita movimento na sala de aula.
Peça à criança para buscar materiais, apagar
o quadro, recolher trabalhos;
Esteja sempre em contato com os pais:
anote no caderno do aluno as tarefas
escolares, mande bilhetes diários ou
semanais e peça aos responsáveis que leiam
a anotações;
O aluno deve ter reforços positivos
quando for bem-sucedido;
Crianças hiperativas produzem melhor
em salas de aula pequenas (é indicado um
professor para cada oito alunos)
Coloque a criança perto de colegas
que não o provoquem, perto da mesa do
professor na parte de fora do grupo;
Proporcione um ambiente acolhedor,
demonstrando calor e contato físico de
maneira equilibrada e, se possível, fazer os
colegas também a terem a mesma atitude;
Nunca provoque constrangimento ou
menospreze o aluno;
Proporcione trabalho de aprendizagem
em
grupos
pequenos
e
favoreça
oportunidades sociais;
Adapte suas expectativas quanto
à criança, levando em consideração as
deficiências e inabilidades decorrentes do
TDAH;
Proporcione exercícios de consciência
e treinamento dos hábitos sociais da
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comunidade. Avaliação freqüente sobre o
impacto do comportamento da criança sobre
ela mesma e sobre os outros ajuda bastante.
Coloque limites claros e objetivos;
tenha uma atitude disciplinar equilibrada
e proporcione avaliação freqüente, com
sugestões concretas e que ajudem a
desenvolver um comportamento adequado;
Desenvolva
um
repertório
de
atividades físicas para a turma toda;
Repare se a criança se isola durante as
situações recreativas barulhentas. Isso pode
ser um sinal de dificuldades: de coordenação
ou audição, que exigem uma intervenção
adicional.
Desenvolva
métodos
variados,
utilizando apelos sensoriais diferentes (som,
visão, tato);
Reconheça os limites ad sua tolerância
e modifique o programa da criança com
TDAH até o ponto de se sentir confortável.
O fato de fazer mais do que realmente quer
fazer, traz ressentimento e frustração.
Permaneça em comunicação constante
com o psicólogo ou orientador da escola. Ele
é a melhor ligação entre a escola, os pais e o
médico.
As crianças se sentem valorizadas quando
são chamadas para ajudar o professor. Por isso
é muito importante o professor estabelecer
em todas as aulas um ou dois ajudantes.
Quando perceber que a criança está muito
agitada, segundo Topazewski (1999), basta
pedir para ela fazer algo fora da sala de aula
que logo já irá recupera o autocontrole.
No decorrer das aulas, muitas vezes o
professor acaba não tendo paciência e não
dando a atenção necessária para o aluno

hiperativo.
O professor precisa conquistar seus alunos
e isso poderá se dar por meio do respeito
mútuo, ou seja, é preciso possibilitar espaços
para a construção de laços de amizades e
compreensão, a fim de despertar sentimentos
mais fraternos e solidários.
Acreditam que o professor e a sala de aula
ideal para a criança hiperativa devem:
O professor deve saber sobre
hiperatividade e estar disposto a reconhecer
que este problema tem um impacto
significativo sobre as crianças da classe;
O professor deve entender a diferença
entre incompetência e desobediência;
O professor não deve empregar o
reforço negativo ou a punição como meios
para lidar com os problemas e motivar as
crianças;
A sala de aula deve ser organizada;
Existir um conjunto claro e consistente
de regras na classe;
As regras devem estar num cartaz,
onde todos os alunos vejam;
Existir uma rotina consistente e
previsível na sala de aula;
O trabalho escolar deve ser compatível
com a capacidade das crianças;
O professor deve estar mais
interessado no processo (compreensão de
um conceito) do que no produto (conclusão
de 50 problemas de subtração);
A disposição da sala de aula deve ser
definida, com carteiras separadas colocadas
em fileiras;
O professor deve distribuir pequenas
recompensas sociais e materiais, relevantes
e freqüentes;
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O professor deve empregar punições
leves e acompanhadas de instruções para
retornar ao trabalho quando a criança
hiperativa interrompe o trabalho das outras;
Um professor para oito alunos é o
ideal, e não um professor para vinte alunos;
O professor deve estar disposto
em alternar atividades de alto e de baixo
interesse durante todo o dia em lugar de
fazer que o aluno faça o trabalho de manhã
com tarefas repetitivas uma atrás da outra;
O professor deve estar disposto a
oferecer supervisão adicional durante os
períodos de transição entre aulas, intervalos
e durante outras atividades longas como
reuniões;
O professor deve estar disposto a
auxiliar a criança hiperativa a aprender,
praticar e manter aptidões organizacionais;
O
professor
deve
aceitar
a
responsabilidade
de
se
comunicar
continuamente com os pais;
O professor deve fornecer instruções
curtas diretamente à criança hiperativa e em
um nível em que ela possa entender;
O professor deve ser capaz de manter
um controle eficaz sobre toda a classe, bem
como sobre a criança hiperativa
A classe deve ser preferencialmente
fechada;
O professor deve estar disposto a
fornecer um sistema no qual as instruções
são repetidas e oferecidas de várias maneiras;
O professor deve estar disposto
a fornecer pistas para ajudar a criança
hiperativa a voltar para o trabalho e a evitar
que fique superexcitada;
O professor deve estar disposto a

permitir movimentos na sala de aula;
O professor deve preparar todos os
alunos para mudanças de rotinas;
O professor deve entender como e
quando variar seus métodos;
O professor deve ser capaz de fazer
um rodízio e uma alternância de estímulos
e reconhecer que aquilo que pode ser
recompensador para um aluno, pode não ser
para o outro;
O professor deve ser capaz de
encontrar algo de positivo, bom e valioso em
toda criança.
Realmente o professor é um fator
essencial para o desenvolvimento das
crianças hiperativas. Sendo assim, é preciso
que o professor tenha competências
técnicas, esteja sempre disposto a inovar,
criar atividades diversificadas para que
não haja um comprometimento durante a
aprendizagem desses alunos. É necessário
ter uma visão social e estar em constante
avaliação e reflexão do seu cotidiano, a fim
de delinear novas estratégias de atuação.

A CRIANÇA HIPERATIVA EM
CASA, E AGORA?
Segundo Topazewski (1999), o
comportamento hiperativo pode muitas
vezes desestabilizar a relação do casal e essas
discórdias têm repercussão negativa sobre o
comportamento emocional da criança, o que
agrava a hiperatividade. Muitos pais ficam
sobrecarregados pelas exigências diárias
para cuidar de seu filho hiperativo. A criança
é vista como um fardo, deixando os pais
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irritados e frustrados.
Os autores apontados abaixo foram
alvo de estudos a fim de organizar estratégias
de ação para o cotidiano familiar.
ROHDE, BARBOSA, TRAMONTINA e
POLANCZYK (1999), falam que:
Os pais devem participar de um
programa de treinamento;
Os pais devem ajudar seus filhos
na organização e no planejamento das
atividades;
Os pais devem proporcionar um
ambiente silencioso, consistente e sem
maiores estímulos visuais para estudarem.
Os pais são os maiores responsáveis pelo
comportamento dos filhos, seja ele hiperativo
ou não, afinal, são eles que passam valores
que acreditam necessários para obterem
uma vida digna e feliz.
Na correria do cotidiano, com tantos
compromissos que os cercam, os pais
acabam não dando a atenção necessária
para os filhos. Contratam empregadas ou
então, colocam as crianças período integral
na escola, e quando chegam do trabalho,
por estarem cansados, muitas vezes sem
perceberem desprezam as crianças ou então
deixam elas fazerem o que quiserem, só para
compensar o tempo que estiveram fora.
A criança hiperativa necessita de atenção,
de pais que coloquem limites, que a ensine,
por exemplo, a organizar o seu dia, as
atividades que irá realizar. Dessa maneira, os
pais também precisam se organizar. Trabalho
é trabalho e família é família. Não importa a
quantidade de tempo que vocês ficam juntos,
mas sim a qualidade desse tempo.
TOPAZEWSKI (1999) acredita que:

É importante estabelecer uma rotina
estável na casa;
Deve-se definir horários para comer e
dormir;
Os pais devem falar um pouco mais alto
e dar ênfase às palavras mais importantes,
que designem tempo, espaço e modo, como
por exemplo: “A lição é para amanhã”;
Deve-se evitar dar várias ordens ao
mesmo tempo;
Não mandar a criança fazer algo
gritando de outro cômodo da casa;
Deve-se preparar um local de estudos
adequado, com horários estabelecidos para
fazer as tarefas escolares;
É aconselhável atribuir uma tarefa
pequena e rápida e insistir delicadamente
para que seja concluída, não esquecendo de
agradecer e elogiar;
Os pais devem procurar uma terapia
para adquirirem informação e apoio,
diminuindo assim o sentimento de frustração
e isolamento que atinge a família;
Os pais devem se ocupar com outras
atividades prazerosas a fim de amenizar o
desgaste emocional.
É imprescindível que a criança hiperativa
conviva num ambiente familiar tranquilo,
sem maiores agitações ou constrangimentos,
devendo-se evitar as discussões perto dela.
Os pais devem possibilitar ao seu filho o
convívio social com outras crianças, como
por exemplo, colocá-lo numa escolinha para
treinar futebol, treinar Karatê e outros. É
uma oportunidade de a criança fazer novos
amigos e de descobrir novos talentos, além
de proporcionar prazer e terapia para ela.
• GOLDSTEIN e GOLDSTEIN (1996)
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acreditam que:
É necessário que os pais estejam
cientes dos recursos que são úteis na
identificação dos problemas e das estratégias
para enfrenta-los;
É necessário que se juntem a um grupo
de apoio aos pais;
É necessário um autocontrole, para
poder dominar com eficácia os problemas de
seu filho;
Os pais devem ter capacidade de
reconhecer e confessar o amor que sentem
pelo seu filho;
É importante dispender parte de cada
dia numa atividade agradável;
Os cônjuges devem se apoiar
mutuamente. Se não trabalharem juntos,
será impossível promover uma mudança
positiva na casa.
Devem estar dispostos a ajudar os
professores a compreender a história de seu
filho e ser pacientes quando os professores
expressarem frustração em relação aos
problemas escolares da criança;
Devem ajudar seu filho hiperativo a
desenvolver seus talentos naquilo em que
ele é bom, seja no atletismo, na dança;
Devem estar dispostos a ajudar seu
filho a iniciar e manter amizades;
Devem não se esquecer das outras
crianças da família.
Toda criança constrói a sua personalidade
mediante os modelos que têm na casa e
também na escola.
Alguns
pais
querem
cobrar
um
comportamento do seu filho, como por
exemplo, o de não gritar, mas ele próprio
só grita com os filhos, com a esposa, enfim,

quer cobrar um comportamento em que
ele mesmo não tem. Muitas crianças são
hiperativas porque o pai ou a mãe foi ou até
mesmo é um adulto hiperativo.
Antes de tratar uma criança hiperativa
é preciso que os pais passem com um
especialista para poderem entender e assim
ajudar no tratamento do seu filho. É muito
importante os pais estarem sempre unidos,
serem pacientes, persistentes e orgulhosos
do filho hiperativo.
O diálogo deve fazer parte da rotina
diária da família, tentando ao máximo que
os outros irmãos possam compreender e ser
carinhosos com o irmão hiperativo.
A escola e a família trabalhando juntas
com hiperativos e pessoas com TDAH,
auxiliando em seu tratamento, na sua
socialização, não esquecendo, porém de que
impor limites é necessário, pois esta criança
vive numa sociedade cheia de regras. O
tratamento ameniza bastante os sintomas,
proporcionando ao hiperativo e a pessoa
com TDAH uma vida mais tranquila.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao término da elaboração desta monografia
pôde-se constatar o quanto foi envolvente
esta pesquisa. A escolha do tema deuse em função de lidar com muitas crianças
sem limites e tentar buscar conhecimentos
e a solução para saber melhor conviver com
elas. Pensou-se, a princípio, que muitas
delas eram hiperativas, mas ao finalizar este
estudo foi concluído que são crianças maleducadas, onde nada é imposto ou cobrado,
daí tanta “energia”.
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A cada nova fonte pesquisada via-me com uma curiosidade
aguçada, tamanha era a gama de informações novas que
foram adquiridas e registradas gradualmente, encantada
e maravilhada no como proceder e agir com uma criança
portadora do TDAH. Muitos tabus caíram, mas o que se
tinha como objetivo a ser esclarecido, foi conseguido. O
TDAH é realmente uma doença e como tal merece ser
tratada.
O tratamento deve ser administrado de acordo com o grau
da doença. Para alguns casos, ministra-se medicamentos
psicoestimulantes, ou melhor, neuroestimulantes, para que
estimulem os neuro-transmissores deficientes, equilibrandose o doente para que melhor haja um autocontrole. Em
casos mais leves, o auxílio de uma terapia comportamental
com o doente e com a família, já resolve. E em casos mais
graves, exige-se uma ação multidisciplinar: pais, professores,
médicos, terapeutas e medicamentos.
Foi constatado que o papel do professor é fundamental
para auxiliar no diagnóstico do TDAH, visto que a
hiperatividade só fica evidente no período escolar, quando
é preciso aumentar o nível de concentração para aprender.
Deste modo, é importantíssimo o professor estar bem
orientado para distinguir uma criança sem limites de uma
hiperativa.
O portador do TDAH precisa ter na escola um
acompanhamento especial, já que não consegue conter
seus instintos, tumultuando a sala de aula, a vida dos
colegas e dos seus professores. É preciso aplicar uma ação
didática-pedagógica direcionada para este aluno, visando
estimular sua autoestima, levando em conta a sua falta de
concentração, criando atividades diversificadas para que não
haja um comprometimento durante sua aprendizagem. O
professor será o elo principal entre a família e o especialista,
durante o tratamento do TDAH, pois seu papel não é o de
dar o diagnóstico, mas sim o de esclarecer aos pais que esta
doença, se não for tratada, gera inúmeras complicações para
seu portador no convívio social, levando-o à depressão, à
busca de drogas, à insatisfação e à infelicidade; a um conflito
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interno por não atender às mínimas atividades banais do dia-a-dia, e à rejeição gerada pelos
demais companheiros da escola, não é questão de disciplina apenas, é uma doença genética
com consequências bem mais graves.
A escola e a família trabalhando juntas com o portador de TDAH, auxiliando no seu
tratamento, na sua socialização, não esquecendo, porém, de que impor limites é necessário,
pois esta criança vive numa sociedade cheia de regras e não deve se prevalecer desta
patologia para agredir, para complicar a vida dos outros, visto que, hoje em dia, com o
avanço das pesquisas sobre hiperatividade, o tratamento ameniza bastante os sintomas,
proporcionando ao portador de TDAH uma vida mais tranquila.
A partir de agora, com certeza, tem-se um vasto conhecimento sobre hiperatividade, o
que muito vai ajudar em salas de aula, no convívio com os alunos, sabendo conhecê-los e
identificá-los, e que nem todos que apresentam comportamentos desajustados semelhantes
são hiperativos.
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TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO NOS
DIFERENTES CICLOS DA EDUCAÇÃO
RESUMO: Em nossa sociedade, vemos cada vez mais a utilização de novas tecnologias, que
invadiram o cotidiano de todos. Elas se tornaram ferramentas que possui diversos potenciais,
tanto para uma mudança social, cultural e educacional. Essa nova ferramenta modificadora
do aspecto tradicional da educação, em que poderá substituir outras ferramentas como o giz
e a lousa, facilitando o processo de acesso às informações e auxiliando no desenvolvimento
de cada educando. De qualquer forma, a união entre as TIC e o processo educacional possui
mais benefícios do que malefícios, uma vez que facilita o trabalho do professor e estimula
a aprendizado do aluno, independente do ciclo, curso, série ou ano em que o aluno esteja
matriculado.
Palavras-chave: Tecnologias; Educação; Professor moderador; Ferramentas pedagógicas;
Inclusão digital.

663

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

INTRODUÇÃO
Em um mundo globalizado, com a
disponibilidade de inúmeras ferramentas
tecnológicas disponíveis à todos, tornase cada vez mais inerente sua importância
para o convívio social e profissional. Dessa
maneira, a importância de se estar conectado
faz parte de um contexto social, gerando
diversas formas de exclusão, quer seja pela
falta de condições para aquirir os diversos
aparelhos tecnológicos, quer seja pela falta
de conhecimento para sua utilização.
Tendo em vista a escola como reflexo da
sociedade a qual está inserida, as tecnologias
acabam fazendo parte de seu cotidiano,
tornando uma ferramenta de mudança
pedagógica, alterando todo o método de ensino.
Essas mudanças ocorrem em todos os tipos
de escola, quer sejam particulares, como uma
nova forma de atrair novos alunos pagantes,
quer sejam públicas, como uma nova forma
de inclusão.
Podemos notar também os diferentes
interesses em cada ciclo escolar, desde o
desenvolvimento com as tecnologias nas
séries da educação infantil, a importância
para os alunos no desenvolvimento social e
cultural nas séries do ensino fundamental e
o auxílio à iniciação da formação superior e
do começo da busca profissional nas séries do
ensino médio.
A pesquisa então apresenta um aspecto
global das séries da educação básica de
nosso país, em que devemos observar a
evolução e conscientizar a importância para
os professores e ressaltar se os recursos estão
disponíveis para todos.

AS TIC NA EDUCAÇÃO
ESCOLAR
Os avanços tecnológicos que começaram
a surgir no fim dos anos 60 e no início dos
anos 70, mostrou-se resultado da evolução
da sociedade cada vez mais globalizada e
sistematizada ao capitalismo.
Com o tempo, as formas de tecnologia
avançaram e criaram diversas ferramentas
para consulta as bases de dados e as formas
de comunicação, mudando radicalmente o
paradigma com o qual a sociedade estava
inserida.
Por conta dessa mudança, criou-se uma
nova forma de exclusão social, em que o
fato de “estar conectado” é condição vital
para que o sujeito interaja e conviva com
os demais membros da sociedade, de forma
igualitária é consciente.
Procurando novos caminhos para incluir as
pessoas sem contato com essas tecnologias,
a escola pode representar e atuar para
isso, por meio da interação dos alunos com
essas novas ferramentas, superando parte
da consequência dessa nova “exclusão
tecnológica”, agindo e apresentando de forma
inclusiva e objetiva os avanços e melhorias
que as TIC fornecem para a vida social.
O uso dessas novas ferramentas
possibilita a transformação dos espaços
educacionais e da forma como ensinamos,
colocando a comunicação como forma de
inovar nos processos de contato e interação
com os objetos de estudo, sem perder sua
capacidade individual de aprendizado.
O papel da escola não deve ser
desvinculado ao contato que muitos alunos
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possuem em suas vidas sociais fora da escola,
tornando indispensável para o crescimento
e sucesso de aprendizado dos mesmos e
ainda, o auxílio na abetura de novas formas
de adquirir conhecimentos e informações.
Atualmente, o maior desafio trata-se não
em integrar as TIC, mas sim em mudar e
inovar as formas de como essas tecnologias
influenciam nos conteúdos, nas práticas
docentes e no desenvolvimento do processo
de ensino-aprendizagem.
Com isso, o trabalho pedagógico deve
levar em conta o contexto cultural em que
o aluno está inserido e as informações
que ele aprende e observa nas diversas
formas de tecnologia em que tem contato
(rádio, televisão, etc.). Com isso em
mente, o processo aprendizagem deve ser
desenvolvido visando o olhar crítico dos
alunos, ensiná-los a entender e questionar
as informações que lhes são apresentadas,
fazendo-se necessário começar desde as
idades iniciais, ou seja, na educação infantil.
Entretanto, para a maioria dos docentes
essa tecnologia não é ainda reconhecida
como forma de facilitação e resignificação
dos conceitos pedagógicos.
As TIC exigem aprimoramentos por parte
dos docentes, em que muitas vezes falta-lhes
tempo para estudos e cursos, mas pode ser
usada como forma de despertar o interesse
dos educandos.
Além disso, o sistema educacional não
permite a inserção das tecnologias, uma
vez que o sistema governamental ainda
impõe uma forma tradicional de trabalho
pedagógico.
Ferramentas,
como
celulares,

computadores, internet, estão cada vez mais
ligadas ao cotidiano das crianças, que as
conhecem de todas as maneiras possíveis.
Cabe a escola, vista como espaço de
cultura, acompanhar o mesmo processo de
inovação tecnológica vivida por seus alunos
ultrapassando as barreiras físicas de sua
cultura e ambientando-os em um mundo
com as comodidades e facilidades que os
aparelhos eletrônicos nos fornecem.
Por esse aspecto, o educador tem
como papel fundamental a mediação dos
conhecimentos oferecidos pelas TIC, sendo
de vital importância assumir um papel de
conhecedor das TIC, mesmo sem ser em nível
técnico, e ser responsável pelo acesso de
dados e dispositivos adequados para os seus
objetivos didáticos e para seus educandos.

AS INFLUÊNCIAS NA
EDUCAÇÃO
Podemos analisar o processo de introdução
das TIC na educação, como impacto direto do
surgimento dessas ferramentas na sociedade
atual.
A partir disso, observamos a mudança
em diversas formas de organização social,
econômica, politica e cultural, mostrandose uma nova Sociedade da Informação (SI),
alterando as formas de viver e trabalhar.
Essas mudanças reforçam e alteram o
papel da internet, indo além da comunicação
e busca, mostrando um novo e complexo
espaço para ação social, por meio da
interatividade, gerando uma grande área
para a ação educacional.
Há algumas necessidades que devemos
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considerar na comunicação como a liguagem
natural, com a fala e gestualidade, voltando ao
tempo em que se comunicar de maneira clara
era indispensável. Outro aspecto trata-se do
fato do homem se adaptar, não em meio as
aspectos naturais, mas sim às necessidades
sociais humanas, como técnicas de produção
alimentares, de construção, etc.
Portanto, a necessidade de registrar certos
dados, transmitir e compartilhar certas
informações, exigia certa proximidade, em
razãoos mensageiros não irem a grandes
distâncias.
As tecnologias da comunicação surgem
então facilitando esse papel, terminando com
o problema da distância, mantendo o sistema
de leitura e interpretação das informações
das muitas linguagens, favorecendo a criação
de ensinos a distância.
Dessa forma, a educação é voltada para
alcançar mentes não apenas capazes de
decodificar símbolos, mas também voltada
para análise e capacidade de compreensão
dos conteúdos de maneira significativa, para
utilizar o conhecimento ao seu favor.

A INFLUÊNCIA DA INTERNET
No novo contexto destacamos três
maneiras interação entre os seres humanos
e computadores:
1º - A aproximação cognitiva: Diversas
formas de interface e interatividade,
demostrando diversos tipos de usuários e
acesso aos conteúdos;
2º - A aproximação sociocognitiva:
Diversas interações entre diferentes pessoas,
sendo dos usuários novatos aos especialistas,

do indivíduo à um grupo de trabalho. A
comunicação surge com o principal foco;
3º - A aproximação da teoria a prática:
Diversas informações que transcedem o uso
virtual, trazendo para a vida social. O uso
pode ser como forma de compra on-line,
textos explicativos para realização de tarefas
(Tutorias), ou ainda, contatos e endereços
físicos.
Neste contexto, o maior desafio dos
programas e aparelhos é que sejam capazes
de alterar a perspectiva dos alunos, por meio
do aprendizado com suas ações no novo
mundo virtual.

O PAPEL DO PROFESSOR
Atualmente, a grande maioria dos alunos
possuem contato com alguma forma de
tecnologia, seja por meio de tablets e
notebooks, ou por meio do simples uso da
televisão.
Partindo dessa premissa, podemos
determinar qual será o papel do professor
em meio a tantas formas de acesso a
informações?
As aulas ministradas passaram de um
simples aprendizado das funções e recursos
tecnológicos, para a aquisição de informações
por meio desses meios, destacando a
importância da visão crítica em meio aos
dados coletados e apresentados.
Com isso, devemos nos perguntar se os
professores possuem os conhecimentos
necessários para o uso das tecnologias e
mais importante, se conhecem as diversas
maneiras de se trabalhar com as mesmas.
Notamos que muitos docentes mal tem
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contato com as novas tecnologias, que
invadem cada vez mais nosso cotidiano, e
além disso, não possuem em sua formação
inicial, qualquer experiência com a tecnologia
ou ainda um breve contato de forma
insuficiente.
Observando o novo progresso das TIC’s na
sociedade, não é de ser surpreender que os
docentes tenham integrado a comunicação
em sua vida e atividade profissional.
Com base nisso, o grande passo para o
professorado inserir as TIC’s no ensino não
é só vê-las como um novo instrumento, mas
uma nova forma de aprendizagem.
Precisamos então destacar as novas e
principais competências que devem surgir
neste novo cenário, para que todos sejam
capazes de se adaptar e crescer nesta nova
onda de processos que está acontecendo,
são elas:
• Autonômia: Capacidade de pesquisa,
atuação e interação com os novos meios
digitais;
• Interação Social: Capacidade de agir,
contrapor-se, comprovar ou ainda, opinar de
maneira clara sobre os temas discutidos em
fóruns, rede social ou sites de informação;
• Usar recursos de maneira interativa:
Utilizar programas, servidores de acesso e
aparelhos digitais de maneira que facilite e
auxilie seus estudos e tarefas corporativas.
As competências devem ser aplicados e
utilizadas em diversas partes da sociedade:
O profissional, o pessoal e o comunitário.

USO DAS TIC NAS ESCOLAS
Em um novo paradigma de sociedade,
vinda em decorrência do avanço tecnológico
e da invasão dessas ferramentas no cotidiano
da população, as maneiras de se comunicar,
trabalhar, aprender e viver alteraram seus
significados, causando então grandes
mudanças no cotidiano escolar, estando
diretamente ligadas aos perfis dos docentes
e dos discentes.
Nesse contexto, exige-se muito do professor,
fazendo-o aumentar suas capacidades de
obter e compartilhar os conhecimentos.
Sabendo dessa exigência, intrinsecamente
ligada ao trabalho dos docentes, precisamos
notar algumas características das Sociedades
da Informação, voltadas aos aspectos
educacionais: a) Complexibilidade; b) Excesso
de informações; c) Rapidez nos muitos
processos; d) Prevalênca das imagens; e)
Homogenização das Culturas; f) Exclusão
digital, como os nativos digitais (pessoas que
nasceram na era digital) conflitando com os
emigrantes digitais (pessoas que nasceram
antes da era digital).
Por isso, o perfil do papel dos professores
e dos alunos se alteram a cada ciclo escolar,
em que seu tratamento da tecnologia e
das informações fornecidas por elas se
modificam, observando a necessidade de
cada fase do desenvolvimento acadêmico
dos educandos.
Surge então o papel de mediador do
professor, planejando, selecionando e
organizando os conteúdos e recursos
(seletor) e ainda o papel de consultor, tutor
e guia dos novos recursos apresentados
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(gestor), mas principalmente como o principal educação básica no nosso país, utilizamos a
desenvolvedor do projeto educacional.
tabela que mostra as expectativas dos alunos
e professores em seus projetos cotidianos e
Para facilitar a visão das funções dos ainda, as principais funções de cada um no
alunos e dos professores em cada ciclo da âmbito escolar.
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Em qualquer ciclo escolar apresentado o
papel do professor surge como o mediador
e seletor das tecnologias, superando assim,
a expectativa que houvera anteriormente,
em que o professor seria substituído pelas
máquinas como responsável pela educação
de todos. Como mostrado acima, o contato
e integração com quaisquer formas de
conhecimento humano, tendo o professor
como mediador do ensino, tornam as
máquinas novas formas de ferramentas
pedagógicas e de integração social, e não
como substituto do trabalho docente.
Definir os objetivos e o uso das tecnologias
na prática do ensino necessita o olhar
humano, avaliando as reais características do
ensino e do interesse do educando, além da
inovação do uso das mesmas para atender
todas as demandas.
Analisando esse aspecto, a seleção do

uso depende inteiramente do interesse
do aluno, em que varia de acordo com seu
nível escolar. Na educação infantil, nota-se
a inocência e o início da curiosidade para
aprender sobre novas ferramentas, com isso,
o uso de cantigas e fábulas narradas por
áudio para a diversão, desperta o interesse
inicial dos alunos pelas tecnologias, em que
a partir de então, surge o aprendizado pela
brincadeira, em que o desenvolvimento
social e intelectual pode ser feito pelo auxílio
dessas ferramentas.
Passando para o ensino fundamental, a
mesma curiosidade não é vista, mas existe
a vontade de aprender, de descobrir novas
habilidades que farão diferença no seu
desenvolvimento, fazendo então com que
o professor comece a introduzir textos com
níveis acadêmicos mais elevados, o incentivo
a pesquisa inicial para o desenvolvimento
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da autonomia para a aquisição de novas
competências e habilidades e o uso de
programas com imagens e sons que estimule
a produção de seus próprios materiais e
façam com que o aluno se desenvolva e
aprenda com uma ação interativa entre ele
e o conteúdo, tendo como ferramenta a
tecnologia. Novamente o professor surge
como mediador de todo esse processo.
Ao chegar ao ensino médio, o aluno deve
ser capaz e ter uma leitura mais fluente e
crítica, em que os acontecimentos em sua
vida começam a despertar o interesse pelo
mundo do trabalho, as habilidades que devem
ser avaliadas e adquiridas para conseguir sua
iniciação profissional, e o que é esperado
para sua vida adulta. Nesse contexto, os
professores abrangem de forma mais abstrata
os conteúdos das diversas disciplinas e
incentivam os alunos a pesquisa científica,
para que desenvolvam a competência
para criação de textos, artigos e novas
perspectivas sobre os assuntos abordados
em seu cotidiano. Nessa etapa as tecnologias
auxiliam na nova maneira de pesquisar e
confrontar as informações obtidas, forçando
a análise crítica e a separação dos conteúdos
que realmente tenham sentido para seu
trabalho e desenvolvimento.
No ensino médio, também podemos
ressaltar a importância do estudo para os
vestibulares onde, por meio de fóruns e vídeoaulas, podem encontrar formas de melhorar
seus estudos e facilitar no desempenho nas
muitas provas para as diversas universidades
do país. O professor nesse processo surge
como mediador das pesquisas, orientando
nos horários de estudo e mostrando as

novas experiências que podem aguardar
seus educandos.
Por conta destes aspectos e características
dos alunos, a educação deve passar por
mudanças, em que abrangerá os conteúdos
e informações de fora da escola, usar os
novos espaços formativos ou ambientes de
aprendizagem (virtual ou híbrido), utilizar os
referenciais formativos que são usados, e por
fim usar e abranger as múltiplas linguagens
nas informações.
Cabe ao professor desenvolver uma nova
competência para o uso das tecnologias,
aprendendo a usar todas as funções das
tecnologias, atribuir significado a um
conteúdo para a sociedade, aprimorar-se
para a apredizagem e formação permanente
e aprender a construir diferentes pontos de
vista e de julgamentos.
O professor portanto passa a ser
peça fundamental entre o educando e o
aprendizado, sempre apoiado pelas TIC’s,
onde ressaltamos a motivação desempenhada
por cada ciclo escolar, fazendo troca de
informações precisas, sem perder o foco
no conteúdo, e avaliações que caibam ao
contexto por ele encaminhado.
Analisando então as tecnologias em
seu contato diário com o ensino nas escolas,
precisamos determinar ambos os lados
da moeda, onde ressaltaremos os lados
positivos e negativos em seu uso.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a invasão das múltiplas tecnologias em nosso
cotidiano, era de se esperar o amplo reflexo no ambiente
escolar, partindo claramente desde a prática diária do
aprendizado até a formação inicial dos docentes em todo o
país.
Na perspectiva de diversos autores, podemos enxergar
a modificação dos aspectos educacionais e pedagógicos
impactados pelas TIC’s, com o desenvolvimento de diversas
atividades voltadas para o interesse de cada ciclo escolar em
todas as escolas.
Pensando no papel docente, nota-se um grande esforço
coletivo para aprimorar o trabalho em sala de aula, partindo
de cursos e especializações feitos pelos docentes e o uso
das salas de informática com acesso à rede mundial de
computadores, promovendo um ambiente de inclusão e de
aprendizado em novos contextos de formação continuada,
oferecendo claramente atividades propícias para o avanço
das múltiplas competências e habilidades dos educandos.
Considerando essa nova fase da educação, construiu-se
uma nova cultura do uso das tecnologias, em que a grande
maioria dos docentes concordam com sua importância,
praticidade, dinamismo e ferramenta modificadora do
trabalho pedagógico.
Entretanto, ainda existem algumas barreiras a serem
superadas, como a indisponibilidade de recursos em muitas
escolas, falta de acesso a internet e a superlotação em muitas
escolas, diminuindo assim o acesso de todos a essa tecnologia
e limitando o número de computadores por alunos. Além
disso, podemos observar a exclusão digital, onde muitos
alunos vindos de famílias carentes, não possuem o acesso à
esses aparatos.
Nota-se também uma grande lacuna entre as escolas
públicas e privadas, onde a segunda encontra-se muito a
frente no que se refere a variedade e qualidade de recursos
tecnológicos.
Os trabalhos docentes são voltados para atender às
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necessidades educacionais de cada ciclo escolar, valorizando assim o desenvolvimento
cognitivo e social em cada parte da vida, fundamentais para que tenhamos cidadãos críticos,
produtivos e conscientes.
Apesar de existirem muitos aspectos para o uso das tecnologias e muitos pontos de vista
sobre o assunto, o trabalho docente ganhou um novo aliado, fornecendo uma gama de
possiblidades para a modificação da construção do conhecimento e da inovação que nossa
educação tanto precisa.
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DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA: A IMPORTÂNCIA
DOS REGISTROS FEITOS PELOS PROFESSORES
RESUMO: O presente artigo pretende contribuir na reflexão da importância dos registros
feitos pelo professor no ambiente escolar. O registro é o suporte para o professor na tomada
de decisões para (re)planejar suas práticas cotidianas, conteúdos e metas a serem atingidos
e na elaboração de relatórios individuais com o percurso da criança, para isso, o registro
precisa tornar-se hábito na rotina do educador além de ser bem estruturado para cumprir
suas funções.
Palavras-chave: Registros; Planejamento; Relatórios; Avaliação.
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INTRODUÇÃO
A pesquisa tem como objetivo refletir
sobre a importância dos registros feitos pelo
professor no ambiente escolar, sobre as várias
formas de registros como documentação
pedagógica e como fazer isso de forma
significativa que de fato seja facilitador para
o planejamento e permita observações dos
avanços e dificuldades nas aprendizagens dos
alunos e colabore para compor um relatório
de avaliação que facilite compreender o
caminho percorrido por cada criança. De
fato, não é tarefa fácil realizar registros
diários por motivos como falta de tempo,
de hábito, dificuldade em escrever, dentre
outros motivos, para isso é preciso reservar
tempo adequado, criar hábito em escrever
pequenos recortes do dia a dia, selecionar
momentos que julga mais significativo e
acompanhar, isso exige esforço, paciência
e dedicação. Nesse sentido, este trabalho
se justifica pela necessidade de pensar
sobre o porquê, para que, e como registrar,
sendo importante ferramenta para planejar e
replanejar suas ações pedagógicas.

DIVERSOS REGISTROS,
MUITAS POSSIBILIDADES
Para onde puder olhar as paredes da
escola expõem registros infantis que contam
histórias e momentos vividos, experiências.
O cardápio no refeitório, os murais com
desenhos, atividades diversas com materiais
diversos revelam uma pequena parte das
vivências escolares. Na sala de aula o
calendário de atividades, cronogramas, fotos,

obras, também revelam planejamento, ideias
e possibilidades. Além disso na sala dos
professores, o mural dispõe de anotações,
notas de observações, fotos, desenhos e ainda
registros particulares de cada professor em
seu caderno. Esses documentos socializados
entre o grupo de professoras e coordenadora
levam posteriormente a novas reflexões
e anotações sobre o cotidiano ali vivido
conduzindo ou reconduzindo os objetivos
planejados para as experiências propostas.
As crianças são sujeitos únicos, portadores
de direitos, histórias e culturas, produzem
em suas experiências e vivências com o meio
e com os outros, sua identidade. A partir
da interação com seus pares e em todas
as oportunidades e por meio de diferentes
linguagens é que vão se construindo
como seres ativos e críticos, repletos de
potencialidades.
“Bebês, crianças e suas famílias, assim
como educadoras e educadores são
observadores, participantes e protagonistas
em seu processo formativo e de suas
produções individuais e coletivas.” (Currículo
Integrador da infância paulistana São Paulo
SME/DOT 2015, p. 29)
A criança aprende quando é sujeito na
vivência, na experiencia, isto é, quando
participa nos processos vividos com o corpo,
a mente e as emoções e não como executora
do que foi pensado pelo educador e pela
educadora. O ser humano aprende ao se
colocar de corpo inteiro nos processos.
Nesse sentido, as crianças, seja na educação
infantil, seja no ensino fundamental,
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precisam tomar parte nas situações em
que se planeja, avalia, propõe, fazem-se
escolhas, tomam-se decisões, resolvem-se
problemas, argumenta-se e aprende-se a
pensar. (MELO,2015, p. 3)
De acordo com o Currículo Integrador
da infância paulistana São Paulo SME/
DOT 2015, o protagonismo do professor
e da professora não deve inviabilizar o
protagonismo das crianças; ao contrário, o
protagonismo dos adultos deve promover o
protagonismo das crianças, considerando que
o processo de ensinar e aprender acontece
por meio de relações de comunicação, sendo a
aprendizagem resultante de ação em comum
entre as crianças e entre crianças e adultos.
Nesse sentido, o professor e a professora
são os organizadores de vivências, situações
em que bebês e crianças sejam sujeitos e nas
quais possam pensar juntos para aprender a
pensar sozinhos, resolver problemas como
grupo para aprender a resolvê-los sozinhos,
decidir, escolher, planejar, avaliar, tomar
inciativa, propor. (MELLO, 2015). A partir
desse pensamento é importante que o
professor faça os registros dos alunos a fim
de documentar a vivência escolar de cada
criança.

REGISTROS QUE FAZEM O
PROFESSOR REFLETIR SOBRE
SUA PRÁTICA
Partindo do pressuposto de que “ a
avaliação será sempre da criança em
relação a si mesma e não comparativamente
com outras crianças” (MEC, 2012, p.14),

a avaliação deve servir para registrar as
experiências e vivências das crianças de
forma contextualizada, ressaltando suas
descobertas, aprendizagens, falas, histórias
de vida, ambientes sociais e culturais, levando
em consideração que a avaliação é processo
contínuo e gradativo onde vai tecendo a
história de cada criança e os caminhos que o
grupo percorreu em suas inter-relações.
Os momentos de planejamento devem,
sempre, prever espaços nos quase os
educadores registrem suas reflexões sobre
o trabalho desenvolvido. O educador
poderá manter um caderno contendo fatos
relativos a cada criança, individualmente.
Além disso, existem, ainda, os registros
construídos pelas próprias crianças, que
devem ser considerados na elaboração de
portfólios individuais e coletivos também,
ocupar de material de análise e reflexão
de professores bem como de estudos nos
horários e momentos formativos. (Orientação
Normativa n°01/13 avaliação na educação
infantil: aprimorando olhares, p.31.)
Ao elaborar registros e anotações é possível
refletir sobre as práticas, cada decisão que
foi tomada permitindo aprimorar o trabalho
diário e a ajustá-lo as necessidades dos
alunos. São textos, áudios, fotos, desenhos
infantis, que resgatam experiências feitas
em sala que ajudam a pensar, questionar
e analisar de forma crítica sobre o próprio
trabalho e o desenvolvimento das crianças.
Segundo o autor Miguel Zabalza (2004, p.
137);
Não é a prática por si mesma que gera
conhecimento.
No
máximo,
permite
estabilizar e fixar certas rotinas. A boa prática,
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aquela que permite avançar para estágios
cada vez mais elevados no desenvolvimento
profissional, é a prática reflexiva. Quer dizer,
necessita-se voltar atrás, revisar o que se fez,
analisar os pontos fortes e fracos de nosso
exercício profissional e progredir baseandonos em reajustes permanentes. Sem olhar
para trás, é impossível seguir em frente.
Por isso é importante a documentação.
(ZABALZA, 2004, p. 137)
Madalena Freire afirma (1996, p. 46):
Muito temos aprendido e muito temos
ainda a aprender, mas também já construímos
algumas certezas. Acreditamos que o registro
da reflexão sobre a prática pedagógica,
juntamente com o estudo teórico e o aprender
a observar, avaliar e planejar, inseridos no
aprendizado de viver em grupo construindo
vínculo e conhecimento, necessita ter um
acompanhamento permanente, no núcleo da
escola. (FREIRE, 1996, p. 46.)
Além dos escritos, colocar todo esse
material a disposição das crianças traz um
retorno importante, pois elas poderão opinar
e expressar seus pontos de vista a partir das
observações de si mesmas e nos grupos
por meio desses materiais como vídeos,
fotos, áudios, escritos, etc., desta forma o
professor poderá descobrir o quanto foi
significativo as aprendizagens dos alunos,
poderá também se auto avaliar, repensar
suas práticas e propostas, refletir e construir
novas possibilidades buscando sempre
evoluir partindo dos registros reflexivos e
colaboração dos pequenos.

REGISTRAR NÃO É TAREFA
FÁCIL
De fato, o registro pelo educador pode
passar por algumas barreiras inicialmente,
por onde começar, o que escrever, como
escrever, enfim, muitos questionamentos.
Seria simples escrever? Não. Por que será
que, em regra, sentimos dificuldade para
escrever e preferimos falar (ainda mais o
professor, para quem a leitura e a escrita são
ferramentas básicas?)Ao assinalarmos essa
dificuldade, às vezes resistência, não há como
deixar de questionar: fomos incentivados,
nos caminhos da vida escolar, a exercitar a
escrita própria, a tomar o espaço da escrita
como lugar de autoria, de construção de
significados, de exercício de pensamento,?
Poderia residir aí, nessa falta de incentivo
e experiência, a dificuldade em escrever.
Outra possível explicação está no fato de
que escrever compromete mais do que
simplesmente falar ou pensar. (OSTETTO,
2008, p. 24)
Cada educador vai descobrir sua forma e seu
jeito para efetivar seus registros, sua escrita.
Não há regra e sim prática, estilo, forma que
cada um realizará seus escritos. Conforme
o tempo passa o que era cansativo, árduo,
difícil passa a ser cada vez mais prazeroso
quando o educador se reconhece na escrita
que produz percebendo que é autor das suas
produções tendo como os protagonistas
seus alunos, para tanto é essencial cultivar o
prazer pela leitura e escrita.
Registrar o cotidiano não é burocracia! Não
é escrever para mostrar ou prestar contas a
alguém. É, ao contrário (...)comprometer-
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se com a própria prática, comprometerse com a coerência de uma prática que vai
sendo refletida num processo de formação
permanente. (OSTETTO; OLIVEIRA E
MESSINA, 2001, p. 24)
Ao discutir as possibilidades dos registros
a autora Cecília Warschauer (2001, p. 190),
em sua pesquisa relata a importância de
compartilhar os registros com o coletivo, tão
essencial para o trabalho pedagógico.
A escrita da experiência, quando é lida por
outros, leva-nos a sair de nós mesmos para
sermos capazes de partilhar pensamentos,
provocando a passagem do implícito para
o explícito. (...) Assim a escrita para o outro
grupo é, ao mesmo tempo, formadora
da capacidade de partilhar. Inicia-se com
uma implicação grande, construindo um
afastamento. É um movimento formador
porque distanciador: nosso olhar recebe um
outro reflexo. (WARSCHAUER, 2001, p.190)

ALGUNS TIPOS DE
REGISTROS
Planejamento
Atividades Permanentes
São situações didáticas propostas com
regularidade, cujo objetivo é construir atitudes,
desenvolver hábitos, etc. Por exemplo:
para promover o gosto de ler e escrever,
desenvolver atitudes e procedimentos que
leitores e escritores desenvolvem a partir da
prática de leitura e escrita.
Tempo de duração: Repetem-se de forma
sistemática e previsível – semanal, quinzenal
ou mensalmente.

Característica básica: A marca principal
dessas situações é a regularidade e, por isso,
possibilita contato intenso com um tipo de
texto, autor, assunto, etc.
Exemplos de situações didáticas: Roda
de biblioteca, leitura compartilhada, roda
de notícias, roda de curiosidades científicas,
situações diárias de escrita para registrar
e organizar conteúdos em estudo, cópia
da lição de casa, realização das atividades
propostas, etc. A proposta deve acontecer
regularmente durante o ano ou semestre e
oferecer novo desafios.
Projetos
Conjunto de ações didáticas que se
articulam em função de um objetivo
(situação-problema) e de um produto final.
Contextualizam as atividades de linguagem
oral e escrita (ler, escrever, estudar, pesquisar)
e podem ser interdisciplinares.
Tempo de duração: Depende dos objetivos
propostos – podem ser dias ou meses.
Quando de longa duração, os projetos
permitem o planejamento de suas etapas e
distribuição do tempo com os alunos.
Característica básica: Ter uma finalidade
compartilhada por todos os envolvidos, que
se expressa na realização de um produto final,
cuja construção desencadeou o projeto.
Exemplos de situações didáticas: Confecção
de um livro sobre um tema pesquisado e/ou
composto de textos de um gênero estudado,
confecção de cartazes, mural, folheto
informativo, recital de poemas, leitura em voz
alta de contos para um determinado público,
etc. Essas atividades são desenvolvidas sem
abandonar as atividades permanentes e as
sequências didáticas.
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Atividades Sequenciadas
São situações didáticas articuladas, que
possuem uma sequência de realização com
ordem crescente ou de dificuldade – há uma
progressão de desafios a serem enfrentados
pelos alunos para que construam um
determinado conhecimento.
Tempo de duração: variável.
Característica básica: Funcionam de forma
parecida com os projetos e podem integrálos, mas o produto final é apenas uma
atividade de sistematização/fechamento.
Exemplos
de
situações
didáticas:
Atividades de ortografia, gramática, de
aprendizagem sobre um gênero ou portador
textual, de multiplicação, divisão etc. (ou seja,
conteúdos que não poderiam ser aprendidos
em uma única atividade – mas em várias, e
nem necessitariam compor um projeto).A
quantidade de atividades de cada sequência
é variado assim como seu tempo de duração.
Atividades Independentes
São situações ocasionais em que algum
conteúdo significativo é trabalhado sem
que tenha relação direta com o que está
sendo desenvolvido nas outras atividades
ou projetos, ou situações de sistematização
de algum conhecimento estudado em outras
atividades ou projetos.
Tempo de duração: Variável, mas
normalmente trata-se de uma atividade
única.
Característica básica: Tratam de conteúdos
significativos ainda que não façam parte
do currículo da série, ou sistematizam
conhecimentos estudados.
Exemplos de situações didáticas: Discussão
sobre um tema debatido na mídia, leitura de

um conto, notícia ou poema trazido por um
aluno, escrita de uma carta para um colega
ausente, sistematização de conhecimentos
estudados em uma sequência de atividades,
etc.
Registro de Classe
São as notas, pautas de observação
e diários que ajudam a conduzir o
desenvolvimento dos alunos e importante
fonte de aprendizado para o professor.
Notas são pequenas anotações feitas
nas aulas que servirão apara lembrar
momentos importantes e significativos
das crianças, como frases, comentários,
perguntas, questionamentos levantados por
eles, conteúdos a serem pesquisados, etc.
Essas informações serão de grande valia
para futuros projetos, planejamentos e para
elaboração de relatórios de avaliação dos
alunos.
Pautas de Observação são tabelas com
o nome dos alunos a fim de acompanhar o
progresso e aprendizado dos mesmos, de um
ou mais conteúdos durante o ano letivo. Essa
tabulação permite uma visualização rápida e
prática dos estágios de aprendizagem dos
alunos, é preciso ser preenchido regularmente
para que não se perca nenhum processo,
legendar a tabela com cores ou conceitos
ajudam na visualização do processo. Quanto
mais informações se tem quanto a evolução
das crianças mais rápido é possível fazer as
intervenções.
Diários de classe são os conteúdos
descritos sobre o que aconteceu na sala de
aula, é a forma de documentar o trabalho feito
com a turma. Registrar com frequência em um
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caderno o planejamento e posteriormente a
aula dada permite avaliar, repensar e adequar
as necessidades dos alunos.
Avaliação e Relatórios
De acordo com as Diretrizes Curriculares
Nacionais para Educação Infantil, (2010, p.
29), as instituições devem criar estratégias
para
acompanhamento
do
trabalho
pedagógico e avaliação da progressão
das crianças, sem finalidade de seleção,
promoção ou classificação, garantindo:
A observação crítica e criativa das
atividades, das brincadeiras e interações das
crianças no cotidiano;
Utilização de múltiplos registros
realizados por adultos e crianças (relatórios,
fotografias, desenhos, álbuns etc.);
A continuidade dos processos de
aprendizagens por meio da criação de
estratégias adequadas aos diferentes
momentos de transição vividos pela criança
(transição casa/instituição de Educação
Infantil, transições no interior da instituição,
transição creche/pré-escola e transição préescola/Ensino Fundamental);
Documentação
específica
que
permita às famílias conhecer o trabalho da
instituição junto às crianças e os processos
de desenvolvimento e aprendizagem da
criança na Educação Infantil;
A não retenção das crianças na
Educação Infantil.
Reunir todo o material produzido durante
o ano de cada aluno requer dedicação e
tempo, afinal este é momento de documentar
o desenvolvimento de cada criança e seu

desempenho durante todo ano letivo. A
partir desse material é necessário ligar todos
os itens de forma coerente para que fique
compreensível a leitura e entendimento das
famílias. Neste relatório consta o percurso
de experiências e vivências dos pequenos,
suas dificuldades, descobertas, evoluções,
enfim onde a avaliação parte da criança
em relação a si mesma, ou seja, de quando
chegou à escola e como finalizou o ano sem
comparações a outros alunos respeitando
cada um como sujeito único, lembrando
que a avaliação é feita por um determinado
período de tempo.
O conjunto dos diferentes instrumentos de
acompanhamento, que se constituem a partir
dos registros de observação do(a) educador(a),
propicia a indicação das intervenções
pedagógicas necessárias às aprendizagens e
desenvolvimentos dos meninos e meninas,
sintetizados na documentação pedagógica,
cuja apresentação aos pais e/ou responsáveis
possibilitará o conhecimento dos processos.
(Orientação Normativa n°01/13 avaliação
na educação infantil: aprimorando olhares,
p.28)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O registro diário do professor é um espaço privilegiado
de contínua reflexão e aprimoramento, é instrumento
fundamental do seu trabalho articulando-se ao planejamento,
estratégias e avaliação. No registro escrito, com o apoio de
outros materiais, o professor concretiza seu olhar sobre o
individual e grupo de alunos bem como sua própria prática,
documenta tudo o que foi vivido e constrói um universo de
possibilidades sobre os caminhos a seguir, conduzindo ou
reconduzindo seus objetivos planejados para as experiências
propostas. Apoiado por essas variadas formas de registros
como fotos, narrativas, anotações, produções das crianças,
filmagens, etc., o educador exercita o olhar sensível
direcionada as crianças, ressignifica a didática e a pedagogia
tornando alunos e educadores protagonistas das ações
escolares.
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O CÉREBRO APRENDIZ: A INFLUÊNCIA DA
NEUROPLASTICIDADE NA APRENDIZAGEM
PSICOMOTORA
RESUMO: O presente trabalho visa estudar a relação da aprendizagem psicomotora com o
desenvolvimento e plasticidade do cérebro já que hoje, é sabido o quanto pode-se moldar,
mudar e adaptar o cérebro mediante diferentes situações e circunstâncias. Objetiva-se
assim, analisar conceitos chave como desenvolvimento cerebral e detalhar cada estrutura
cerebral envolvida no processo, bem como termos como neuroplasticidade e aprendizagem
psicomotora. O referencial teórico deste trabalho nos auxilia a entender como a aprendizagem
pode ocorrer por meio dos estímulos psicomotores que influenciam direta ou indiretamente
na adaptação ou readaptação neuronal no cérebro.
Palavras-chave: Aprendizagem; Cérebro; Neuroplasticidade
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INTRODUÇÃO
O cérebro humano é um órgão
extremamente complexo e fundamental
para a vida. Sabe-se da sua capacidade e
importância na realização de funções vitais.
Sua estrutura anatômica e suas funções
participam ativamente em cada ação, cada
necessidade, vital, ou não, do ser humano.
Dentre tantas capacidades, hoje já foi
comprovado que ele é capaz de se moldar
diante diferentes circunstâncias. Devido
à sua plasticidade, ele é responsável pela
aprendizagem, etapa constante para o ser
humano e, atua na recuperação de lesões por
meio de estimulações, regeneração celular e
uso de fármacos.
Sabe – se que o cérebro humano possui
a capacidade de se moldar e remoldar com
novas informações e aprendizados. Estudos
comprovam que o cérebro pode se reorganizar
após uma lesão no sistema nervoso central,
mas também é flexível em um cérebro
normal. As funções corticais superiores como
gnosias, praxias e linguagem, são expressões
da plasticidade cerebral.
A plasticidade cerebral depende de
estímulos ambientais, de experiências. Isso é
a base neurobiológica da individualidade do
homem.
[...] as mudanças ambientais interferem na
plasticidade cerebral e, consequentemente,
na aprendizagem. Definida a aprendizagem
como modificações do sistema nervoso
central, mais ou menos permanentes, quando
o indivíduo é submetido a estímulos e\ou
experiências de vida, que vão se traduzir em
modificações cerebrais. Dessa forma fica

bem claro que as alterações plásticas dão as
formas pelas quais de aprende. (ROTTA, N. T.
2006, p. 453)
Frente a esse conhecimento, este trabalho
visa investigar, como a plasticidade cerebral e
a aprendizagem psicomotora atuam de forma
a contribuir na aquisição de conhecimento.

ANATOMIA DO CÉREBRO,
SISTEMA NERVOSO,
NEUROPLASTICIDADE E
APRENDIZAGEM PSICOMOTORA
O sistema nervoso é um órgão, composto
por todos os tecidos nervosos do corpo, que
desempenha as funções mais importantes
na manutenção do equilíbrio fisiológico
corporal, por meio dos impulsos nervosos Ele
também é responsável pelos pensamentos,
emoções, memória e comportamento.
É um sistema constituído por dois tipos
de células: os neurônios e as células gliais
ou neuróglia. Os neurônios se originam da
superfície externa dos organismos, “visto
que sua função primordial sempre foi a
de relacioná-los com o meio ambiente”
(RIESGO, 2006, p. 27). São as unidades
básicas do processamento das informações,
especializados na condução dos impulsos
nervosos. Estão estimados em cerca de
100 bilhões e desempenham diversas
funções, entre elas “uma capacidade toda
especial e específica, quase que exclusiva
dos neurônios: a capacidade de ‘aprender’”
(RIESGO, 2006, p.23).
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Os neurônios possuem três partes: o corpo
celular, os dendritos e um axônio. Segundo,
Tortora e Grabowski (2006), o corpo
celular, sintetiza as moléculas necessárias
para o funcionamento de um neurônio.
Machado também afirma que ele “é o centro
metabólico do neurônio, responsável pela
síntese de todas as proteínas neuronais,
bem como pela maioria dos processos de
degradação e renovação de constituintes
celulares, inclusive membranas”. Por meio
das sinapses, ele é o local de recepção
dos estímulos nervosos. Do corpo celular,
emergem extensões, entre elas os dendritos
que são as partes receptoras ou o input
do neurônio. A outra extensão é o axônio,
que conduz o impulso nervoso para outros
neurônios, gerando a alteração do potencial
de membrana. Os axônios são circundados
pela bainha de mielina, composta de lipídeos
e proteínas. Ela possui a função de “isolar
o axônio de um neurônio e aumentar a
velocidade de condução do impulso nervoso”.
Os neurônios são células excitáveis,
capazes de gerar sinais bioelétricos de
comunicação. As sinapses são os locais
de comunicação entre os neurônios,
por isso são conhecidas como sinapses
interneurais. “No sistema nervoso periférico,
terminações axônicas podem relacionar-se
com células não neuronais ou efetuadoras,
como células musculares [...] ou células
secretoras [...], controlando suas funções”
(MACHADO,2006, p 22). Elas podem ser
classificadas quanto à sua morfologia e
função, sendo reconhecidas como sinapses
químicas ou sinapses elétricas, sendo estas,
exclusivamente interneuronais e que não

são polarizadas, já que sua comunicação
se faz nos dois sentidos, pois, Machado
afirma que “ocorre comunicação entre os
dois neurônios, por meio de canais iônicos
concentrados em cada uma das membranas
de contato”.
Já nas sinapses químicas, para que ocorra
a comunicação entre elementos, é necessária
a liberação de neurotransmissores. Tortora
e Grabowski, ainda afirmam que “o sítio
de comunicação entre dois neurônios ou
entre um neurônio e uma célula efetora é
denominado sinapse”, e depende da liberação
de neurotransmissores.
Neurotransmissores
clássicos
são
substâncias produzidas pelos neurônios,
encontrados no terminal pré-sináptico, que,
liberados em resposta à atividade nervosa,
atuam como receptores especializados da
célula pós-sináptica produzindo modificações
na sua atividade (OHLWEILER, 2006, p. 51).
Podem ser classificados em: neurônios
aferentes, ou sensitivos, que recebem
as informações, neurônios eferentes, ou
motores, que enviam as informações ao
meio externo e neurônios de associação,
correspondendo ao maior contingente de
células e situado no interior do sistema
nervoso central.
As células gliais ou neuroglia, que significa
“cola neural”, antigamente, eram entendidas
como apenas uma “cola” que mantinha o
tecido nervoso unido.
Atualmente, [...] sabe-se que as células
gliais são 10 a 15 vezes mais numerosas do
que os neurônios, que podem modificarse com a chegada NE novas informações
no sistema nervoso central e que de certo
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modo, portanto, também participam dos
mecanismos celulares do aprendizado.
Também têm várias funções, tais como,
orientação do crescimento e ajuda
na migração dos neurônios durante o
desenvolvimento, de comunicação neural,
de defesa e reconhecimento na vigência de
situações patológicas e de limitações das
descargas neurais aberrantes (RIESGO, R. S.,
2006, p.23).
Essas células funcionam como guias
durante a migração neuronal que, para o
tubo neural, constituirá o sistema nervoso
central e para a crista neural, constituirá o
sistema nervoso periférico.
Hoje, já se sabe que os neurônios e as
células glia têm a capacidade de regeneração.
Essa recuperação pode ser provada
a partir de enxertos com células tronco
embrionárias pluripotentes, indiferenciadas,
capazes de se transformar em qualquer uma
das linhagens celulares, e das células adultas
multipotentes, capazes de dar origem a
células especializadas do mesmo tecido
(RIESGO, 2006, p.458).
O cérebro e todas as estruturas envolvidas,
sempre foram concebidos como imutáveis
e fixos. As ideias de reestruturação e
regeneração por muito tempo, não foram
focos de estudos. Apesar de ser um assunto
antigo, a plasticidade cerebral era pouco
estudada, pois não se acreditava que uma
lesão que resultasse em perda celular
pudesse se regenerar espontaneamente.
Segundo Rotta (2006), atualmente, o
assunto da plasticidade cerebral tem se
tornado cada vez mais complexo, pois já
foi comprovado que o cérebro é capaz de

se reestruturar perante uma lesão e mais
do que isso, que a neuroplasticidade atua
também no desenvolvimento normal do
sistema nervoso. O próprio processo de
aprendizagem é a plasticidade cerebral, já
que ela permite que o cérebro seja flexível
para receber novas informações.
Entende-se dessa forma, que todas as
funções corticais superiores envolvidas na
cognição, como gnosias, praxias e linguagem,
são expressões da plasticidade cerebral,
considerando as modificações em todos os
níveis, do molecular ao cognitivo (ROTTA,
2006, p. 453).
É sabido que a aprendizagem se inicia
antes da entrada da criança na escola. As
experiências que ela adquire no convívio
familiar e social, propiciam bagagem,
conhecimento, que serão úteis durante sua
vida escolar.
... não podemos negar que a aprendizagem
escolar nunca começa no vácuo, mas
é precedida sempre de uma etapa
perfeitamente definida de desenvolvimento,
alcançado pela criança antes de entrar para a
escola. (VYGOTSKY, 2005, p. 33).
Acada nova experiência, a cada novo estímulo
recebido, tem-se uma nova aprendizagem e
Rotta afirma que, para acontecer a plasticidade
cerebral, é fundamental que existam os
estímulos do ambiente.
Definida
a
aprendizagem
como
modificações no SNC, mais ou menos
permanentes, quando o indivíduo é
submetido a estímulos e/ou experiências de
vida, que vão se traduzir em modificações
cerebrais. Dessa forma fica bem claro que
as alterações plásticas são as formas pelas
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quais se aprende. (ROTTA, 2006, p. 453).
A plasticidade do sistema nervoso, segundo
Oliveira e outros (2000, p. 7), ocorre em três
estágios, iniciando-se no desenvolvimento,
ou seja, no período embrionário e termina
apenas na vida extra-uterina, portanto, sofre
influências genéticas, do ambiente fetal e
do ambiente externo. O segundo estágio é
o da aprendizagem, que ocorre em qualquer
momento da vida do indivíduo, seja ele
criança, adulto ou idoso, quando algo novo é
internalizado e modifica o comportamento.
Durante esse estágio, “há modificações nas
estruturas e funcionamento das células
neurais e de suas conexões, ou seja, o
aprendizado promove modificações plásticas,
como o crescimento de novas terminações e
botões sinápticos [...] e na representação do
mapa cortical”.
Por fim, os autores afirmam que o terceiro
estágio em que a plasticidade ocorre é após
uma lesão neural, quando áreas cerebrais
acabam perdendo funções frente a algum
trauma.
É comprovado que até mesmo um cérebro
adulto é capaz de sofrer alterações em
certas áreas corticais. Para Lent, 2008, “nas
sinapses é que a plasticidade se mostra mais
característica em adultos, sendo considerada
base funcional da memória”. Tem um caráter
molecular e ocorre na região de transmissão
e processamento de informações. Essa
descoberta abre caminhos para novas
pesquisas sobre uso de novas drogas e
técnicas de reabilitação.
Em 1983, Greenough e colaboradores
realizaram um interessante trabalho com
ratos, que foram divididos em dois grupos:

um com rica atividade estimulatória, e o outro
com ambiente muito pobre em estímulos. O
número final de sinapses na corticalidade
visual foi muito maior no primeiro grupo.
Essas mesmas experiências, só que voltadas
para aprendizagens específicas, foram
capazes de mostrar maior número de sinapses
por neurônio, nos ratos estimulados (ROTTA,
N. T. 2006, p. 466).
Existem diversas definições para a
plasticidade cerebral e cada uma se concentra
em um tipo específico de plasticidade.
Lent, afirma: “define-se neuroplasticidade
como a propriedade do sistema nervoso
de alterar a sua função ou a sua estrutura
em resposta às influências ambientais que
o atingem”. Desde o desenvolvimento
embrionário até o pós-natal, mesmo
obedecendo a regras genéticas, o indivíduo
é altamente suscetível a modulações e
alteração em razãoo seu contato com o meio
ambiente.
Essa interação entre as informações do
genoma e as informações do ambiente
resulta na plasticidade ontogenética. [...] Essa
fase de maior suscetibilidade ao ambiente,
que caracteriza o sistema nervoso imaturo,
é chamada período crítico, e varia para as
diversas regiões e sistemas neurais, bem
como para os comportamentos e funções
correspondentes (LENT, R. 2008, p. 112)
A neuroplasticidade pode se manifestar
de três diferentes maneiras: morfológica, por
meio de alterações nos axônios, dendritos e
sinapses; funcional, por meio de alterações
na fisiologia neuronal e sináptica, ou
seja, por treinamentos condicionantes ou
reorganização plástica; e comportamental,
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com alterações relacionadas aos fenômenos
da aprendizagem e memória, focando assim,
a neuroplasticidade ao desenvolvimento
normal, que acontece desde a concepção e
vai até a vida adulta.
Adquirir experiências tanto motoras,
como de linguagem ou sensitivo-sensoriais,
está relacionada com a neuroplasticidade e
essas situações, envolvem todo o sistema
nervoso. Do sistema nervoso central, duas
partes exercem grande importância, o
cerebelo e o sistema límbico. O cerebelo
coordena a cognição e o sistema límbico atua
na modulação afetiva para que a cognição
aconteça.
Nas áreas funcionais do córtex, são
produzidos mapas onde se registra a atividade
dos neurônios que sofrem os mais diversos
estímulos. Esses mapas, chamados mapas
corticais podem ser alterados de acordo
com estímulos, aprendizados, experiências
e lesões. Se uma área é extremamente
estimulada, sua representação cortical
aumentará.
Hoje, a aprendizagem na infância vem
sendo cada vez mais estudada e colocada
em pauta, dada a sua importância para o
desenvolvimento do indivíduo.
A criança passou a ser compreendida como
um sujeito a partir do momento em que nasce
e assim tem na família, seu primeiro núcleo
de convivência e atuação e as relações
que são estabelecidas influenciarão na sua
construção pessoal.
Quando ela vai para a escola, se desvincula
da família para criar um novo papel social,
gerando sua independência e autonomia. Esse
momento deve ser muito bem acompanhado

pois a criança precisa se sentir “bem-vinda”
e feliz gerando segurança em um ambiente
ainda desconhecido.
Para conseguir atender e acompanhar
essa criança para que ela desenvolva a sua
autonomia e se torne um agente ativo na
aquisição de conhecimento, o educador
precisa criar um ambiente estimulante,
organizar atividades e momentos em que
propicie experienciações significativas à
criança.
Dessa maneira, o educador atuará como
mediador, como acompanhante que ajudará
a facilitar sua evolução e seu crescimento
a partir de suas necessidades individuais.
Se o adulto se encontra em sintonia com o
desejo e com as necessidades da criança,
será estabelecida uma relação privilegiada,
na qual aquele será reconhecido como o
portador do “saber”, como uma pessoa que
dá segurança e a quem se pode demandar
atenção ou solicitar ajuda. (SÁNCHEZ, P.
p.12, 2003)
Dessa maneira, a formação psicomotora do
profissional auxiliará em seu trabalho já que a
prática psicomotora acompanha a criança em
seu percurso maturativo, permeando todos
os aspectos de seu desenvolvimento como
afetividade, motricidade e o conhecimento.
Cabe ressaltar que cada criança possui um
ritmo de desenvolvimento e principalmente
um contexto de vida, uma bagagem cultural
que carrega consigo e a psicomotricidade
vem para harmonizar a adaptação do
indivíduo ao meio.
A psicomotricidade deve ser entendida
como uma educação corporal básica na
formação integral da criança, como um
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meio de expressão que prioriza a dimensão
não-verbal e as atividades não-diretivas
ou exploratórias em um período evolutivo
concreto, desde os primeiros meses até
os sete ou oito anos de idade maturativa.
(SÁNCHÉZ, P. p.69, 2003)
Para entender o processo de evolução da
criança, podemos dividi-lo em duas etapas: a
do reconhecimento da imagem de si mesmo
e a etapa da descentração.
A primeira etapa, do reconhecimento da
imagem de si mesmo, que vai dos 10 aos 18
meses, se dá a partir do momento em que
a criança se reconhece diante do espelho
a partir do contato e vínculo estabelecidos
com o outro e assim estabelece uma relação
de vivência com sua figura maternal, já que
até então o bebê não consegue se diferenciar
da mãe.
A criança diante do espelho sente prazer
nos atos de aparecer e desaparecer sua
imagem, fruto de suas relações primitivas
com a figura materna.
Na segunda etapa, a da descentração, que
vai dos 18 meses aos 8 anos, a criança sente
a necessidade de interagir com o mundo.
Para a psicomotricidade, é um momento de
extrema importância já que a criança já tem
a capacidade de se manifestar em toda a sua
globalidade e sua expressividade motora.
Por volta dos seis anos, inicia-se o processo
de descentração.
A partir desse momento, aparece na
criança a capacidade de fixar o olhar sobre
sua própria ação e sobre o mundo; é capaz
de viver como um ser independente de tudo
que a rodeia [...] Poderíamos dizer que, pela
capacidade que adquire de descentração e

centração sobre o próprio corpo, a criança
toma consciência dele a partir de um
suporte cinestésico e sensorial, que pode
descobrir e incorporar esquemas que antes
não lhe pertenciam e lhe eram muito difíceis
de aprender; tudo isso contribuirá para a
formação de seu esquema corporal, sua
lateralidade, sua organização perceptiva, sua
organização espaço-temporal, seu equilíbrio
e sua coordenação. (SÁNCHÉZ, P. p.70,
2003).
A prática psicomotora traduz-se assim
como uma maneira de aplicar atividades
dinâmicas baseadas no corpo e em suas ações
para chegar a processos do pensamento
operatório por meio de um espaço
determinado, um tempo pré-estabelecido
com objetos e materiais apropriados,
dirigidos à certas crianças, permitindo o
desenvolvimento da expressividade motora
dos indivíduos.
Tudo isso é estabelecido a partir
especificamente da relação e interações
entre o educador e as crianças e sendo assim,
ele possui funções específicas segundo
Sánchez:
• Ser dinamizador da comunicação
• Garantir a segurança de todos
• Saber escutar e amplificar aquelas
situações de interesse para o grupo
• Ser receptivo aos bloqueios que
possam ser produzidos em algumas crianças
• Fazer propostas coletivas que são
anunciadas no início da sessão e, também,
propostas complementares ou individuais
durante e depois da sessão
• Servir de modelo e também de espelho
em que possam ser refletidas as vivências, as
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emoções, as percepções e as representações
das crianças
• Ser um mediador entre os diversos
ambientes educativos que as rodeiam
As estratégias que o educador pode se
utilizar são várias, entre elas, destacam-se:
• Criar um ambiente acolhedor e seguro
• Utilizar a linguagem para reconhecer

afetivamente a criança
• Antecipar momentos posteriores
• Favorecer a autonomia nas ações e nos
jogos das crianças
• Valorizar os progressos e as
competências como reconhecimento
• Trabalhar a frustração de forma
progressiva, com propostas que facilitem o

andamento da sessão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do que foi relatado no presente trabalho,
podemos entender a importância que uma aprendizagem
de qualidade tem na vida de um indivíduo e por meio da
interação social que ela tem e de mecanismos fisiológicos
como a neuroplasticidade, que acontecem a todo momento
em seu organismo, esse processo se realiza.
Durante muito tempo acreditou-se que não se formavam
novos neurônios após o nascimento e que à medida que se
envelhece, a população neuronal diminuía, mas hoje, sabese que algumas regiões do cérebro mantém a capacidade de
produzir novas células durante a vida toda e que as perdas
que ocorrem são menos intensas do que já se imaginou e
não se comparam com apoda neuronal que ocorre antes do
nascimento para eliminar todos os neurônios que não terão
função.
Assim, a interação da criança com o ambiente auxiliará
na formação de novas conexões nervosas, gerando
novas aprendizagens já que, na maioria das vezes, nossos
comportamentos são aprendidos e não inatos.
Já foram feitas pesquisas em animais que são criados
em ambientes empobrecidos de estímulos, acarretando no
desenvolvimento de um cérebro menos sofisticado, com
uma quantidade menor de conexões.
Porém deve-se tomar cuidado com a “super” estimulação
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que pode ser prejudicial para a criança, pois nosso cérebro foi programado para desenvolver
em harmonia com o ambiente e o tempo e estímulos “artificiais” não trazem benefícios.
Como o cérebro é capaz de se moldar de acordo com a estimulação, comprovando
assim sua neuroplasticidade, a psicomotricidade pode ter papel fundamental para que esse
processo ocorra da maneira mais significativa possível, para que um indivíduo se desenvolva
em sua integralidade e que pessoas com lesões possam utilizar da prática psicomotora em
sua reabilitação.
Consenza e Guerra (2011) afirmam que “ o treino e aprendizagem podem levar à criação
de novas sinapses e à facilitação do fluxo da informação dentro de um circuito nervoso”.
Hoje aprende-se praticamente em todos os momentos da vida. Ter um cérebro preparado
para receber e internalizar todos os conhecimentos importantes para seu desenvolvimento
é papel também de um educador bom preparado e formado.
A prática psicomotora favorece assim a neuroplasticidade saudável do cérebro, contribuindo
para um bom desenvolvimento geral da criança.
A grande plasticidade no fazer e no desfazer as associações existentes entre as células
nervosas é a base da aprendizagem e permanece, felizmente, ao longo de toda a vida. Ela
apenas diminui com o passar dos anos, exigindo mais tempo para ocorrer e demandando um
esforço maior para que o aprendizado ocorra de fato. (CONSENZA E GUERRA, p. 36, 2011)
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ESCOLA E COMUNIDADE: CONVIVER É
PRECISO
RESUMO: Trata o presente de uma discussão acerca do papel da escola, principalmente
na figura do professor como um agente fundamental no estreitamento da relação escola
x comunidade. A proposta é de que melhorando a comunicação haja uma melhoria nas
condições de trabalho dos profissionais que atuam nas comunidades. Busca-se assim,
compreender o afastamento histórico destes dois grupos, revisitando as leis que norteiam as
práticas dialógicas; acredita-se que muitos dos conflitos atuais nas escolas públicas partem
dos poucos espaços e oportunidades de diálogo além das dificuldades das famílias de
compreender as aspirações dos educadores. Deste modo, esse artigo propõe uma reflexão
do nosso papel no que tange a melhoria da comunicação escola x comunidade.
Palavras-chave: Comunidade; Diálogo; Comunicação; Família; Educador.
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INTRODUÇÃO
Percebe-se com frequência nas unidades
educacionais públicas, um distanciamento
entre educadores e famílias dos educandos.
Alguns professores resistem às novas
formações familiares e por outro lado
os responsáveis pelas crianças tendem a
atribuir funções aos mestres que seriam de
incumbência familiar. Assim, há um conflito
constante nos corredores das escolas e uma
animosidade gerada por uma falta de diálogo
e um distanciamento.
Essa falta de comunicação entre
escola e comunidade geram prejuízos ao
desenvolvimento das ações escolares. Esse
artigo propõe a discussão das vantagens
de uma relação mais qualitativa entre pais/
responsáveis e educadores, partindo de um
posicionamento da própria escola, como
parte técnica interessada.
Não é de hoje que muitos autores propõe
uma aproximação da unidade escolar com
sua comunidade. Esse artigo então dialoga
com esse tema tendo em vista a melhoria
da qualidade das relações escolares que
contribui tanto para facilitar o trabalho
do educador como traz às famílias melhor
compreensão e colaboração favorecendo
o desenvolvimento do aluno e as relações
dentro do ambiente escolar.

UMA CULTURA DE
INDIFERENÇA
Analisando o início da educação no
Brasil, é possível notar que no período
colonial, o ensino é marcado por um

processo sistematizado de transmissão de
conhecimentos, promovido pela Companhia
de Jesus, grupo de missionários jesuítas
cujos esforços educacionais eram dirigidos
aos indígenas.
Mesmo com a expulsão dos jesuítas em
1759 depois das Reformas Pombalinas, o
contexto da história da educação no Brasil
não alterou muito: colonizadores brancos
quem impunham não só conhecimentos como
cultura e religião a nativos, índios e negros.
Em 1889 com a instauração da República,
mesmo sofrendo mudanças, a educação ainda
possuía um perfil centralizador, formalista e
autoritário.
Em 1964 esse aumento do autoritarismo
marca a educação com o Regime Militar
tornando a Educação Moral Cívica matéria
obrigatória em todos os graus de ensino.
A retomada democrática então só se iniciou
com a Constituição Brasileira em 1988.
Nela, dava-se um prazo de dez anos para a
universalização do Ensino e a erradicação do
analfabetismo.
A educação hoje, com o marco da LDB em
1996 e uma proposta mais democrática, ainda
possui uma forte herança de uma postura
autoritária, impositiva e centralizadora.
Para as famílias, ainda há uma forte ideia
de que a escola na figura do professor
realiza um trabalho de abnegação, renúncia
ou mesmo favor. Para os professores, há
uma total instabilidade gerada pela falta
de segurança financeira, falta de condições
e tempo para investimento em sua própria
formação continuada.
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Além disso, as referências que o educador
possui, versam sobre modelos de educação
tradicionais, racionais e pouco flexíveis.
Tanto educadores como comunidade estão
aprisionados em um modelo de escola cuja
preocupação é a categorização de rankings,
resultantes de avaliações que apesar de
necessárias, pouco refletem na melhoria da
qualidade da educação.
Há pouca oportunidade de trocas entre
pais e professores, os encontros se resumem
em algumas reuniões de pais onde se discute
de forma generalizada o rendimento da turma
e também há um destaque aos alunos com
dificuldades de rendimento de aprendizagem
e/ou comportamento.
Nessas reuniões, muitas vezes o educador
usa jargões da área, termos esses que pouco
fazem sentido às famílias. Essas, também não
questionam porque culturalmente não se
acham no direito, afinal ter conseguido uma
vaga para seu filho consideram uma dádiva.
Os educadores, no entanto, sentem-se
exaustos, pois não vislumbrar nenhuma
mudança de postura nem das famílias, nem
dos alunos, reunião após reunião, e a relação
fica cada vez mais desgastada.
Por outro lado, pais e alunos, que se
esforçam em melhorar e se deparam com
maior desaprovação da escola e de seus
professores.
Há uma desmotivação generalizada:
comunidade e escola não se entendem,
muitas vezes sendo mal interpretados entre
si, como desinteressados, indolentes e
apáticos.

AFETIVIDADE QUE
FAVORECE A TODOS
A Constituição Federal de 1988 em seu
artigo 205 e 206 diz:
Art.205 A educação, direito de todos e
dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade,
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa,
seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho.
Art. 206. O ensino será ministrado com
base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar,
pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e
o saber;
III - pluralismo de ideias e de concepções
pedagógicas, e coexistência de instituições
públicas e privadas de ensino;
IV - gratuidade do ensino público em
estabelecimentos oficiais;
Temos uma ampla legislação que norteia
as ações e papéis na escola, documentos
esses pouco utilizados pelos educadores a
fim de trazer esclarecimento à comunidade
das atribuições que cabem a cada um, bem
como provocação amistosa para assunção
dos mesmos como corresponsáveis nesse
processo.
A LDB (Lei de Diretrizes e Bases, 9.394/96)
traz:
Art. 32. O ensino fundamental obrigatório,
com duração de 9 (nove) anos, gratuito na
escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos
de idade, terá por objetivo a formação básica
do cidadão, mediante: (Redação dada pela
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Lei nº 11.274, de 2006)
I - o desenvolvimento da capacidade de
aprender, tendo como meios básicos o pleno
domínio da leitura, da escrita e do cálculo;
II - a compreensão do ambiente natural e
social, do sistema político, da tecnologia, das
artes e dos valores em que se fundamenta a
sociedade;
III - o desenvolvimento da capacidade de
aprendizagem, tendo em vista a aquisição de
conhecimentos e habilidades e a formação
de atitudes e valores;
IV - o fortalecimento dos vínculos de
família, dos laços de solidariedade humana e
de tolerância recíproca em que se assenta a
vida social.
Aqui, pela primeira vez a educação aparece
como processo formativo que não acontece
meramente em um ambiente formal. Ela se
dá na vida familiar, convivência humana,
instituições,
manifestações
culturais,
movimentos sociais, dentre outros. Ela se
constitui como um processo formativo ao
longo da vida.
Sendo assim, as trocas e interações entre
educadores/escola e comunidade não só
fazem parte de uma prescrição legal, como
favorecem a atuação da escola, na medida
em que as famílias reconhecem seu papel,
e são devidamente orientadas, de forma
simples e direta, sobre as possibilidades de
atuação.
À medida que esse contato entre escola e
família passa a ser mais efetivo, tendem a ser
menos conflituoso, mais cortês em um clima
mais amistoso.
Como resultado, há um aumento da
motivação dos profissionais da educação,

como também uma melhor participação e
presença das famílias/responsáveis com
comprometimento mais qualitativo de todos.

O PRIMEIRO PASSO:
PROFESSOR
Precisamos reaprender a anunciar o nosso
sonho humanizador, enquanto denunciamos
um presente desumanizador. Mais que isto,
precisamos construir dia-a-dia o nosso
sonho coletivo, porque ele está inscrito como
possibilidade histórica. Não está remetido ao
transcendental.
A revolução não se faz num momento
– nem por mágica, nem por decreto, nem
por sublevação –, a revolução se constrói
cotidianamente, em todos os espaços e
tempos, onde valores de solidariedade
possam ser cultivados. Onde a competição,
o individualismo, o egoísmo, o autoritarismo
e tudo que destrói a possibilidade de vida,
possam ser combatidos. A revolução não
é a tomada de poder. É a transformação
radical das pessoas e das estruturas e, por
isso, é permanente, não se esgota num
instante histórico. (GOUVÊA 2005, apud
MENDONÇA 2012).
A mudança de paradigma escolar
depende da mudança do olhar de todos os
atores. Enquanto não se compreender que
comunidade e escola estão do mesmo lado
e assim podem unir forças em um objetivo
comum, não haverá mudanças significativas
no cenário educacional.
Essa aproximação deve partir da escola,
referência educacional, parte técnica e mais
experiente e capaz para elaborar meios de
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abordagem mais efetivas a fim de atingir o
público alvo da sua atuação.
Essa prática pode iniciar com o educador,
em sala de aula, em suas abordagens diárias
e em reunião de pais, por exemplo, podem
ser temáticas, explorando assuntos que
atendam a necessidade da turma.
Ações simples como a preocupação em
conhecer os responsáveis pelas crianças pelo
nome, tratar com cordialidade e gentileza.
Não se trata de benesse, mas de
uma postura esperada de um educador
profissional e consciente do seu papel como
modelo de cidadania.
Sabemos que o que mais preocupa os
professores são os próprios alunos (ARROYO,
p.171), a preocupação de não saber lidar com
as novas gerações e sua indisciplina. Muitas
famílias também tem o mesmo desafio.
Unindo forças, firmando parceria, agindo
assim de forma mais colaborativa e coletiva,
haverá mais otimização do recurso humano.
Para os alunos, haverá maior compreensão
dada a convergência das falas dos adultos
que o cercam.

O ALUNO, A RAZÃO DA
(EXISTÊNCIA) ESCOLA
“Tenho me empenhado bastante para ser
um bom aluno, tenho tentado tirar uma boa
nota em todas as matérias, sou bagunceiro
mas tenho limites. Pelo o que eu tenho visto
no meu boletim eu tenho tirado notas boas
graças a Deus e meu desempenho. Acho que
sou um bom amigo e um bom conselheiro. É
isso, meu jovem” (Relato de Aluno, REVISTA
MAGISTÉRIO)

Há uma tendência em se atribuir o fracasso
escolar erroneamente aos alunos que culpam
seus educadores, que por sua vez culpam
às famílias dos educandos, em um círculo
vicioso. Há uma dificuldade de compreensão
e visão dos problemas como estruturais. E,
na falta do que recorrer, providenciamos um
culpado.
Na verdade, todos que compõem o
ambiente escolar almejam por qualidade.
Difícil acreditar que pais, alunos e professores
sejam desalinhados com a ideia de uma
escola melhor para todos. Há verdadeiro
desejo de acertar.
A ideia de que adultos dialoguem mais,
é algo fundamental para inspirar e motivar
nossos jovens. Como falar em compromisso,
dedicação, cultura do diálogo quando eles
não presenciam na convivência?
Todos somos seres em constante formação,
mas crianças e adolescentes necessitam
ainda mais atenção nesse quesito, por
estarem no começo da sua jornada de vida.
Vivemos em uma época onde há uma
impaciência por parte dos adultos que não
aceitam opinião contrária à sua, grande
parte nas redes sociais. Precisamos cultivar
a retomada de uma ordem democrática, de
discussões saudáveis e produtivas numa
cultura de paz.
“A confiança é um edifício difícil de ser
construído, fácil de ser demolido e muito
difícil de ser reconstruído” (CURY, p.99).
O educador tem o dom da comunicação e
pode usá-lo em seu favor, com capacidade
de estabelecer laços de afetividade.
A contribuição de professores fascinantes,
como CURY ressalta, é contribuir para
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desenvolver
sabedoria,
sensibilidade,
O professor precisa resgatar sua autoestima
afetividade, serenidade, amor pela vida, e importância: “ser um mestre inesquecível
capacidade de falar ao coração, de influenciar é formar seres humanos que farão diferença
pessoas.
no mundo” (CURY, p.72).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A busca por uma educação mais qualitativa não é possível
sem considerar a parceria escola x comunidade na relação
entre professores e famílias; a educação é um processo que
ultrapassa as paredes da escola e abrir mão dessa estratégia
é condená-la ao fracasso novamente.
O mundo e o perfil das famílias mudaram, entender essa
realidade como condição e não problema, é o primeiro passo
para desconstruir uma velha (e falsa) ideia de que a escola é
um espaço de homogeneidade.
Para tanto, o diálogo é imprescindível, basta haver
disposição do corpo técnico, posteriormente repertoriar
quem assim necessite_ família, educandos.
O caminho da afetividade gera bons frutos não só para
famílias e educadores, mas, sobretudo para os alunos, alvo
da nossa ação educativa.
Muitas escolas que optaram em afetar positivamente às
famílias que atendem, já colhem os frutos de sua intervenção:
ambientes mais calmos, diminuição de atos de vandalismo,
prestatividade, melhora nos índices educacionais, dentre
outros.
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DIVERSIDADE BIOLÓGICA EM MADAGASCAR
RESUMO: A ilha de Madagascar, um país localizado ao Leste do continente africano e
envolvido pelo oceano Índico, possui uma das maiores biodiversidades do globo terrestre,
comparada inclusive, com a Amazônia. Além da enorme variedade de organismos, também
chama a atenção a quantidade de espécies endêmicas, ou seja, que só existem lá. Teorias
recentes apontam a possibilidade de alguns seres vivos de pequeno porte terem sido
transportados por troncos de madeira da África até a ilha por volta de 65 milhões de anos
atrás, e tomarem um rumo evolutivo diferente do continente. Essa migração pode ter ocorrido
por algumas vezes, e levando em consideração que ambiente também passou por mudanças
climáticas severas, como a era do gelo, que forçou alguns organismos a ocupar diferentes
ambientes, impulsionando novas adaptações, o que proporcionou uma explosão de novas
espécies. Porém essa tamanha biodiversidade está ameaçada pelo homem, que devasta
as florestas para a prática da agricultura. Estima-se que 90% das florestas de Madagascar
já tenham sido destruídas, e junto com ela todas as espécies que ali viviam, algumas que
nem sequer, foram estudadas. A conscientização da população, e principalmente das novas
gerações é o ponto chave para esse problema, além de áreas de preservação protegidas.
Palavras-chave: Madagascar; Endemismo; Biodiversidade; Clima; Preservação.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo visa expressar a
enorme biodiversidade encontrada na ilha
de Madagascar, que sofre com a ação do
homem e a importância da preservação do
meio ambiente. O país que fica situado ao
Leste do continente Africano e envolvido
pelo oceano Índico, apresenta uma imensa
variedade de seres vivos, com destaque para
plantas e animais endêmicos, ou seja, que
vivem apenas ali.
O estudo destina-se a verificar as
teorias que propõem explicações para essa
diversidade de seres vivos, com foco no
endemismo que ocorre ali, em grande parte
dos organismos ocupantes da ilha, e o que
pode ser feito para que as futuras gerações
possam desfrutar desse ambiente natural
formidável.
Madagascar é um dos temas mais
preocupantes
nos
últimos
tempos,
frequentemente abordado por ambientalistas,
biólogos e cientistas, pois, as florestas que
abrigam os mais variados organismos, tem
sido devastada para a prática da agricultura, o
que tem levado algumas espécies à extinção
ou em estado crítico.
Os esforços têm se concentrado na
criação de áreas de proteção ambiental
e na conscientização da população,
para que as futuras gerações possam
desfrutar da biodiversidade, inclusive na
indústria farmacêutica, visto que a ilha
possui grande quantidade de plantas com
potencial medicinal, mas ainda sem estudos
aprofundados.

ORIGEM E LOCALIZAÇÃO DE
MADAGASCAR
A biodiversidade de Madagascar é uma
das maiores de todo o planeta, abrigando
milhares de espécimes de pássaros, répteis,
anfíbios e mamíferos, muitos deles existentes
apenas em seu território, como o lêmure,
fundamental para a vida nas florestas, pois é
ele que distribui as sementes existentes nos
frutos, regenerando as florestas.
Madagascar é a quarta maior ilha do mundo
perdendo somente para a Groenlândia, Nova
Guiné e Bornéu. Situa-se no Trópico de
Capricórnio e tem mais de 160 milhões de
anos, removendo-nos a antiga Gondwana.

Ilustração de Gondwana a 160 milhões
de anos. Em evidência (vermelho) a ilha de
Madagascar.
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Gondwana é um fragmento de terra antigo
em que consistia na junção da América do
Sul, África, Arábia, Antártida, Australásia,
Índia e Madagascar.
Madagascar estava posicionada entre a
Índia e a África. A partir de 150 milhões de
anos esses três fragmentos de Terra foram
se separando abrindo espaço para o mar
invadir. Esse processo ocorreu até cerca
de 80 milhões de anos quando a África e
Madagascar se desligaram e a Índia então
partiu para uma jornada de deslocamento
até entrar em colisão com a Ásia meridional
levantando a cordilheira do Himalaia.
Madagascar que permaneceu isolada,
hoje é rica geologicamente, uma mineralogia
farta de prata, ouro, níquel, cromo, titânio,
monazita, hematita, grafite, quartzo, mica,
topázio, rubi, safira, ametista, zircônia,
turmalinas e diversos cristais.

BIODIVERSIDADE: FLORA
Apesar de 90% de suas matas terem
sido devastadas nos últimos séculos, nos
10% ainda restantes existem mais de doze
mil espécies diferentes de plantas, algumas
delas com mais de 80 milhões de anos,
centenas delas apenas ali, das quais grande
parte de valor medicinal, entre elas, a Rosy
Periwinkle, fonte exclusiva de dois tipos de
drogas que são usadas pelos laboratórios
farmacêuticos no tratamento de algumas
formas de leucemia infantil.

A foto a seguir revela
particularidades da ilha.

uma

das

A Alameda dos Baobás na Reserva
Florestal Kirindy é uma das paisagens mais
impressionantes de Madagascar (Foto: ©
Haroldo Castro/ÉPOCA) 28/11/2014.
Enquanto todo o continente africano
hospeda apenas uma espécie de baobá,
Madagascar possui sete diferentes. Uma das
espécies mais imponentes é a Adansonia
grandidieri, cujo tronco pode chegar a ter três
metros de diâmetro e a alcançar 30 metros
de altura. O melhor lugar para encontrar
essas gigantescas árvores é a Alameda dos
Baobás, na Reserva Florestal Kirindy, na
costa oeste do país. Dezenas de árvores
parecem formar um corredor e o conjunto
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compõe uma paisagem única no mundo. O
baobá-de-Grandidier floresce entre maio e
agosto; nessa época, uma espécie noturna
de lêmure possibilita a polinização. O fruto
amadurece em novembro e dezembro e é
consumido amplamente pelas populações
locais, em razãoo alto teor de vitamina C da
sua polpa.
Outra espécie importante é o baobá-deGrandidier, considerado como ameaçado
de extinção pela União Internacional
da Conservação da Natureza, devido à
transformação de seu habitat florestal
em terras para a agricultura. Fora de seu
ambiente, as sementes das árvores não
conseguem germinar com o mesmo vigor.
As baobás são sagradas para os nativos
malgaxes, já que dela se faz rituais de
fertilidade, prosperidade e fartura, além de se
retirar compostos medicinais que combatem
a epilepsia.
A flora em Madagáscar é muito variada,
e grande parte das espécies só existem lá.
São mais de 12 mil espécies de vegetais,
sendo 9,5 mil delas endêmicas, diversidade
comparável à da Amazônia. Alguns exemplos
são as árvores garrafas, as espinhosas
Pachypodium, bosques com Didiracees
trolli e a palmeira símbolo do país Ravenala
madagascariensis. Além da orquídea malgaxe,
a Angrecum sesquipedale fecundada por uma
espécie de borboleta que possui um aparelho
bucal sugador de mais de 30 centímetros de
comprimento.

BIODIVERSIDADE: FAUNA
Um primo longínquo nosso, depois de
uma carona em algum tronco de árvore, teria
desembarcado em Madagascar há uns 40
milhões de anos. Os lêmures se multiplicaram,
se diversificaram e conquistaram os
espaços que estavam vazios. Hoje, numa
área exatamente do tamanho do Estado de
Minas Gerais, existem cerca de 100 espécies
e subespécies diferentes desse primata.
Ficaram tão famosos que se transformaram
em estrelas de desenhos animados. O maior
deles, o sagrado Indri indri, muitas vezes é
morto, pois a população local acredita que
ele é um mensageiro da morte. A população
acredita que se não for morto tal profecia se
concretiza. Alcança a altura de uma criança de
cinco anos e dá saltos impulsionados de mais
de 10 metros. A Sifaka também é uma espécie
de lêmure, são excelentes caminhadores de
forma bípede. Além do tradicional lêmure
(Lemure catta) de cauda cinza e branca,
temos o lêmure vermelho que se alimenta
de lacraias cujo sangue tem propriedades
alucinógenas. É o único animal na natureza
que usa algum tipo de alucinógeno. Além
disso, existem também os lêmures pequenos
como a espécie Mycrocebus myoxinus,
menor do que um hamster.
Mostrar Madagascar significa revelar a
singularidade dos lêmures. A foto a seguir
revela a elegância do varecia preto-e-branco
(Varecia variegata). Ele é um dos maiores
lêmures, podendo pesar 4 quilos e medir
120 cm. Infelizmente, devido à destruição do
ecossistema do qual ele depende, o animal
está criticamente ameaçado de extinção.
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Como em Madagascar não há macacos e
primatas de grande porte, todo o nicho foi
completado por lêmures.

grandes. Sua extinção coincide com a chegada
do homem na ilha, embora não se tenha
evidências conclusivas de que o homem
extinguiu essa espécie. Além de caçá-los,
os homens alteraram seu habitat, tornando
difícil a sobrevivência desse enorme lêmure,
que se viu obrigado a migrar para outros
lugares, o que foi suficiente para a extinção
dessa espécie.

O varecia preto-e-branco é uma das 100
espécies e subespécies de lêmures que vivem
na ilha de Madagascar (Foto: © Haroldo
Castro/ÉPOCA) 28/11/2014.
Lá também existiu o lêmure gigante
(Archaeo Indris), um enorme primata que se
originou há cerca de 2 mil anos atrás durante
o Holoceno em Madagascar. Seus dedos eram
longos, o que o tornava um bom escalador de
árvores, porém ruins para caminhar no solo,
tornando-os desajeitados. Era do tamanho
de um gorila, embora, mais parecidos com os
orangotangos, se alimentavam de folhas no
alto das árvores.
Seus olhos eram nas laterais da cabeça,
seu focinho era longo e seus caninos eram

Ilustração do Archaeo Indri, o lêmure
gigante extinto que viveu em Madagascar.
Em 2009, um inventário dos anfíbios
de Madagáscar descobriu 129 a 221
espécies de rãs previamente desconhecidas,
evidenciando que a biodiversidade de
Madagáscar pode estar subestimada. Os
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grandes mamíferos africanos, como elefantes,
rinocerontes, hipopótamos e felinos, jamais
conseguiram cruzar o canal de Moçambique,
hoje com 400 km de largura. Nem mesmo
cobras venenosas alcançaram a ilha.
Em Madagascar existe duas espécies
de mamíferos muito peculiares que se
assemelham com os musaranhos, são
os tenrecs. Os terrencídios colonizaram
Madagascar em duas migrações distintas
vindas da África. Após sua colonização
atualmente encontramos mais de 27 espécies
catalogadas. Foram os primeiros mamíferos a
chegar a ilha e sob o ponto de vista fisiológico
são os mamíferos com o sistema nervoso
central mais simples do mundo. O córtex dos
terrencídios é dividido em pequenas áreas.
Apresentam um córtex somatossensorial
ligado a uma ou algumas áreas olfatórias
e córtex visual primário e secundário. Sua
arquitetura é simples quando comparada
com o homem, que por exemplo, tem mais
de 20 áreas do cérebro associadas de forma
direta ou indireta ao processamento de
estímulos visuais distribuídos em mais de
300 circuitarias diferentes. Evolutivamente
os terrencídios tem um papel importante pois
apresenta um típico cérebro de mamífero
extremamente simples.
Há também uma variedade enorme de
borboletas, sapos e os morcegos raposavoadora. Há mais de 400 anos vivia lá também
o pássaro-elefante (Aepyornis maximus) de
3 metros de altura. Possivelmente extinto
em razãoo roubo de seus ovos pelos
colonizadores. Pesando quase meia tonelada
o pássaro elefante era uma ave herbívora,
parente dos avestruzes que habitam hoje a

África com 4 espécies diferentes espalhadas
no norte, sul, leste e oeste africanos e
os Emus e Emas aqui na América do Sul.
Considerando que geologicamente essas
regiões eram interligadas formando o
supercontinente Gondwana, faz sentido
essa interpretação. Alguns ovos do pássaro
elefante são encontrados até hoje nas praias
de Madagascar, com um diâmetro de 50
centímetros e pesando mais de 10 quilos.
Seria o peso de mais de 200 ovos de galinha.
Para uma comparação, ovos de avestruz pesa
o equivalente a 30 ovos de galinha.
Outro fato intrigante sobre a ilha, é que
Madagascar tenha sido o berço de origem
dos camaleões. Lá há dois terços das espécies
do mundo, catalogando mais de 30 espécies
com famílias endêmicas como o maior
camaleão do mundo chamado de Parson
com 65 centímetros e o menor vertebrado
do mundo, o camaleão Brookesia peyrierasi
com 2 centímetros de tamanho.

Brookesia peyrierasi, o menor vertebrado do
mundo é um camaleão da ilha de Madagascar. Fonte:
https://www.inaturalist.org/observations/60263.
Foto: Gonçalo M. Rosa. 11/02/2012.

TEORIAS QUE EXPLICAM A
BIODIVERSIDADE DA ILHA

A ilha de Madagáscar sempre intrigou os
pesquisadores devido à sua alta diversidade
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biológica. Por causa disso, em particular,
várias teorias tentam explicar por que, afinal
de contas, aquele pedaço do globo é tão
rico em biodiversidade. A grande distância
geográfica que existe entre Madagáscar e
a África ou a Índia deve ser encarada como
apenas parte da explicação, afirma o artigo
de Lucienne Wilmé, do Jardim Botânico de
Missouri, nos Estados Unidos.
Durante muito tempo acreditou-se que
a separação de Madagascar da África fez
com que um grupo de animais ancestrais
pegasse carona na ilha e originado a
tamanha diversidade. Atualmente descartase essa hipótese pelo fato de que na África
há uma diversidade enorme de antílopes,
zebras, girafas, cavalos, elefantes, coelho,
musaranhos-elefante e alguns animais
pertencentes à família dos canídeos que não
são encontrados em Madagascar.
De fato, os fósseis de Madagascar não
mostram uma fauna característica da África.
Ao longo de todo esse tempo Madagascar
foi colonizada independentemente muitas
vezes. Cerca de 85% das espécies de
plantas e animais seguiram caminhos
evolutivos autônomos, ou seja, Madagascar
foi colonizada por diversas migrações de
animais e plantas.
Todos esses animais e plantas chegaram
a Madagascar em pequenas flutuações
que ocorrem esporadicamente. De fato,
já foram vistos lagartos chegando nessas
jangadas naturais em algumas ilhas do
mundo. Obviamente que a distância é um
fator debilitante para tal acontecimento,
mas a ilha de Krakatoa foi recolonizada desta
forma bem recentemente. Cientistas da

Universidade Purdue, nos EUA registraram
intensas tempestades que fizeram a água
subir no litoral dos continentes e os animais
foram arrastados por ela até o oceano, tendo
então, a possibilidade de chegar a alguma
ilha.
Segundo um estudo publicado na “Nature”
em 2010, a ocupação de Madagascar não
aconteceu de uma vez só, e se deu a partir
de 65 milhões de anos atrás. As correntes
marinhas antigas, segundo o trabalho, tinham
condições favoráveis para que bichos do
continente fossem levados até Madagascar.
A viagem nos pedaços de madeira que
usavam como “jangadas” era rápida o
suficiente para que chegassem vivos à ilha,
após uma viagem de algumas centenas de
quilômetros. A teoria explica por que existem
apenas pequenos mamíferos em Madagascar
uma vez que uma ligação por terra teria
permitido que espécies grandes como girafas
e macacos também tivessem ocupado a ilha.
Viajar pelo mar em um pedaço de madeira
não seria muito fácil para um elefante.
Além das migrações que tentam explicar a
riqueza da flora e da fauna madagascarense
e o grande endemismo lá existente, temos
também a importância que as massas
de água têm para as espécies animais e
vegetais. A mudança do clima, que teria
ocorrido em toda a Terra principalmente no
fim do Terciário e, mais recentemente, há 20
mil anos, durante a última grande glaciação,
tornou o clima ficou seco e frio e, com isso,
grande parte do planeta foi coberto por gelo.
Em Madagáscar isso fez com que as terras
mais altas ficassem úmidas, fazendo com
que boa parte dos animais saíssem das terras
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baixas em direção aos três grandes picos da
região. Aqueles grupos que não se retiraram
por completo para as zonas mais altas teriam
ficado em zonas intermediárias, próximas
a regiões fluviais, com boa quantidade de
água, essencial por causa do ambiente seco
daqueles tempos. Esse processo permitiu
uma explosão de espécies diversificadas
devido às variadas altitudes ocupadas pelos
seres vivos.

DESEQUILÍBRIO ECOLÓGICO
E EXTINÇÕES
Segundo o geógrafo Jared Diamond, os
malgaxes que vivem em Madagascar são
remanescentes de povos provenientes da
China que colonizaram Java e a Indonésia.
Parte dessa migração resultou no grupo
dos polinésios que povoaram ilhas do leste
do oceano pacífico e índico e pelo Oeste,
a ilha de Madagascar e Comores, entre
300 e 800 anos atrás. Foi um dos maiores
deslocamentos humanos dos últimos 6 mil
anos.
Madagascar tem 587 mil quilômetros
quadrados e possui mais de 20 milhões
de habitantes, divididos em 18 etnias. A
população vive em sua grande maioria na
mais pura miséria, totalizando 80% do povo
que se mantém com menos de US$ 50
mensais.
O índice de desenvolvimento humano
deixou o país na 135 posição. Os malgaxes
queimam a floresta, semelhante ao que se
faz aqui na Amazônia. Na ilha eles desmatam
para a prática da agricultura, enquanto no
Brasil a maior parte da perda da Amazônia é

para a pecuária bovina. Os malgaxes usam a
terra por dois anos e depois a dispensam para
fazer pasto, permitindo que muitas espécies
que nunca foram catalogadas pela ciência já
tenham desaparecido.
Existem alguns casos de extinção de
espécies na ilha, provavelmente por causa
da interferência humana, como já foi
citado no texto, o caso do lêmure gigante.
Outro exemplo de extinção, e que também
desencadeou um desequilíbrio ecológico, é
o fato de que em Madagascar, assim como
nas ilhas Maurício havia o pássaro Dodô,
que desapareceu em razãoo uso de seus
ovos e sua carne como alimento. Razão
pela qual as plantas Calvárias que habitam
as ilhas não conseguem mais fazer suas
sementes germinar, pela falta do desgaste
químico e mecânico que ocorria durante a
sua passagem por dentro do trato digestório
do Dodô.
Embora Madagascar representa somente
um milionésimo de área terrestre total
do planeta a sua perda representaria uma
diminuição de 4% de toda a diversidade
de forma de vida. Essa diversidade corre
um risco razoável considerando a situação
econômica e social do país.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A ilha de Madagascar é considerada um paraíso da
biodiversidade, devido principalmente a variedade de
organismos vegetais e animais, em sua grande maioria
endêmicas, ou seja, são encontradas apenas neste local.
Em razão sua posição geográfica, afastada cerca de 400
km ao Leste do continente Africano e envolvida pelo oceano
Índico, os habitantes da ilha seguiram um rumo evolutivo
autônomo, originando ampla diversidade de espécies
exóticas.
Estudos recentes apontam que a faixa de terra foi povoada
por variadas migrações, que teriam se iniciado por volta de
65 milhões de anos atrás. Espécies vegetais e animais de
pequeno porte chegaram a ilha em flutuações de troncos de
árvores causados por enchentes no continente Africano e
auxiliadas pelo movimento das correntes marítimas durante
a viagem.
A biodiversidade encontrada em Madagascar também se
deu por conta das variações climáticas ao longo do tempo,
como a última glaciação, que obrigou os seres vivos a ocupar
diferentes regiões, com altitudes e disponibilidade de água
variadas.
Cerca de 90% das florestas já foram devastadas pelos
madagascarenses para a prática da agricultura. Apesar disso,
o que restou de ambiente natural, ainda comporta uma
riqueza inestimável de espécies, inclusive para a indústria
farmacêutica, pois muitas plantas possuem potencial
medicinal, mas ainda não foram estudadas a fundo.
A densidade demográfica do país está crescendo,
acompanhada por uma crise financeira, onde a maioria
da população vive na mais completa miséria. Esse estado
crítico, torna o restante das florestas altamente vulneráveis
para os tempos subsequentes.
Os problemas são imensos e os mais variados, mas algumas
atitudes poderiam ser tomadas, desde que haja interesse
e boa vontade dos órgãos públicos. De início, políticas de
708

JUNIO CESAR POLACHINI
Graduação em CiênciasLicenciatura Plena pela Faculdade
FAIJales (2003); Especialista
em Gestão Educacional pela
Faculdade FAMOSP (2015);
Professor de Ensino Fundamental
II - Ciências - na EMEF Procópio
Ferreira, Professor de Ensino
Médio - Biologia - na EE Iria Kunz
Irma.

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

conscientização da população, principalmente das novas gerações, para preservação das
áreas naturais, seriam bem-vindas. Demarcar, criar e monitorar áreas de proteção ambiental
nas florestas que restaram seria crucial, visto que a maior parte já foi devastada. Também seria
muito importante investimentos na prática da agricultura sustentável, que poderia melhorar
as condições de vida da população rural e ainda facilitar o manejo as áreas suscetíveis a
devastação das florestas.
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A INCLUSÃO DA CRIANÇA AUTISTA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Este trabalho consiste em uma pesquisa bibliográfica a respeito dos materiais
disponíveis sobre a inclusão da criança com autismo no Ensino infantil regular, pois no atual
contexto em que vivemos, a escola tem um novo papel na história, o de fornecer ensino
igualitário para todos. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo ajudar aos professores,
orientando-os e preparando-os para lidar com alunos de inclusão em sala de aula regular,
procurou responder a seguinte pergunta: “Como ajudar a incluir a criança com autismo?”. A
educação inclusiva vê a escola como um espaço para todos, no qual os alunos constroem
o conhecimento de acordo com suas capacidades, expressando suas ideias livremente,
participam de tarefas de ensino e estão envolvidos como cidadãos. Dessa forma, fez-se
necessário a observação e análise do cotidiano escolar, pois quanto mais a criança for
aceita pela família e pela comunidade, maior será o seu desenvolvimento na escola e na
vida. Apoiamo-nos em autores Holanda (2008), Mantoan (2003), Vygotsky (1997), Mazzoto
(2003), entre outros. É de suma importância que haja, pelo menos, um professor na escola,
capacitado e que tenha condições de fazer o encaminhamento adequado com recursos
e espaços físicos para essas crianças. Essas contribuições foram importantes para que o
educador refletisse sobre suas práticas e mostrasse a importância do conhecimento sobre
a inclusão dessas crianças, porém não depende só da mudança do educador e sim de uma
ressignificação do sistema escolar em todas as escolas do Brasil.
Palavras-chave: Autismo; Inclusão; Escola; Família.

710

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

INTRODUÇÃO
Na atualidade, discute-se a construção
de uma sociedade inclusiva que tenha,
sobretudo,
infraestrutura
satisfatória
para proporcionar a todos as mesmas
oportunidades e qualidades de vida.
Contudo, uma sociedade na quais todos
exerçam sua cidadania de forma livre e,
independentemente se o indivíduo possui
necessidades especiais ou não. Obviamente
que, para que isso aconteça, é necessária a
orientação, aceitação e adequação dessa
sociedade.
Essa visão também se estende à Educação.
Esta visa desenvolver um trabalho pedagógico
totalmente voltado às crianças, as educando
sem
segregações
ou
discriminações,
estabelecendo o respeito às diferenças
e a inserção dessas diferenças no meio
social, além de trabalhar as potencialidades
dos alunos a fim de que todos alcancem
progressos dentro de suas particularidades
e, apesar de suas limitações.
O processo de inclusão iniciou-se em
1854, no Brasil Colônia, porém, viveu
seu ápice em 1994 com a Declaração de
Salamanca (Conferência mundial sobre
Educação Especial - 1994), que teve como
objetivo proporcionar direitos de igualdade
às pessoas com necessidades educacionais
especiais. O grande desafio atualmente do
sistema educacional é o processo de inclusão,
que ainda busca resposta para esse desafio.
Entre as pessoas com necessidades
educacionais especiais, estão as portadoras
do Transtorno do Espectro do Autismo. Em
razão da evolução de pesquisas sobre essa

síndrome, a ciência vem apresentando, a
cada dia, estudos detalhados acerca deste
assunto, desmitificando teorias equivocadas
e sanando várias dúvidas da sociedade
como um todo. Porém, não podemos vetar
os olhos quanto à contínua presença das
desigualdades criadas em torno disso.
A Educação Especial, tal qual a Regular,
foca-se em formar adultos aptos a viverem
de seu próprio esforço, empenho, com
determinação e preparo, uma vez que
suas potencialidades são desenvolvidas
progressivamente por intermédio dos
estímulos e acompanhamento durante a
fase escolar. Porém, para que a Educação
Especial seja Inclusiva, é primordial que seja
praticada a democracia e que os envolvidos
não se limitem, apenas, ao cumprimento das
normas e protocolos estabelecidos, mas sim,
que encarem os desafios proativamente para
que, dessa maneira, a Educação Inclusiva
transcorra de forma funcional.
Há de partir-se do princípio de que a
escola é um espaço de todos e para todos, na
qual se encontre infraestrutura e alternativas
suficientes para agregar a todos. A
necessidade da construção de uma educação
inclusiva de qualidade dentro da Educação
Regular vai além de um cumprimento de uma
lei, é uma essencialidade para o progresso
humano.
Há questões preocupantes quanto à
inclusão na rede regular de ensino, tais
quais: segregação dos alunos especiais; falta
de preparo e formações necessárias para o
professor de classe comum que recebe essa
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criança com necessidades especiais, o que
ocasiona déficit de qualidade na educação
das mesmas, não por culpa do professor, mas
pelo descaso dos órgãos superiores em passar
informações e especialização necessária
para este profissional; ausência de análise
criteriosa quanto às condições que essa
criança portadora de necessidades especiais
possui para frequentar a rede regular, sem
intervenções de especialistas e atendimento
individual; a falta de conscientização da
família sobre o quanto é importante seu
empenho e acompanhamento junto à escola.
Esta pesquisa será de caráter bibliográfico,
mediante teses, artigos e livros de autores
que abordam o assunto. Considerando que
o referencial teórico utilizado em parte desta
pesquisa adverte que a aceitação, o apoio,
a solidariedade, não só das partes, mas do
todo, fazem bem não somente ao aluno, mas
sim promove a evolução do educando e do
educador, educador este que obtém êxito
quando se compromete com sua profissão.
A problemática deste artigo é verificar quais
as possibilidades de trabalho com crianças
portadoras de autismo na Educação Infantil,
objetivando ampliar o conhecimento acerca
do tema e compreender possibilidades de
trabalho com estes alunos. Além de identificar
os principais aspectos que dificultam a
inserção destes alunos na Educação Infantil,
compreender como é a socialização destes
com as demais crianças do grupo e identificar
quais as reais possibilidades de trabalho com
estas crianças.

BREVE HISTÓRICO DA
POLÍTICA DE INCLUSÃO E
EDUCAÇÃO ESPECIAL
Houve um tempo em que as pessoas
portadoras de necessidades especiais não
tinham nenhum espaço na sociedade, por
serem taxadas “inválidas” e incapazes de
agregar valores a esta sociedade. Essas
pessoas então eram excluídas da sociedade
ou internadas em Instituições de caridade,
que abrigavam idosos, doentes, dentre
outros. Essas instituições eram altamente
assistencialistas e basicamente forneciam
abrigo, alimentação, cuidados médicos e
atividades ocupacionais para essas pessoas.
Com o passar dos anos, essas instituições
passaram a especializar-se no atendimento
dessas pessoas especiais de acordo com as
suas necessidades, porém, ainda a sociedade
não se conscientizava quanto à integração
das mesmas em seu meio.
Segundo Amiralian (1986), na Idade Antiga,
qualquer “deficiência” era considerada
consequência de forças sobrenaturais; ou
seja; consequência de pecados ou pactos
feitos pelos pais dessa criança, que por sua
vez, na evidência de sua doença, era na qual
nada à morte, abandonada totalmente pela
família em lugares em que, ou expiariam por
inanição ou por serem devoradas por animais
selvagens.
Então, na Idade Média, acreditava-se na
relação entre a mulher e o demônio, geradora
de pessoas com deficiências, que por sua
vez eram vistas como pessoas possuídas por
maus espíritos ou portadoras de poderes
sobrenaturais, como vidência, profecia e afins.
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Somente no final da Idade Média
é que começam a existir instituições
assistencialistas para acolhimento de
pessoas portadoras de necessidades
especiais. Essas instituições, que foram
criadas por influência de organizações
cristãs, acreditavam que essas pessoas
eram infelizes e corriam grandes riscos na
sociedade, que não os tolerava, porém,
nada de fato funcional era feito em prol
de sua integração ou maior qualidade de
vida, pois continuavam segregadas e sem
nenhuma perspectiva. Já no Renascimento,
período que se destacou pela grande busca
de soluções científicas para os problemas
enfrentados pela humanidade, por meio das
grandes descobertas realizadas no campo
da medicina, biologia e da saúde, passouse a estudar as deficiências de pessoas com
necessidades especiais, de modo a sanar
as dúvidas e trazer soluções para os seus
problemas. Desta forma, essas pessoas
deixaram de ser consideradas “possuídas”
por espíritos malignos e passaram a ser
consideradas e tratadas como “doentes”,
dependentes de instituições para seus
tratamentos (AMIRALIAN, 1986).
No início do século XX, com a era
industrial, as escolas tinham como
fundamento principal gerar uma força de
trabalho alfabetizada e, consequentemente,
as pessoas com necessidades especiais eram
privadas de frequentar essas escolas porque
eram consideradas um problema para seu
bom funcionamento. Na impossibilidade de
frequentar escolas regulares, foram criadas
as escolas especiais. Entre os anos 40 e 50,
acreditava-se que a deficiência era motivada

pela ausência de estímulos adequados ou por
métodos de ensino deficitários e incorretos
(AMIRALIAN, 1986).
Após 1960 começaram, no Brasil, a surgirem
as escolas especiais, os centros de habilitação
e de reabilitação, as oficinas protegidas
de trabalho, os clubes sociais especiais
e as associações desportivas especiais.
Neste período, o tema “Educação Especial”
passou a ser discutido e consequentemente
determinando o atendimento educacional
aos portadores de necessidades especiais
em 1961, sob oscilação da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (LDBEN)
nº 4.024/61, que sinalizava os direitos,
atendimento e serviço especializado ao
ensino regular.
Nos anos 1970, a compreensão do
conceito de Educação Especial já não era o
suficiente, o objetivo era mobilizar estratégias
de melhorias nas ações de atendimento a
esse portador de deficiência na rede regular
de ensino. Em 1973, a criação do Centro
Nacional de Educação Especial (CENESP),
vem a expandir este atendimento, tal qual
proporcionar maiores oportunidades de
educação, por meio do decreto n.º 72.425.
Conforme o artigo 2° desse decreto:
O CENESP atuará de forma a proporcionar
oportunidades de educação, propondo e
implementando estratégias decorrentes
dos princípios doutrinários e políticos, que
orientam a Educação Especial no período
pré‐escolar, nos ensinos de 1º e 2º graus,
superior e supletivo, para os deficientes da
visão, audição, mentais, físicos, educandos
com problemas de conduta para os que
possuam deficiências múltiplas e os
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superdotados, visando sua participação
progressiva na comunidade.
A partir de então até a década de 1990,
a concepção de integração de alunos com
necessidades especiais em classes comuns
se intensifica, primordialmente, na década
de 80. O conceito é que, esses alunos com
necessidades educacionais especiais, em
contato com outros alunos com a mesma
faixa etária, tenham maior desenvolvimento,
além de integral socialização, enquanto os
demais alunos possuem, em sua disposição,
metodologias educacionais individualizadas
e conceitos de solidariedade, igualdade e
respeito às diferenças.
Com a Constituição Federativa do Brasil de
1988, ficou estabelecido “promover o bem
de todos, sem preconceitos de origem, raça,
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas
de discriminação” (artigo 3° - Inciso IV). No
artigo 205, define a educação como um direito
de todos, propiciando o desenvolvimento
do indivíduo no exercício de sua cidadania
e qualificação profissional. No artigo 206,
inciso I, define a “igualdade de condições
de acesso e permanência na escola” como
princípios do ensino, garantindo, como
dever do Estado, disponibilizar atendimento
especializado nas escolas, de preferência na
rede regular de ensino (artigo 208).
Já a Lei n° 7.853 de 1989, estabelece
normas que asseguram o pleno exercício
dos direitos individuais e sociais das pessoas
portadoras de necessidades especiais, tal
qual sua plena integração em seu meio social.
No âmbito educacional, fica garantido, ao
portador de qualquer tipo de deficiência,
o direito à educação, sendo definido como

crime, qualquer maneira de retidão ou
vetação à vaga ou matrícula dessas pessoas
por conta de sua deficiência, em qualquer
curso ou nível de ensino, público ou privado.
A pena, para o infrator, ficou estipulada de 1
(um) a 4 (quatro) anos de prisão, mais multa.
Em 1990 as Nações Unidas iniciam um
movimento social em prol da educação
inclusiva, criando a Declaração Mundial de
Educação para Todos, documento que passa a
influenciar a formulação das políticas públicas
da educação inclusiva, fundamentando,
definitivamente, a implantação da inclusão.
Em 1994, determina-se, por meio do
Encontro de Salamanca (Espanha), NA QUAL
foi originada a “Declaração de Salamanca”,
documento assinado por diversos países, a
transformação das instituições educacionais
em “Escolas para Todos”, que têm como
princípio maior a inclusão de todo o aluno, no
contexto educacional e comunitário/social.
Na efervescencência do momento pósimpacto do Documento de Salamanca
sobre os círculos de debate brasileiros e
internacionais que discutem os direitos das
pessoas com necessidades especiais, bem
como as formas de exercer e garantir esses
direitos, notadamente nos anos de 1996 a
1999, uma série de pensamentos sobre a
questão da inclusão se explicitaram, seja por
meio de artigos publicados, seja por meio de
eventos para discussão (MIRANDA, 1999,
p.44).
A partir de então, são sancionados
decretos, diretrizes e leis em prol do direito
do portador de necessidades especiais
frequentarem a rede regular de ensino,
garantindo-lhe qualidade de ensino e total
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socialização com os demais alunos.
A Lei de Diretrizes Nacionais para a
Educação Especial na Educação Básica
(2001) estabelece que a educação seja
dever da família e do Estado. O Estado,
por sua vez, deve garantir atendimento
educacional especializado, o que contempla,
portanto, o atendimento educacional
especializado complementar ou suplementar
à escolarização.
Em 15 de agosto de 2001, foi homologada,
pelo Ministro de Estado da Educação
a Resolução do Conselho Nacional de
Educação, instituindo as Diretrizes Nacionais
da Educação Especial na Educação Básica,
permitindo evidenciar a opção de nosso
país em construir efetivamente um sistema
educacional inclusivo.
A Constituição Federal proclama que
a educação é direito de todos e dever do
Estado e da família, devendo ser promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade,
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa,
seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho. (Moraes,
2003, p.670).
Enfim, a Política Nacional de Educação
Especial possibilitou maior dimensão ao
acesso dos portadores de deficiências ao
sistema de ensino. Por meio do contexto
histórico, verifica-se o decorrer de todo um
processo que culminou na modificação de
conceitos, práticas e metodologias de ensino
e legislação sobre a Educação Inclusiva e o
conceito de “deficiência”, o que gerou muitos
avanços quanto as propostas pedagógicas.
E sobre o assunto, Arantes (2006, p. 35),
aponta:

O planejamento e a implementação de
políticas educacionais para atender a alunos
com necessidades educacionais especiais
requerem domínio conceitual sobre a inclusão
escolar e sobre as solicitações decorrentes
de sua adoção enquanto princípio ético‐
político, bem como a clara definição dos
princípios e diretrizes nos planos e programas
elaborados, permitindo a (re)definição dos
papéis da educação especial e do locus do
atendimento desse alunado.

A CRIANÇA AUTISTA
O termo “autismo” foi empregado
como um dos sintomas de esquizofrenia,
primeiramente pelo psiquiatra suíço Eugen
Bleuler, em 1911, a fim de denominar a
perda do contato de um indivíduo com a
realidade que o cerca, fato gerador de grande
dificuldade ou total ausência de possiblidade
de comunicação com o mesmo.
Postulamos a presença de um processo
que produz diretamente os sintomas
primários; os sintomas secundários são em
parte funções psíquicas que operam em
condições alteradas, e em parte os resultados
das tentativas de adaptação, mais ou
menos exitosas, às perturbações primárias.
(BLEULER, 1960, p. 475)
Leo Kanner, em 1943, fez a utilização
da mesma expressão para descrever um
grupo de 11 crianças, com idade inferior a
11 anos, que compartilhavam do mesmo
comportamento excepcional. Sugeriu que
se tratava de uma inabilidade inata em
estabelecer contato afetivo e interpessoal
com as pessoas e situações (KANNER,
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1997). A essa característica, o autor nomeou
de Distúrbio Autístico do Contato Afetivo.
[...] minha atenção foi atraída por um
certo número de crianças cujo estado difere
tão marcada e distintamente de tudo o que
foi descrito anteriormente, que cada caso
merece uma consideração detalhada de
suas fascinantes particularidades. (KANNER,
1997, p. 111).
Apesar de o termo autismo ter ganhado
notoriedade, a princípio, em 1943, foi a
partir da década de 1960, por meio do
Medical Research Council’s Developmental
Psychology Unit que surgem estudos mais
aprofundados e com efeitos importantes
para que se compreendesse de forma
mais clara o autismo, o que resultou em
diversas definições para essa “deficiência”,
oriundas de autores distintos. Para o Dr. E.
Christian Gauderer (1993) há três principais
elucidações para autismo: da National
Society for Autistic Children (Sociedade
Nacional para Crianças Autistas), da
Organização Mundial da Saúde contida
no CID-9 (9° Classificação Internacional
de Doenças de 1984) e da Associação
Americana de Psiquiatria apresentada no
DSM-III (Diagnostic and Statical Manual of
Mental Disorders de 1980). Segundo ele, a
National Society for Autistic Children define
o autismo da seguinte maneira:
[...]
uma
inadequacidade
no
desenvolvimento que se manifesta de maneira
grave durante toda a vida. É incapacitante
e aparece tipicamente nos três primeiros
anos de vida. Acomete cerca de cinco entre
cada dez mil nascidos e é quatro vezes
mais comum entre meninos que meninas. É

encontrada em todo mundo e em família de
qualquer configuração racial, étnica e social.
[...].Os sintomas [...] incluem: 1. Distúrbio
no ritmo de aparecimento de habilidades
físicas, sociais e lingüísticas; 2. Reações
anormais às sensações. As funções ou áreas
mais afetadas são: visão, audição, tato, dor,
equilíbrio, olfato, gustação e maneira de
manter o corpo; 3. Fala e linguagem ausentes
ou atrasadas. Certas áreas específicas do
pensar presentes ou não. Ritmo imaturo
da fala, restrita compreensão de ideias.
Uso de palavras sem associação com o
significado. 4. Relacionamento anormal com
objetos, eventos e pessoas. Respostas não
apropriadas a adultos ou crianças. Objetos e
brinquedos não usados de maneira devida.
[...] A pessoa portadora de autismo tem uma
expectativa de vida normal. Uma reavaliação
periódica é necessária para que possam
ocorrer ajustes necessários quanto às suas
necessidades, pois os sintomas mudam e
alguns podem até desaparecer com a idade.
(GAUDERER, 1993, p. 3-4).
As demais definições supracitadas pelo
autor tiveram suas publicações atualizadas
em 1993. O CID-9 passa a ser CID-10 e
possui alterações quanto à definição do
autismo. A definição da DSM-III se preservou
no DSM-IV. Conforme o CID-10, o autismo
integra ao grupo dos Transtornos Globais do
Desenvolvimento (TGD) e classifica-se:
a) um desenvolvimento anormal ou
alterado, manifestado antes da idade de três
anos, e b) apresentando uma perturbação
característica do funcionamento em cada um
dos três domínios seguintes: interações sociais,
comunicação, comportamento focalizado
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e repetitivo. Além disso, o transtorno se
acompanha comumente de numerosas
outras manifestações inespecíficas, por
exemplo, fobias, perturbações de sono ou da
alimentação, crises de birra ou agressividade
(auto agressividade). (OMS, 1993, p. 367).
Conforme o DSM-IV, o autismo integra
o grupo dos Transtornos Invasivos do
Desenvolvimento (TID) e, somada às
inquietações supracitadas, caracteriza-se
por:
[...] presença de um desenvolvimento
acentuadamente anormal ou prejudicado
na interação social e comunicação e um
repertório marcantemente restrito de
atividades e interesses. As manifestações
do
transtorno
variam
imensamente,
dependendo do nível de desenvolvimento
e idade cronológica do indivíduo. [...].O
prejuízo na interação social recíproca é amplo
e persistente [...] falta de reciprocidade
social ou emocional pode estar presente
(por ex., não participa ativamente de jogos
ou brincadeiras sociais simples, preferindo
atividades solitárias, ou envolve os outros
em atividades apenas como instrumentos
ou auxílios "mecânicos"). Frequentemente, a
conscientização da existência dos outros pelo
indivíduo encontra-se bastante prejudicada.
Os indivíduos com este transtorno podem
ignorar as outras crianças (incluindo os
irmãos), podem não ter ideia das necessidades
dos outros, ou não perceber o sofrimento de
outra pessoa. O prejuízo na comunicação
também é marcante e persistente, afetando
as habilidades tanto verbais quanto não
verbais. Pode haver atraso ou falta total de
desenvolvimento da linguagem falada. Em

indivíduos que chegam a falar, pode existir
um acentuado prejuízo na capacidade de
iniciar ou manter uma conversação, um uso
estereotipado e repetitivo da linguagem
ou uma linguagem idiossincrática. Além
disso, podem estar ausentes os jogos
variados e espontâneos de faz-de-conta
ou de imitação social apropriados ao nível
de desenvolvimento [...] têm padrões
restritos, repetitivos e estereotipados de
comportamento, interesses e atividades.
(APA, 1996).
O Autismo não se trata de uma
doença isolada, mas de um distúrbio de
desenvolvimento bastante complexo, que
se define por meio de pontos de vista
comportamentais, com causas variadas e
graus distintos, de acordo com a severidade
com que se desenvolve. O fenótipo
dos portadores de autismo costuma ser
influenciado por alguns fatores externos
que não necessariamente agregam-se às
principais características que definem esse
transtorno, sendo um deles, a capacidade
cognitiva.
O autismo é um distúrbio do
desenvolvimento. Uma deficiência nos
sistemas que processam a informação
sensorial recebida fazendo a criança reagir
a alguns estímulos de maneira excessiva,
enquanto a outros reage debilmente. Muitas
vezes, a criança se “ausenta” do ambiente
que a cerca e das pessoas circunstantes a
fim de bloquear os estímulos externos que
lhe parecem avassaladores. O autismo é uma
anomalia da infância que isola a criança de
relações interpessoais. Ela deixa de explorar
o mundo à sua volta, permanecendo em vez
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disso em seu universo interior (GRANDIN &
SCARIANO, 1999, p.18).
Alguns
dos
comportamentos
que
caracterizam um portador de autismo são: a
ausência ou escassez de interação social e
comunicação com o meio, comportamentos
repetitivos, repletos de estereótipos, além de
uma lista restrita e limitada de atividades e
interesses e ausência de empatia emocional
e social. À vasta diversificação de graus de
capacidades sociais, comunicativas e de
padrões de comportamento existentes em
pessoas portadoras do Autismo, denominouse o termo Transtornos Invasivos do
Desenvolvimento (TID).
Após a descrição de Leo Kanner, várias
contribuições
acerca
da
ocorrência,
classificação e diagnóstico do autismo
têm contribuído significativamente na
compreensão dos aspectos biológicos dos
Transtornos Invasivos do Desenvolvimento.
Conforme os portadores de TID ingressam
à idade adulta, geralmente, há uma evolução
positiva quanto ao isolamento social, porém
persistem as limitações no que se diz respeito
à habilidade social e a dificuldade em criar
vínculos e amizades.
Adolescentes e adultos com autismo
possuem uma visão errônea sobre a
percepção das outras pessoas ao seu respeito,
o que leva ao isolamento, mesmo que em sua
fase adulta o autista possua adequadas e/ou
elevadas capacidades cognitivas.
As restrições na comunicação acontecem
em diferentes graus, tanto na forma verbal
quanto na não verbal de socializar informações
com as demais pessoas. Algumas crianças
não chegam a desenvolver capacidades

comunicativas, e outras possuem linguagem
ausente de maturidade, expressada por
jargões, ecolalia e afins. As crianças que
possuem habilidade de expressão adequada
podem não possuir capacidade de manterem
uma conversação coesa. Essa deficiência
de linguagem e comunicação se mantém
durante sua fase adulta, e grande parte de
autistas permanecem sem verbalização. Os
autistas que desenvolvem habilidades verbais
também podem mostrar grandes dificuldades
em estabelecer diálogo, devido à ausência
de reciprocidade, déficit de compreensão de
diversas formas de linguagem e expressão,
inclusive expressões corporal e facial.
Alguns dos padrões de repetição e
estereotipados do comportamento de
portadores de autismo, são a negação às
mudanças de quaisquer espécies, apego
intenso às rotinas e objetos, obsessão por
movimentos, sejam de objetos, corporal,
motor, etc. Uma característica frequente de
uma autista também é a incessante repetição
de palavras, frases e até mesmo canções.
A Educação Infantil é uma fase essencial,
pois é responsável por proporcionar ao aluno
um desenvolvimento integral em todos os
seus aspectos; sejam eles físico, psicológico,
intelectual e social. De acordo com Bujes
(2001, p. 21 apud HERMIDA, 2007, p. 227):
[...] a educação infantil precisa ser
muito mais qualificada. Ela deve incluir o
acolhimento, a segurança, o lugar para a
emoção, para o gosto, para o desenvolvimento
da sensibilidade; não podendo deixar de lado
o desenvolvimento das habilidades sociais,
nem o domínio do espaço e do corpo e das
modalidades expressivas; deve privilegiar o
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lugar para a curiosidade e o desafio.
Uma vez que o principal ponto a ser avaliado
numa criança autista é a deficiência na sua
interação com a sociedade, é essencial que
a mesma seja incluída na Educação Infantil
de forma funcional e positiva, objetivando a
iniciação à vida social desse indivíduo.
Cabe ao professor compreender e analisar
as especificidades da criança autista, cabendo
à Educação Infantil pregar as diferenças entre
todos os indivíduos, fazendo surgir, a partir
daí uma Educação embasada nas condições
de aprendizagem que respeitam e enxergam a
todos como indivíduos singulares. Promover
às crianças autistas chances de convívio com
outras crianças da mesma idade propicia
às mesmas oportunidades de estimulares
suas capacidades de interação, rompendo,
desta maneira, o isolamento contínuo e
progressivo. Além disso, as habilidades
sociais são passíveis de serem adquiridas
pelas trocas que acontecem no processo de
aprendizagem social.
A inclusão escolar está articulada a
movimentos sociais mais amplos, que
exigem maior igualdade e mecanismos mais
equitativos no acesso a bens e serviços.
Ligada a sociedades democráticas que estão
pautadas no mérito individual e na igualdade
de oportunidades, a inclusão propõe a
desigualdade de tratamento como forma
de restituir a igualdade que foi rompida por
formas segregadoras de ensino especial e
regular. (MANTOAN, 2003, p.16).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É possível verificar que, apesar de que
a legislação contemple ao portador de
quaisquer tipos de deficiência, o direito à
sua matrícula e permanência na rede regular
de ensino, ainda há um caminho longo e
íngreme a ser percorrido para que a inclusão
ocorra de forma plena e totalmente positiva
para todos os envolvidos.
A prática da inclusão ainda não
corresponde à sua ideologia e fundamentos.
Quando se presencia cotidianamente a
vivência em sala de aula comum com alunos
com necessidades educacionais especiais,
é que se constata com veracidade o quão
precárias são as condições, infelizmente,
para a integração total desta criança,
principalmente na Educação Infantil.
As crianças portadoras de Autismo
necessitam desta inclusão social para
que progridam enquanto indivíduos,
considerando os déficits de interação e
comunicação que possuem, devido às suas
necessidades especiais. Por meio de estudos
e pesquisas profundos, vemos o quanto o
assunto sobre o Autismo, atualmente vem
sendo tratado de maneira mais clara, coesa e
coerente, muitos mitos foram desmitificados
e há uma compreensão maior de suas
peculiaridades, o que é essencial para que a
escola agregue esse aluno qualitativamente
e lhe propicie subsídios suficientes para o
seu desenvolvimento.
As salas, com um número excessivo de
alunos, já não contemplam eficazmente, em
termos de aprendizagem de qualidade, a todos
os alunos; salvo que, com deficiência ou não,
todos possuem limitações e dificuldades em
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alguma área. Se a quantidade de alunos por sala não permite
um ensino qualitativo plenamente satisfatório, quiçá essa
sala integrando alunos com necessidades especiais.
Neste trabalho vê-se que as teorias de grandes estudiosos
e as leis garantem a eficácia da integração/inclusão, e esta
não depende meramente do Governo e da efetivação
dessas leis, mas sim de um comprometimento geral da
sociedade, família, escola e profissionais para que finde em
bons resultados e, finalmente alcancemos, não de forma
minoritária, como ainda ocorre, a formação de pessoas com
alguma deficiência em cidadãos autônomos, independentes
e que gozem plenamente de seus deveres e direitos.
A integração deve ocorrer de forma global, com a
participação de todos para fundar novas estratégias, a
fim de viabilizar um estreitamento das relações humanas
entre portador ou não de necessidades especiais, o
reconhecimento, aceitação e respeito às diferenças,
partindo dos educadores, família, espelhando, dessa forma,
às crianças que já adentrarão no meio escolar com uma
nova concepção de ensino, valorizando a cada indivíduo,
extinguindo a segregação por qualquer espécie ou motivo,
formando assim, uma sociedade agregadora.
Porém, os olhos de todos têm que abrir-se para a
realidade vivida hoje, em que o incluído nem sempre está
integrado; em que o professor, exacerbado de tantas tarefas
dentro de sua rotina, não consegue integrar a todos os
alunos como deveria ser e como gostaria, não por falta de
vontade, mas por não ver saídas para tal, diante de tantos
desafios e tantos empecilhos. A inclusão deve ser analisada,
projetada e aplicada minuciosamente, com a participação
da família, com formação adequada a todos os envolvidos,
com profissionais suficientes e, com o pleno conhecimento
de causa de que a visão “todos têm direito a vagas” deve
caminhar juntamente com a visão “construir mais escolas”,
“aumentar número de salas de aula nas escolas”, “valorizar
o profissional da educação”, dentre outras visões que, na
realidade, se deturpam, assim como a realidade da inclusão.
A inclusão na Educação hoje acontece com saldos
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positivos, graças à proatividade do profissional que se defronta com essa situação e busca,
por si mesmo, na maioria das vezes, ferramentas que facilitem a aprendizagem, mesmo
quando o mesmo não desfruta de tempo, currículos, conhecimentos sobre as deficiências
em questão, auxílio de profissional especializado, espaço adequado, etc., que viabilizem seu
trabalho.
A família deve tomar ciência da essencialidade de sua participação na vida escolar de seu
ente, pois somente a relação família/escola pode gerar frutos de um trabalho que não é fácil
para ambos, mas que pode produzir resultados inesperadamente gratificantes.
Contudo, é a partir do conhecimento sobre as leis, direitos, consequências e formas de
executar o trabalho de inclusão, que abrangemos nossa mente às novas formas de conquistar
o auge da integração de todos, do bem a todos e de todos, do direito de todos e para todos,
como forma essencial de se viver melhor, num mundo em que ao mesmo tempo se degrada
humanamente, mas também num mundo em que ainda se encontram vestígios de esperança
por meio da árdua tentativa de uma formação de pessoas voltadas para o bem e em prol da
dignidade como um direito global.
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LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O presente trabalho procura mostrar a criação da Educação Infantil como é vista
hoje. Busca mostrar os fundamentos da cultura lúdica e sua importância para a educação,
assim como toda forma de ludicidade que deve ser utilizada no contexto escolar. No início
do século XX não havia um educar a criança, mas existia apenas um cuidar da sua saúde
e mantê-la em local seguro para que pais pudessem trabalhar. Aos poucos com iniciativas
populares, foram se criando leis e material teórico defendendo a educação da criança para a
cidadania. Muitos trabalhos teóricos sobre desenvolvimento infantil foram desenvolvidos a
partir da primeira parte do século passado e aos poucos foram sendo inseridos na literatura
acadêmica, e implantados na legislação vigente do Ensino Infantil, no Brasil. A leitura lúdica
em especial é importante no desenvolvimento cognitivo, psicológico e sócio-afetivas da
criança. O uso da leitura lúdica na sala de aula tem proporcionado um trabalho pedagógico
mais efetivo para a aprendizagem do aluno, e formação do seu caráter, quando utilizado na
Educação Infantil.
Palavras-chave: Educação; Escola; Infância; Ludopedagogia; Sociedade.
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INTRODUÇÃO
O interesse em se estudar esse tema
surgiu mediante algumas discussões sobre a
ludicidade na Educação infantil e aula teórica
do curso de pós graduação.
A escola, especificamente a infantil, é
uma instituição social que tem o intuito de
desenvolver a capacidade da criança, seja
física ou cognitiva, por meio de atividades vai
transformando a psique do ser em formação.
As conquistas do Ensino Infantil
como instituição que ensina que usa da
pedagogia e da psicologia e é embasado por
leis e diretrizes foram vagarosas ao longo
dos séculos. O estudo de autores sobre a
infância e os estágios do desenvolvimento,
da área psicológica e cognitiva da criança
somente a partir da segunda metade do
século passado começaram a fazer parte do
estudo da pedagogia infantil.
A ludicidade é de grande importância
para se atingir esses propósitos afetivos e
crescimento psicológico, mediante atividades
de procedimentos, conhecimentos, valores e
atitudes.
Portanto essa pesquisa é teórica sobre
metodologias e práticas da cultura lúdica.
O problema de pesquisa aqui
apresentado é: a cultura lúdica voltada
para o âmbito educacional contribui para a
formação da criança para a sociedade?
O objetivo geral do trabalho é
demonstrar que as atividades lúdicas
contribuem para a formação da criança
da Educação Infantil para a sociedade. Os
objetivos específicos que levantarei para
auxiliar o geral são: levantar um breve

histórico do lúdico no Brasil e compreender
aspectos relativos a esta prática na sala de
aula.
Apresenta-se a história da ludicidade no
Brasil, contempla-se como deve ser a prática
das atividades lúdicas na sala de aula e quais
suas importâncias, aponta a socialização das
crianças da Educação Infantil por intermédio
da cultura lúdica. Por fim apresenta- se as
considerações finais deste trabalho.
Baseado na pesquisa bibliográfica de
Gilda Rizzo, Andre Jolles, de Vladimir Propp
, Nelly Novaes Coelho, a obra de Leontiev,
Vygotsky, Kishimoto, e outros, além da
literatura do MEC, esse trabalho mostrará as
origens do Ensino Infantil.

EDUCAÇÃO INFANTIL E
LEGISLAÇÃO
Conforme os estudos de Kuhlmann,
em 1922, no Rio de Janeiro aconteceu o
Primeiro Congresso Brasileiro de Proteção
à Infância, no qual surgiram as primeiras
regulamentações sobre o atendimento às
crianças em maternais e jardins.
A partir da década de 30, no estudo
de Kramer, já existiam instituições públicas
de proteção à criança. Em 1930 o Ministério
da Educação e Saúde, decidiu organizar as
instituições para conter a marginalidade e
a criminalidade crescente entre crianças
pobres, que depois se tornariam indivíduos
infratores.
Mas na década de 40, ações
governamentais na área de saúde, previdência
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e assistência se uniram em ações efetivas,
na perspectiva de que crianças deviam
frequentar a escola por questão de saúde,
ainda se tratando dos estudos de Kuhlmann
(2000). Ou seja, educação infantil e saúde
ainda estavam muito vinculadas.
Foi criado, em 1946, segundo estudo
dos autores já citados, pelo governo federal
a LBA – Legião Brasileira de Assistência, com
o objetivo de executar as políticas sociais,
familiares, questões sobre maternidade e
infância.
Ainda nos textos dos autores citados
até o momento, na década de 50, as creches
eram organizadas por entidades filantrópicas,
laicas ou de cunho religioso, para suprir as
deficiências causadas pela pobreza.
De 1945 a 1964 houve um período
pontuadamente
populista,
marcado
pelo otimismo e muitas falas sobre um
desenvolvimento acelerado. Era um período
nacionalista do Governo Kubitschek (19561961).
Foi aprovada, neste período de otimismo
e nacionalismo, a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (Lei 4024/61), incluindo
a Educação Infantil no sistema de ensino.
O que na prática não alteravam em
nada o serviço de educação oferecido. A
prática das mudanças do Ensino Infantil
começa com o período do Militarismo.
Aprovada em 1971, a Lei 5692, menciona a
Educação Infantil, pontuando o que já estava
no artigo 24, da Lei 4024. Em resumo, os
sistemas valeriam para crianças de idade
inferior a 7 anos. Valorizando e conceituando
escolas maternais e jardins de infância como
creches.

Em 1972, havia muitas crianças
matriculadas, mas o descaso enquanto
política educacional persistia. A questão
central era a finalidade assistencialista versus
a finalidade pedagógica. Isto se resultou em
nova pressão sobre o poder público.
Segundo a autora Kramer (1999): tal
fragmentação fica constatada quando se
analisa o histórico e as várias tendências
do atendimento à criança brasileira. De
uma ênfase acentuada na proteção à saúde,
progressivamente as preocupações se
voltaram para a assistência social e daí para
a educação.
Com projetos na década de 70 e
consolidado na de 80, surgiu em São Paulo o “Movimento de Luta por Creches”. Segundo
textos de Oliveira (2004), a luta por creches
se definiu como, não um mal necessário, mas
um atendimento complementar á educação,
direito da criança e da mulher.
O que resultou no aumento do
número de creches e pré-escolas pelo poder
público e multiplicou o número de creches
e pré-escolas particulares.
O divisor de
águas veio com a Constituição de 1988, que
pontuou a Educação Infantil como dever
do Estado brasileiro. Creches foram vistas
como direito da criança, embora facultativo
à família. A partir daí, os profissionais foram
vistos com maior legitimidade, e a Educação
Infantil começou a ser alvo de planejamentos
e políticas educacionais e sociais.
Finalmente com o advento da
Constituição Federal de 1988, foi garantido
na história da Educação Infantil brasileira
o direito das crianças de 0 a 6 anos
frequentarem creches e pré-escolas. Afirma o
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artigo 208, inciso IV que, “o dever do Estado
com a educação será efetivado mediante a
garantia de [...] atendimento em creche e
pré-escola às crianças de zero a seis anos de
idade” (CF, 1988).
Em 1990, o Estatuto da Criança e do
Adolescente, o ECA, solidificou os direitos
constitucionais à Educação Infantil. Em 1994,
o MEC estabeleceu metas para expansão
de políticas de melhorias na qualidade da
escola infantil e maior número de vagas para
atendimento.
Por fim, com a criação da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação, em 1996,
a educação dos menores ganhou uma
perspectiva mais séria e profissional visando
a educação de cada cidadão. O artigo 62
da LDB também estabeleceu a necessidade
de formação máxima do profissional da
Educação Infantil em nível superior.
O MEC publicou documento para
funcionamento e credenciamento de cada
instituição que atendesse os infantes.
Também foi criado o Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil, que seria
parte dos Parâmetros Curriculares Nacionais.
Em 1999, eram editadas as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil. Todos os instrumentos fundamentais
para elaboração e avaliação das propostas
pedagógicas infantis do país.
O Estatuto da Criança e do Adolescente,
em 1990, reafirmou no capítulo IV, artigo
54, inciso IV ficou reafirmado o direito do
atendimento em creches e pré-escolas das
crianças de 0 a 6 anos de idade. Com a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96,
a educação infantil passou a fazer parte do

sistema nacional de ensino, pontuado como
a primeira etapa da educação básica e tendo
como finalidade o desenvolvimento integral
da criança de 0 a 6 anos de idade.
Conforme (OLIVEIRA, 2002): “O campo
da Educação Infantil deve ser compreendido
com um tempo e espaço destinado ao pleno
desenvolvimento da criança.” A criança
inventa e se reinventa por intermédio do que
aprende no cotidiano, portanto a educação
destas é complexa, necessita de mediadores
do saber que estejam preparados para
compreender e agir no universo infantil,
mostrando novos caminhos para o saber.
Conforme autor mencionado, com as
novas leis e diretrizes foi dado outro enfoque
para essa educação, embora muitos desafios,
como verbas, construções de escolas,
provimentos de vagas.
Atualmente, conforme os autores
ocorrem à busca pela qualificação dos
profissionais, pois a escola é um dos
primeiros contatos da criança com a
socialização. Prioriza-se o acolhimento, o
cuidado segurança, e o despertar de novos
olhares por parte delas, estéticos, cognitivos
e geradores de habilidades sociais.

PSIQUE INFANTIL
Alexei N. Leontiev nasceu em Moscou,
em 1903. Graduou-se em Ciências Sociais,
aos vinte anos, em 1924. Passou a estudar
psicologia baseada em filosofia. Na segunda
metade da década de 1920, passou a trabalhar
em conjunto com Luria e desenvolveram uma
teoria da origem sócio-histórica das funções
psíquicas superiores humanas.
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No trabalho de Leontiev (19031979), ele buscou esclarecer os problemas
das forças que motivam a psique infantil e
o caráter da personalidade, em qualquer
estágio de desenvolvimento.
Analisou que durante o desenvolvimento
infantil, sob influência das circunstâncias de
sua vida, o lugar que a criança tem no sistema
das relações humanas se altera.
A infância é o período da vida em que
o mundo da realidade humana em torno
da criança se abre. Ultrapassa-se a mera
manipulação de objetos, e a criança entra
em um meio mais complexo, o mundo dos
objetos humanos e reproduzindo ações com
eles.
Ainda assim, é irrelevante para a criança
criar, pois suas necessidades básicas são
satisfeitas pelos adultos, independente de
seus atos. Esta reconhece sua dependência
das pessoas que a cercam diretamente, então
levam em conta que seus comportamentos e
emoções são modificadores dessa relação.
Durante este período, conforme o
pesquisador, o mundo se decompõe em dois
grupos:
Grupo das pessoas relacionadas a criança
direta e intimamente.
Grupos de todas as demais pessoas em
suas relações.
Quando a criança inicia o Ensino
Infantil, sua vida muda radicalmente,
psicologicamente sua atividade permanece
como antes, dentro de seu mundo de
limitações adultas, mas adentra esse universo
a relação com a professora da escola e o
relacionamento com outras crianças da
mesma idade.

Quando as relações vitais da criança
são reestruturadas, seja na vida familiar
ou na escola, ela percebe que quanto mais
depressa ela der novos significados ao que
conhecia, mais rápido seu caráter psíquico se
modificará para se adequar.
Em casos normais, a maior transição
ocorre no período escolar. Todo sistema de
suas relações é reorganizado, embora mesmo
antes de entrar na escola a criança já tenha
obrigações.
O ponto crucial é que não há mais
somente deveres para com os pais e
professores, mas para com a sociedade
também. São deveres cujo cumprimento
determinará sua situação na vida. E estas
exigências só adquirem um sentido real,
psicologicamente eficiente, quando ela
começa a estudar.
Quando se senta para preparar suas
lições, a criança se sente deparando com algo
de muita importância. Isso é muito diferente
de suas brincadeiras e ocupações anteriores.
A mudança do lugar ocupado pelas
crianças nas relações sociais é a primeira
coisa que precisa ser notada quando se
pesquisa a questão das forças condutoras
do seu desenvolvimento psicológico. O que
determina o desenvolvimento da psique
infantil, são as suas condições reais de vida.
Ao se estudar o desenvolvimento da
psique da criança, é fundamental analisar o
desenvolvimento da atividade desta, como
ela vai sendo construída nas condições
concretas de vida.
Somente com este estudo da
análise do conteúdo da atividade infantil
em desenvolvimento, é que podemos
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desenvolver de forma certa o papel condutor
da educação e da criação, portanto da sua
psique e da sua consciência.
Algumas atividades são principais
em um determinado estágio, outras nem
tanto. Umas representam o papel principal
e outras um papel secundário. Se tratando
dessas atividades, o autor as divide em três
atributos:
A instrução que ensina.
Atividade que organiza os processos
psíquicos.
Atividades
que
dependem
de
mudanças psicológicas em certo período de
tempo.
Cada nova geração produz o conteúdo
certo para condições já dadas de vida. Por
isso há um caráter periódico na psique
da criança, segundo o autor. Entretanto o
conteúdo depende de condições históricas,
o período de criação e do treinamento para
a sociedade varia de época pra época.
Não é a idade da criança que determina
o conteúdo do estágio, os limites do estágio
dependem do conteúdo e se alteram com as
condições histórico-sociais.
Nos casos comuns, a mudança do
tipo principal de atividade e mudança de
estágio de desenvolvimento para outro são
causados por necessidades interiores que
vão surgindo, com o fato de novas tarefas
correspondentes à potencialidade da criança,
provocando novas percepções.

BREVE HISTÓRIA DO LÚDICO
NO BRASIL
Segundo os estudos do autor Márcio

Ferrari (2003), há relatos na história antiga,
mesmo antes da época de Cristo, de que
famílias desenvolviam o ato de brincar para
entreter e ensinar ofícios. Povos primitivos
usavam o lúdico na educação física. Para
esses povos exercícios e jogos eram naturais
para a educação. Já existia o lúdico na história
do cotidiano e da educação greco-romana.
Conforme o autor: na época do
descobrimento o Brasil era habitado por
índios, estes usavam brincadeiras de
aprendizagens para ensinarem seus filhos
a pescar, caçar, dançar, se pintar, construir
brinquedos e várias outras facetas dos seus
costumes e tradições.
Os negros escravos trazidos para
cá também tinham seus costumes, quase
semelhantes aos dos índios, em que
ensinavam as crianças a cantar, dançar, fazer
brinquedos, caçar, pescar, etc.
Mencionando a obra de Tizuko
Kishimoto (1999), esta cultura desses povos,
eram já lúdicas e criativas, e tinham o intuito
de socializar, ensinar e também suprir as
necessidades de sobrevivência.
No caso dos indígenas, as brincadeiras
tinham a finalidade de fazer as crianças
aprenderem e assimilarem as atividades
cotidianas da tribo. Não havia a pressão da
criança da cidade grande, os castigos, as
reprimendas, mas uma criação com atividades
lúdicas voltadas para a solidariedade. Explica
a autora:
Sobre a influência portuguesa, seu
folclore era passado para cada geração,
e possuíam vasta gama de brincadeiras
infantis, contos, e brincadeiras de influência
religiosa cristã ou pagã, e compreendiam a
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afetividade para o aprendizado, embora na
Idade Média, e início da Idade Moderna, a
igreja católica tenha extinguido muitos dos
jogos e brincadeiras caracterizando-os como
profanos.
Toda cultura, tradição e educação
desses povos em convivência, a educação
lúdica própria dos jesuítas, colaboraram para
que toda ludicidade em brincadeiras, jogos,
ritos, canções, parlendas, fossem todos
originários dessa miscigenação que ocorreu
na formação do povo brasileiro.
Desta mesma forma influência de
outras culturas foram se adaptando a esses
costumes, de século em século, de década
em década, apresenta Kishimoto(1999) na
sua obra.
Nem sempre a história da ludicidade
coincide com a história da educação formal,
e também é entendido que transformações
econômicas influenciaram a história da
humanidade e o conceito de infância - mas
esse histórico, o do lúdico, é extramente
amplo, há grande material para estudo, foi de
grande importância na educação do nosso
povo, educação formal ou não.
Ainda mencionando a obra de
Kishimoto (1999), rico em possibilidades, o
lúdico possibilita várias linhas educacionais.
Desta herança temos advinhas, jogos de
superstições dos africanos, brinquedos
de barro e outros materiais dos índios,
brincadeiras como amarelinha, escondeesconde, cabra-cega, o gato mia, bater
palmas recitadas, pião, bonecas de pano, de
milho, jogos de botões.
Com a mistura desses folclores anônimos,
surgiu nosso folclore, patrimônio histórico

do nosso povo, usado em festas religiosas ou
não, dias comemorativos e para a educação.
O ato de brincar é intrínseco ao ser
humano, presente, sobretudo na infância. E
todo jogo e brincadeira estão inseridos em
uma cultura específica, que é a cultura lúdica,
variando em tempos, espaços e sociedades.
Kishimoto (KISHIMOTO, 2008) afirma
que “... dispor de uma cultura lúdica é dispor
de um número de referências que permitem
interpretar como jogo atividades que
poderiam não ser vistas como tal para outras
pessoas”
O essencial sobre a história do
lúdico, é que temos um material referencial
de muito valor, trazido como herança
dos nossos antepassados, e que sua
preservação, e valorização devem ser
mantidas culturalmente, incluindo-se na
aprendizagem, cujos resgates históricos são
importantíssimos para o ensino, coloca a
autora.
A legislação brasileira também criou
várias leis sobre a infância, como o Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA), em
1990. O Referencial Curricular Nacional para
a Educação Infantil, de 1998.
As Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil (DCN), em 1999
adotou e apoia a Declaração dos Direitos das
Crianças, realizada pela UNICEF. Estas leis
apoiam o lúdico na educação e na formação
da criança.
Segundo o material do governo citado
acima, o lúdico poderia ser definido como a
brincadeira, o jogo, e a diversão... Em cada fase e
contexto histórico dos povos, foi desenvolvido,
inserido, e estabelecido naturalmente.
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Além de que é também instrumento
para a aprendizagem do indivíduo. Usado na
educação desenvolve o aprendizado, resgata
seu caráter histórico-cultural em prol da
formação da criança no Ensino Infantil.
Conhecer a história da ludicidade é
compreender a importância desta para
desenvolver
atividades
em
equipes,
socialização, incentivar a curiosidade e a
criação, entender a importância das regras
por meio dos jogos, enfim, dar ao aluno
oportunidade de se desenvolver em meio
a momentos de brincadeira e afetividade,
afirmam todos os autores acima mencionados.

O LÚDICO E SEUS PRINCIPAIS
ESTUDIOSOS
Aponta-se nas pesquisas realizadas,
que várias linhas de estudo trazem o brincar
como algo próprio do ser humano e que
auxilia com o aprendizado. Na linha da
psicologia, Piaget e Vygotsky, na de filosofia
com Froebel e Dewey.
Para esses autores, a brincadeira, jogo,
o lúdico pode ir além do brincar espontâneo,
refletindo no âmbito pedagógico, social e
cognitivo. Portanto a necessidade de se
estudar a história do lúdico.
De acordo com os escritos da autora
Kishimoto (1997), o lúdico sempre esteve
presente na história da humanidade, desde a
História Antiga, Idade Média, Renascimento
e até a modernidade. Em cada época o lúdico
era visto de uma forma: como prazer entre
família, pra se ensinar uma profissão, para se
elaborar um trabalho.
Com o fim da Revolução Francesa, o

início do século XIX, surgiu novos olhares
sobre a criança e sua educação. Froebel
(2001) inicia o estudo para a evolução da
criança por intermédio do lúdico.
Conforme pesquisa do autor em um
site da internet, devidamente colocado
nas Referências, Friedrich Wilhelm August
Fröbel, nascido em 1782, educador que
primeiramente pontuou a atividade lúdica,
como essencial nas relações humanas.
Sua mais importante obra foi “Die
Menschenerziehung”, “A Educação do
Homem”. E passou a se dedicar a analisar e
divulgar o sistema de educação.
É com esse autor que o jogo é
compreendido como a ação de brincar, e
passa a fazer parte da Educação Infantil,
levando em conta que a criança ao manipular
materiais, fazer girar, encaixar, desmontar,
montar, aprenderia noções de matemática.
Conforme aponta Kishimoto, Froebel
(2001) contribuiu para a importância do
lúdico no trabalho pedagógico.
Segundo pressupostos da autora ele
compreendia o jogo e a brincadeira como
algo inerente á aprendizagem, não só de
conteúdos, mas também de aprendizagem
social. Uma vez que mediante ao lúdico a
criança reproduz situações vivenciadas e
observadas em situações anteriores e no
mundo adulto.
A autora também discorre sobre
Dewey, segundo pesquisa na internet
devidamente colocada nas Referências,
John Dewey nasceu em 1859, nos Estados
Unidos, e influenciou educadores do mundo.
No Brasil influenciou o movimento da Escola
Nova, liderado por Anísio Teixeira.
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Este autor, Dewey (2008), é
responsável pela corrente filosófica que
pontua que as ideias ensinadas na escola
só tem real importância se servirem para
resolução de problemas cotidianos.
Para este autor, o importante era o
crescimento físico, emocional e intelectual
da pessoa, do educando, e o princípio de que
os alunos aprendem realizando na prática,
tarefas relacionadas com os conteúdos
passados. A criatividade, o estímulo e o
experimento passam a ser valorizados.
Segundo pressupostos da autora
Kishimoto, Dewey (2008) traz considerações
sobre o lúdico, analisa o jogo como forma
de expressão espontânea da criança, e faz
uma ponte entre as necessidades lúdicas
na infância com as exigidas pela sociedade
futuramente. Portanto cabe a escola
proporcionar a aprendizagem da criança para
a vida em sociedade.
Kishimoto (2011) coloca que para
este filósofo, o processo de comunicação
entre a criança e o seu meio é favorecido por
intermédio do jogo, já que a criança é um ser
social que evoluirá mediante a educação com
o jogo e assim a criança começara a respeitar
o mundo e suas regras.
Piaget (2007), segundo pesquisa
na internet devidamente colocada nas
Referências, Piaget (1896-1980) foi um
psicólogo e filósofo suíço, seus trabalhos mais
importantes foram na área da inteligência
infantil. Este autor passou grande parte da
sua carreira interagindo com o mundo infantil,
e estudando seu processo, transformando
muito as linhas da pedagogia e psicologia.
Nos estudos de Simão de Miranda

(2001), para Piaget a criança é participante
do seu desenvolvimento. Primeiro a criança
amadurece, em suas etapas, para que em
seguida, a aprendizagem venha acontecer.
Com a maturação vem o aprendizado
com o meio social, e esta se vem como o
desenvolvimento mental.
Ainda conforme Miranda (2001),
Piaget criou uma classificação conforme
a evolução das estruturas mentais e de
como o lúdico interfere em cada estágio do
desenvolvimento da criança.
Conforme pressupostos do autor
Miranda (2001), Piaget contribuiu com a
educação demonstrando que os primeiros
símbolos lúdicos surgem no período sensóriomotor, de zero a dois anos, que consiste em
jogos simples.
Nessa fase os jogos tem objetivo de
divertimento, realizações de movimentos
psicomotores. Com o desenvolvimento do
pensamento verbal e intuitivo, dos dois
aos sete anos, os jogos vão ficando mais
complexos. Conforme evolução dos estágios
do desenvolvimento, a estrutura dos jogos, é
o sistema pré-operatório.
No sistema pré-operatório a criança
pode realizar jogos de imitação, ou ficção,
e a brincadeira se aproxima da realidade da
criança que assimila situações presentes e
leva para seu dia a dia. É o jogo simbólico
que representa a realidade da criança.
Ainda segundo a explicação de
Miranda(2001)
sobre
Piaget,
nessa
fase ocorrem às realizações de desejos,
entendimento de conflitos e compensações,
essa é a característica das brincadeiras do
período pré-operatório. Nessa fase a criança
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utiliza a representação de um objeto por
meio do lúdico. E este objeto, na verdade
são as situações da vida da criança.
Sobre este período de seis a sete
anos inicia-se a fase das regras em um jogo,
que se desenvolvem até os dez, doze anos,
período que vai do estágio pré-operatório
até o operatório formal.
Neste momento há os jogos simbólicos,
mas também os de exercícios são comuns
os jogos de maneira coletiva, e a regra será
o elemento que causará o andamento e
funcionamento da brincadeira. Ocorre então
a compreensão e adaptação das regras na
vida da criança que as terá de várias formas
em várias áreas de sua vida.
Piaget (1974) então demonstrou que ao
brincar a criança externa a sua aprendizagem
na atividade que está sendo realizada. O
lúdico é intrínseco à natureza da criança e
tem ligação com seu desenvolvimento motor
e psíquico. O lúdico é essencial para seu
desenvolvimento na escola e na vida.
Outro autor mencionado por Miranda
é Vygotsky(1999). Segundo a internet
com fonte colocada nas Referências, Lev
Semenovich Vygotsky foi um psicólogo bielorusso, nascido em 1896. Foi um pensador
importante para os estudos da noção de que
o desenvolvimento das crianças ocorre em
função das interações sociais.
Para este pensador o desenvolvimento
intelectual e linguístico da criança é um
processo contínuo, relacionado à dicotomia
diálogo interior e pensamento. Nesta fase
o brinquedo e o mundo imaginário são
essenciais, pois a criança realiza seus desejos
por meio do lúdico.

O autor explica a zona de
desenvolvimento proximal, entre aquilo que
o indivíduo pode realizar sozinho e o que
precisará de alguém para realizar.
Segundo relata o autor Miranda(2012),
o homem é um ser social para Vygotsky e toda
a sua atividade é social e externa para depois
se transformar em individual e interna. Ou
seja, o aprendizado começa no meio social
para depois atingir o interior do indivíduo.
O desenvolvimento da criança acontece
com a interação entre ela e as pessoas do
seu meio. Na zona de desenvolvimento
proximal, ZDP, acontece a distância entre o
desenvolvimento real e de desenvolvimento
potencial.
A ZDP é caracterizada por processos
em construção que ainda não atingiram
a maturação, mas podem ocorrer com o
auxílio de alguém mais experiente. O lúdico
neste caso pode ser utilizado mediante de
propostas pedagógicas.
É no momento em que a criança
entra no mundo do faz de conta que essas
aprendizagens ficam intensas. Toda criança
que usa seu imaginário para brincar, entra
também nos simbolismos do mundo real. A
criança observa, vive, cria, aprende com o
que conhece no meio em que vive.
Miranda (2002) ainda pontua que
Vygotsky coloca que as crianças precisam
da brincadeira para se comunicarem ,
manifestarem seus sentimentos, dessa
forma o desenvolvimento ocorre por meio
do lúdico.
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A CULTURA LÚDICA E
SOCIALIZAÇÃO DA CRIANÇA
Socialização
tem
relação
com transmissão e assimilação de
comportamentos, regras, valores, de
sentimentos coletivos e simbólicos. Essas
são definições dos autores Berger (2004),
a socialização torna o ser plenamente
humano. Alguns adultos que não assimilaram
a socialização apresentam falta de controle,
incapacidade de cooperar e tolerar.
Esses autores colocam que a
socialização é mais intensa durante a
infância e adolescência, mas é um processo
permanente, necessita de adaptação
dependendo do grupo ou posição social em
que a pessoa se encontra. E a sociedade está
sempre em mudanças progressivas.
Seja qual for a sociedade a assimilação de
novos padrões é necessário, o indivíduo deve
introverter novos comportamentos para
depois extroverter conforme sua própria
personalidade. Segundo Peter L. Berger e
Brigitte Berger, (BERGER, 2004) "bem ou mal,
a vida de todos tem início com o nascimento.
A primeira condição que experimentamos é
a da criança.”.
Desde seu nascimento a criança
desenvolve uma interação com seu corpo
e o ambiente físico e mais o fator humano.
As interações com outros seres humanos e
a sociedade fazem parte da sua biografia.
Muitos padrões impostos ao indivíduo
desde que nasce tem relação com a mãe ou
responsável direto.
A criança aprende e transmite
aprendizados socialmente reconhecidos. Por

meio do aprendizado aprende a abstrair, a
usar a linguagem e a refletir.
Para Vygotsky (1995), o compartilhar
de significados é inerente aos grupos,
internalizado na aprendizagem e renovado
com a percepção do outro. Brincando a
criança aprende a lidar com situações várias,
e desafios, assimilando além da imitação, a
capacidade de criar e seguir regras.
Ainda segundo os autores citados,
para se analisar e compreender certos
comportamentos sociais da criança é
necessário observar sua cultura lúdica, seus
jogos e brincadeiras, e se concluirá se ela está
feliz, angustiada, se é amado, seu medo, raiva
e alegrias. A criança coloca seus sentimentos
e emoções no momento da brincadeira, o
que vive nas experiências sociais e culturais.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais
pontuam a pluralidade cultural, que levam
o aluno a conhecer, refletir e respeitar
diferenças culturais. Envolve questões como
diferentes etnias, educações, e como devem
se dar suas convivências.
A cultura lúdica favorece não só o
divertimento, como também o resgate da
cultura do país e socialização entre vários
grupos de pessoas, com seus valores e
costumes.
Segundo preceitos desse autor, se a
criança se mostra capacitada a seguir uma
regra, seu relacionamento com crianças
e até mesmo com adultos melhora, até
mesmo quando não conseguem se adaptar
a estas regras, a cultura lúdica influencia
seu processo de aprendizagem, alguns
caminham mais rapidamente que outros,
mas a aprendizagem é eficiente com jogos e
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brincadeiras.
A Educação Infantil é essencial, pois
a partir da entrada do indivíduo nesta, além
do conhecimento esta será porta de convívio
e socialização da criança. No contexto
escolar a criança experimenta situações que
modificam seu convívio social.
Todo o material do MEC voltado para
o ensino infantil traz que os espaços de
aprendizagem juntamente com as atividades
lúdicas, fazem as crianças observarem a
individualidade dos colegas. Começam a
entender que todos somos diferentes, cada
um com sua característica e próprio modo de
vida, portanto o Ensino Infantil também
educa para o reconhecimento e respeito
pelas pessoas do convívio da criança.
Nos objetivos gerais da Educação Infantil,
no "Referencial Curricular Nacional para a
educação infantil" (1998), vol. 1, a prática
de educação infantil deve se organizar
para que as crianças desenvolvam diversas
capacidades.
O MEC também traz algo de grande
importância quando se trata do trabalho
lúdico, que é a cooperação. As brincadeiras
e jogos não devem visar o primeiro lugar ou
a concorrência, mas atitudes cooperativas
entre os alunos, pois a solidariedade também
é um dos objetivos da educação infantil. A
solidariedade, o respeito mútuo podem até
ser instigados como um dos objetivos da
brincadeira, no qual toda ideia, opinião, deve
ser vista com respeito.
O professor pode pensar em seu
planejamento pensando em alguns itens
encontrados no "Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil” (1998),

do MEC, fazendo perguntas para crianças
expressarem seus conhecimentos lúdicos,
ou seja, do que brincam, como brincam, etc.
E considerar o conhecimento das crianças
sobre o assunto brincadeiras e jogos lúdicos
irá permitir ao educador criar uma sequência
de atividades de aprendizagem significativa.
A formação do professor é uma questão
política, não só científica, pois quando estes
são formados para atuar em uma escola,
são formados para educar cidadãos que
pertencem à sociedade. Visa-se na formação
do docente algo reflexivo, se preocupa em
construir novas relações de trabalho na
escola e aprofundar teorias e métodos.
Com tal objetivo em mente, a de inserir
o lúdico na prática pedagógica, o educador
deve escolher intermédio de pesquisas e
análises quais atividades serão realmente
eficiente. Testá-los é de extrema relevância
como diz os estudos de Kishimoto (2008) e
Pedroza (2005). Para Kishimoto (2008, p.26)
“O desenvolvimento da criança determina
as experiências possíveis, mas não produz
por si só a cultura lúdica. Esta se origina das
interações sociais (...)”.
O professor poderá até criar seus
próprios jogos, usar os materiais disponíveis
na instituição ou até criar brinquedos com os
próprios alunos.
Essa diversão é adequada, mas a seriedade
para alcançar objetivos de crescimento
individual educativo de cada aluno é
necessária em cada etapa. Uma vez que
todo conto tem o personagem que é herói/
heroína, e sua jornada é necessária para o
desempenho da história e fascinação do
ouvinte.
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Solitária em um mundo hostil, Branca de
Neve precisa seguir seu caminho em busca
de sua identidade. Para muitos estudiosos e
psicólogos somos todos heróis enfrentando
situações hostis internas e externas, há,
portanto uma clara identificação do público
com a heroína princesa, lançada fora do
castelo do próprio pai, cheia de privações e
para um caminho desconhecido.
Mas como todo herói, Branca de Neve
recebe auxílio dos sete anões! Estes são
personagens mágicos, que fazem parte da
virtude maravilhosa do conto, e cada um com
sua personalidade, vão ajudando a princesa
solitária, temerosa e perdida e se encontrar
como pessoa, a se autoaceitar, se libertar
de tudo que detém sua personalidade de se
mostrar e realizar, tudo que poda suas asas.
Sua primeira libertadora, na verdade, como
em muitos contos, é a própria antagonista que,
invejosa e cruel, pensa eliminar a heroína, mas
no fundo só colabora com o início da jornada
de autoconhecimento da princesa. Em todo
conto, o antagonista também é necessário
para o desenvolvimento do herói. Branca
de Neve encontrou na odiosa madrasta sua
inimiga e seu ponto de desafio. Deste ponto
em diante, o início da jornada, o leitor se
reconhece em suas próprias características,
seus desafios, suas inseguranças, injustiças
sofridas, e a necessidade inerente de
separação, transição e mudança.
Branca de Neve simboliza uma alma
em transformação, em crescimento, e
em aprendizagem. De moça submissa,
dominada, maltratada, a heroína encontra
em seus ajudantes a forma de conhecer
outro universo, aquele que ela não teria

nunca oportunidade de reconhecer se não
cumprisse a sua jornada. A princesa era boa,
amava a natureza, era bondosa, piedosa,
tolerante com os defeitos do próximo,
cooperativa e de uma personalidade muito
afável, mas sempre alheia à maldade. Essa é
a heroína original: boa e ingênua.
Mas o tempo na cabana dos anões é parte
de sua metamorfose interior, que chega ao
final por intermédio de mais um enganoso
triunfo de sua antagonista. Quando Branca de
Neve parece estar dormindo profundamente
e sem volta na Floresta Encantada, entra em
cena o outro herói da história, seu par, seu
complemento. O que o Príncipe Encantado
buscava em sua jornada, não sabemos
exatamente, por ser ele um herói secundário,
mas o ouvinte do conto logo assimila que
este veio trazer a redenção e a finalização da
jornada da heroína principal, ela conquista
a vida, encontra o amor, e está preparada
para ser princesa novamente, não como sua
madrasta, mas uma princesa com as virtudes
que se esperam de uma.. A jornada da
heroína está completa, os anões, a rainha e o
príncipe cumpriram seus papéis de ajudantes
mágicos e incentivadores. O final feliz durará
eternamente em plena celebração.
Contos de fadas na pedagogia do professor
A escola é uma instituição social que tem o
objetivo de desenvolver a capacidade afetiva,
cognitiva e física dos alunos. É o lugar no
qual o aluno passa grande parte de sua vida,
portanto, precisa ser um local estimulante e
interessante para que as experiências vividas
ali favoreçam o seu desenvolvimento e sua
passagem para a vida adulta.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A proposta dessa pesquisa foi responder à questão
sobre a formação da criança por meio da cultura lúdica,
que foi demonstrada ser possível por intermédio das
teorias existentes, e de demonstrações dos autores da
funcionalidade do lúdico para a formação da criança. A
arte de contar ou ouvir histórias parece ter dado lugar a
certas práticas no cotidiano das pessoas, das crianças em
particular. Em nome de uma cultura voltada à tecnologia, as
crianças não mais experienciam esse momento prazeroso e
altamente instrutivo para as emoções, o intelecto, e para a
formação humana. A televisão, o computador, os games e
outros substituíram os contadores de histórias em tempo
real. O ato de ler nos permite usar a imaginação para
criar outros mundos, refletir sobre a realidade de diversos
ângulos, além de ampliar nosso vocabulário. A leitura
para ser significativa deve ter uma relação com o leitor , o
conteúdo deve estar ligado aos interesses da criança que é
o alvo deste trabalho. No Brasil a Educação Infantil se faz
recente, nas últimas décadas a criança com menos de seis
anos de idade tornou-se mais significativa na sociedade,
tanto quanto seu aprendizado, pois crianças educadas geram
adultos mais instruídos pra viver em comunidade, e este
aceleramento foi motivado pelo aumento da demanda por
instituições infantis, por conta da inserção cada vez maior
da mulher no mercado de trabalho. Sobre a psique infantil,
quando a criança inicia o Ensino Infantil, sua vida muda
radicalmente, psicologicamente sua atividade permanece
como antes, dentro de seu mundo de limitações adultas,
mas adentram esse universo a relação com a professora da
escola e o relacionamento com outras crianças da mesma
idade. O professor do Ensino Infantil deve ter em mente,
após estudos e reflexões pedagógicas, esse conceito para
que possa articular o lúdico as situações de aprendizagem.
As leituras lúdicas devem estar de acordo com a zona de
desenvolvimento em que a criança se encontra. Os Contos
de Fadas ajudam a estimular a curiosidade e a criatividade
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das crianças. E conhecendo-os, estas podem entender melhor sentimentos como: amor,
medo, inveja, vingança, relação com os pais, com os padrastos e madrastas e a convivência
com os irmãos, pois ao se identificarem com os personagens, também entram em contato com
si mesmas e seus conflitos, sendo auxiliadas à refletirem, assimilarem, reagirem e resolverem
conflitos com seu lado emocional e intelectual, tendo suas personalidades melhores
construídas. Assim, este trabalho tem por intuito mostrar a importância do conhecimento
do contexto histórico da escolaridade das crianças, da leitura na escola, e que jogos e
brincadeiras auxiliam no desenvolvimento infantil de maneira simples e marcante. Concluise ao fim deste trabalho que fica a sensação de que muito mais pode ser conquistado para a
aprendizagem e socialização da criança por meio de pesquisas das atividades lúdicas e suas
influências.
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AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO
INFANTIL E O PROCESSO DE ENSINO E
APRENDIZAGEM: BRINCADEIRAS, LEITURA E
TECNOLOGIA
RESUMO: O artigo abordará, a importância do processo de criação, construção da imaginação,
ludicidade e os papéis sociais e criativos, assumidos por educandos e educadores, verificando
a construção no processo, que tange ao desenvolvimento, social, cognitivos, afetivo e
motor dos educandos na Educação Infantil. Compreendendo o brincar como ferramenta
pedagógica, facilitador na construção da autonomia, subjetividade e singularidade de cada
educador. A relevância a pesquisa, dar-se-á na contribuição, para que educadores venham
rever suas práticas e metodologias, garantindo a inserção de brincadeiras no dia-a-dia dos
educandos, compreendendo a importância da ludicidade como primordial na Educação
Infantil. Entendendo como princípio a garantia de objetivos e direitos de aprendizagem,
o aprender em cada etapa do educar e cuidar, assegurando momentos prazerosos e de
interação, não restritos ao cumprimento de práticas de alimentação e higiene, mas sim
extrapolar as vivências, tempos e espaços.
Palavras-chave: Educação Infantil; Aprendizagem; Ludicidade; Brincar e Práticas Pedagógicas.
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INTRODUÇÃO
O brincar de qualidade segundo,
Brinquedos e Brincadeiras nas creches
Manual de Orientação Pedagógica Brasil
(2012, p. 49) “Lembrar que o brincar de
qualidade significa que as crianças devem
ter iniciativa para começar uma ação como
dançar e cantar, mas necessita de um suporte
cultural.”
A educação da criança pequena foi
considerada, por muito tempo, como
pouco importante, bastando que fossem
cuidadas e alimentadas. Hoje, a educação da
criança pequena integra o sistema público
de educação. Ao fazer parte da primeira
etapa da educação básica, ela é concebida
como questão de direito, de cidadania e de
qualidade. As interações e a brincadeira são
consideradas eixos fundamentais para se
educar, com qualidade (BRINQUEDOS E
BRINCADEIRAS NAS CRECHES, 2012, p.12).
A criança é cidadã, pelo fato de poder
escolher e ter acesso aos brinquedos e às
brincadeiras é um de seus direitos como
cidadã. Mesmo sendo pequena e vulnerável,
ela sabe muitas coisas, toma decisões,
escolhe o que quer fazer, olha e pega coisas
que lhe interessam, interage com pessoas,
expressa o que sabe fazer e mostra em seus
gestos, em um olhar, em uma palavra, como
compreende o mundo.
O brincar ou a brincadeira - considerados
com o mesmo significado neste texto
- é atividade principal da criança. Sua
importância reside no fato de ser uma ação
livre, iniciada e conduzida pela criança com
a finalidade de tomar decisões, expressar

sentimentos e valores, conhecer a si mesma,
os outros e o mundo em que vive. Brincar é
repetir e recriar ações prazerosas, expressar
situações imaginárias, criativas, compartilhar
brincadeiras com outras pessoas, expressar
sua individualidade e sua identidade, explorar
a natureza, os objetos, comunicar-se e
participar da cultura lúdica para compreender
seu universo. Ainda que o brincar possa ser
considerado um ato inerente à criança, exige
um conhecimento, um repertório que ela
precisa aprender.
O brinquedo visto como objeto, suporte
da brincadeira, pode ser industrializado,
artesanal ou fabricado pela professora
junto com a criança e a sua família. Para
brincar em uma instituição infantil não basta
disponibilizar brincadeiras e brinquedos, é
preciso planejamento do espaço físico e de
ações intencionais que favoreçam um brincar
de qualidade.
Portanto é importante deixar a concepção
de contenção de corpos, a criança tida como
um objeto, a fim de repensar as questões
relacionadas às Culturas de Infância,
compreender como vivem e pensam as
crianças, entender suas culturas, seus modos
de ver, sentir e agir, seus gostos é uma
maneira de compreendê-las como grupo
humano.
A indivisibilidade das dimensões expressivo
motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética,
estética e sociocultural da criança deve ser
compreendida e respeitada, pois há ainda
quem divida, fracione o processo; agora
vamos pensar, agora comer, agora correr;
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tratando a criança como robô, mostrandose incapaz de perceber e ou garantir o
desenvolvimento das múltiplas linguagens
e várias expressões e ativação de diversos
saberes e conhecimentos, que assim são
acionados para a realização de uma única
atividade.
As crianças brincam sozinhas ou em grupos
em qualquer lugar, inclusive na creche. É
importante ter um tempo individual para
“pensar” sozinho, para “falar” com seu amigo
imaginário, ou explorar um brinquedo.
Valorizar a organização da sala depois da
brincadeira contribui para a construção da
autoestima e da identidade da criança e do
grupo. A partir de um ano e meio, segundo
literatura, as crianças começam a gostar de
organizar seus brinquedos.
Criar com elas sistemas de organização
faz parte da brincadeira, pegando, brincando
e depois guardando os brinquedos.
Toda situação nova pode trazer um
pouco de tensão. O desconhecimento de
brincadeiras pode levar a criança a se afastar
do grupo, por isso, para uma boa integração,
nada melhor do que iniciar com brincadeiras
conhecidas por todas.
Brincadeiras tradicionais como escondeesconde, pique, pular corda, amarelinha,
brincadeira de roda, facilitam a integração no
grupo. Depois de integradas, elas adquirem
confiança e pode-se ensinar novos jogos.
Nas brincadeiras em pares, podem ser
usados brinquedos como carros com dois
lugares para os bebês serem puxados e
triciclos, com assento regulável e apoio
traseiro, para pedalar e até dar carona a um
amigo.

O BRINCAR E A
CONSTRUÇÃO DO
CONHECIMENTO
O educador precisa possibilitar práticas
de inserção no mundo da brincadeira,
despertando a imaginação, ludicidade e o
processo de criação.
É necessário a criação de ambientes
educativos especialmente planejados e que
ofereçam oportunidade de qualidade para
brincadeiras e interações.
A criança é cidadã, tem por direito, ainda
que pequena e vulnerável. Ela toma decisões,
interage com o meio e com o outro, mostra
com seus gestos, em um olhar, com palavras
a forma como compreende o mundo.
As crianças pequenas deixadas sozinhas
permanecem passivas diante dos programas
de TV ou filmes e pouco compreendem o
que se passa, pela dificuldade da linguagem.
Elas precisam de ações corporais, de
exploração do ambiente e de interação para
compreender o mundo e desenvolver a sua
linguagem.
Segundo autores e estudiosos, as crianças
e as professoras/adultos são essenciais para
dar riqueza e complexidade às brincadeiras,
ainda complementando que as crianças entre
si, e a cultura lúdica ou a cultura infantil só
acontece quando as crianças brincam entre
si, com idades iguais ou diferentes (maiores
com bebês, crianças pequenas com as
maiores).
A forma como a professora interage com a
criança e seu agrupamento infantil, a relação
corporal que estabelece e que envolve corpo
e olhar, pode facilitar ou dificultar o diálogo.
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Tal relação pode ser de igualdade ou de
superioridade.
As
crianças
e
os
brinquedos,
constroem conhecimentos e aprofundam
relacionamentos por meio das diferentes
formas de brincar com os objetos,
brinquedos, a organização do ambiente
facilita ou dificulta a ação de brincar. Uma
estante na altura do olhar das crianças
facilita o uso independente dos brinquedos.
Um escorregador alto no parque, além do
risco oferecido ao uso pelos pequenos, leva
a uma situação de estresse no grupo quando
a professora proíbe utilizá-lo.
As crianças fazem suas narrativas utilizando
várias linguagens: gestuais, orais e gráficas.
Brinquedos, materiais e atividades diversas
servem para que as crianças expressem suas
experiências utilizando vários recursos para
narrar o que percebem ao seu redor.

PRÁTICAS DE LEITURA E
ESCRITA
As crianças gostam de ouvir vários tipos
de histórias e, também, fazer comentários,
mas não de ficar apenas ouvindo, caladas.
Ao participarem, vão se tornando leitoras,
ouvindo, vendo, falando, gesticulando,
lendo, desenhando sua própria história e
construindo novas histórias. As histórias
podem ser contadas em qualquer lugar e
a qualquer momento. No entanto, cada
agrupamento deve dispor de um tempo
cotidiano para essa importante atividade.
Criar alguns rituais para iniciar o momento
de contar histórias, como acender uma
vela para criar envolvimento, usar um

espaço coberto com tecido, utilizar palavras
mágicas que as crianças gostam ou trazer o
personagem preferido, um boneco construído
por eles para partilhar do momento da
história, são ações muito ricas e prazerosas
para as crianças, despertam o imaginário e
por meio da ludicidade contribuem para o
desenvolvimento e também para despertar
o gosto pela leitura.
Ler o livro, contar do seu jeito, dramatizar
a história, incluir diversas formas de recontar
histórias usando diferentes gêneros literários.
No gênero literário dos contos de fadas, o
mundo dos reis, princesas, bruxas, dragões
encantam as crianças.
As histórias do mundo encantado trazem
uma estrutura de começo, meio e fim,
acompanhadas de expressões típicas, como
“era uma vez”, “depois...”, “e viveram felizes
para sempre”, que auxiliam as crianças a
recontarem a história e ampliarem suas
narrativas.
Somente quando as crianças têm agência,
ou seja, quando são elas que recontam de seu
jeito, incluindo os personagens que querem,
trazendo suas experiências do cotidiano,
misturando personagens de outras histórias,
elas vão se tornando leitoras, criando suas
próprias narrativas
As histórias têm elementos diferentes
conforme as idades, as origens étnicas
sociais, culturais, o gênero e os interesses
das crianças. Aos 3 e 4 anos, as crianças
respondem mais fisicamente, representando,
batendo palmas, imitando os personagens,
as de 4 a 6 anos respondem por meio
de movimentos corporais como danças
e aplausos, compartilham descobertas
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em livros, por meio de ações e fazem
representações baseadas na literatura.
É primordial criar no tempo cotidiano
momentos para contar histórias e deixar as
crianças recontarem. Modificar as formas
de apresentar as mesmas histórias: lendo,
contando de seu jeito, trazendo personagens
para ilustrar a história, montando uma tenda
(um lençol pendurado no canto da parede,
um tecido elástico, liso ou colorido, com
diferentes texturas), ou à sombra de uma
árvore.
As histórias podem ser contadas em
qualquer lugar e em qualquer momento do
tempo cotidiano. No entanto, esse momento
deve ser planejado, cada agrupamento deve
dispor de um tempo para essa importante
atividade e o educador deve selecionar a
história, o momento ideal e os recursos
necessários, sempre pensando no grupo que
irá participar da brincadeira.
A escola deve propiciar um ambiente
lúdico, produzido pelos educandos, no
qual, compreendam o que se apresenta no
local, a valorização da produção, criação,
estimular a interação entre pares. Conhecer
e compreender que a leitura, escrita, escuta
e criação tem uma função social real e
significativa, garante uma aprendizagem
efetiva.
A linguagem escrita vai emergindo quando
se planejam atividades em que as crianças
entram em contato com diferentes materiais,
que auxiliam a sua entrada no mundo
letrado: letras em cartazes, propagandas,
embalagens, refrigerantes, revistas e jornais.
Brincar de colecionar, comparar e fazer
álbuns com letras, verificar se uma tem

perna de um lado ou de outro, partes abertas
e fechadas e diferenciar os formatos dos
números são atividades interessantes que se
pode fazer na sala.
As
letras, os números, as formas
geométricas podem fazer parte de
brincadeiras de pega-pega. Pode-se pendurar
um cartaz nas costas de cada criança com
a inicial de seu nome, ou a sílaba. Sorteiase o pegador usando “par ou ímpar”, “dois
ou um”, “tirar o palitinho” ou “joquempô”
(papel/pedra/tesoura). O pegador deverá
correr atrás da letra que ele anuncia. Se a
letra for M ou Ma, então Mariana, Maria,
Marcelo, devem correr e podem esconder-se
entrando em um círculo formado pelas outras
crianças, que protegem o colega que tem o
nome procurado nas costas. O pegador pode
furar o cerco e correr atrás do procurado. A
criança que for pega pode anunciar o novo
nome a ser procurado. A professora pode
intervir trazendo para a brincadeira os nomes
das crianças que ainda não foram chamadas
(BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS NAS
CRECHES, 2012, p.32).
A interação do outro com o meio e do
outro com seus pares, garante inúmeras
possibilidades de discurso, o que garante a
comunicação como prática social efetiva, com
intencionalidades e mecanismos próprios de
criação, interação não limitado a algo sem
conexão e sentido, como atividades e ações
difusas as práticas de letramento, desde a
Educação Infantil.
Compreender a linguagem como forma de
interação entre os sujeitos tem implicações
diretas na maneira de organizar o processo
de aprendizagem. Se reconhecido como
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discursivo, as implicações são óbvias:
alfabetizar também precisa acontecer em um
espaço discursivo, ou seja, em um processo
no qual se produza linguagem, interajase e comunique-se por meio das práticas
sociais similares àquelas que se realizam nos
contextos públicos, expandindo-se o espaço
comunicativo para além do escolar. Além
disso, nesse momento, a unidade linguística
de base deve ser o texto. Mas deve ser o
texto efetivo, que se realiza em práticas
sociais, porque só dessa maneira é possível
que o estudante constitua seus saberes
sobre a linguagem verbal, seja escrita ou
oral (CURRÍCULO DA CIDADE LÍNGUA
PORTUGUESA, 2017, P.14).
Interação essa que acontece por meio de
inúmeras práticas e vivências comunicativas,
a exposição, o conhecimento, construção e
vivências de situações sociais reais e efetivas,
garantem um desenvolvimento pleno na
articulação da oralidade.
Ainda que se repitam incessantemente,
as declarações dos programas, métodos,
manuais que os educandos deverão ter seu
raciocínio estimulado, a criatividade aguçada,
o ensino, as práticas em grande parte,
ainda continuam envelhecidas em práticas
tradicionais, que supõe o aprendizado
segundo a repetição, memorização, cópia de
modelos, mecanização.
O conceito de letramento, possibilita a
abertura da compreensão dos contextos
sociais e suas relações com as práticas
escolares e as práticas não escolares e o
aprendizado da leitura. Este sem dúvida
alguma é um fenômeno social, o qual
devemos trazer para o espaço escolar e ou

usos sociais, devendo considerar a vivência e
a participação em atos de letramento.
Durante a brincadeira imaginária, a
criança integra outros textos. Além de usar
a linguagem falada, pode “escrever”, com
qualquer rabisco, tornando o ato simbólico
da escrita parte da ação de fazer receitas
médicas, colocar cartas no correio, construir
outros textos com desenhos e imagens
tridimensionais. Lembrar-se que a expressão
da criança pequena só é possível por meio
de linguagens. Integradas. A separação
neste segmento é apenas de natureza
didática. Portanto, a criança está sendo
letrada quando vê embalagens de alimentos,
em programas televisivos ou nas áreas de
brincadeiras, discute com a professora e
com os amigos, dança, fala, desenha ou
modela personagens ou situações que lhe
interessa e utiliza a cultura oral e a poética
para a expressão de suas narrativas. Em
todas essas situações, ela mostra que estão
compreendendo o mundo letrado utilizando
várias formas de expressão conjugadas.
Portanto, filmar crianças brincando, deixalas ver o filme, solicitar que façam desenhos
sobre o que estão fazendo nas cenas e pedir
que falem sobre o que fazem, implica uso de
várias linguagens: visual, gestual e gráfica.
As ações ficam mais significativas quando
se tem oportunidade de rever as mesmas
cenas com várias linguagens (BRINQUEDOS
E BRINCADEIRAS NAS CRECHES, 2012,
p.36).
Contextos significativos possibilitam
experiências ricas para as crianças no
conhecimento do mundo social, matemático,
artístico, etc. Na educação infantil, essas
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experiências ocorrem nas brincadeiras.
A gama textual é uma condição
inescapável em qualquer sociedade, uma
vez que as pessoas têm de atender a
variadas necessidades de interação verbal
e comunicativa. Por essa razão é que os
inúmeros gêneros, sejam eles orais e escritos,
surgem, modificam-se e desaparecem, (como
aconteceu por exemplo a transição de carta
para o e-mail) a fim de dar conta dessas
demandas sociais, relativas a eventos da
alfabetização na perspectiva do letramento.
Dessa forma, o texto independe das
práticas sociais, é isenta de qualquer pressão
comunicativa intencionalidade e objetivos
definidos. O texto é visto como um conjunto
de unidades linguísticas (palavras, frases,
períodos) por meio do qual se pode expressar
claramente um pensamento.
O ensino da produção de textos, um dos
questionamentos que se pode levantar, é
a crença de que os textos que funcionam
na realidade extraescolar (fora da escola),
possam entrar na escola da mesma forma
que funcionam fora dela. Dessa maneira,
a escola acaba por negar, sendo como um
lugar específico de comunicação o que, por
suas peculiaridades e especificidades, acaba
por transformar as práticas de referência
nas quais os textos vão ser utilizados e
produzidos.
A aprendizagem da escrita não é algo que
se dá de modo espontâneo, mas se constrói
por meio de uma intervenção didática
sistemática e planejada. Ao se tratar dos
gêneros na escola, é preciso atenção, a fim
de verificar se de fato, dentro da sala de aula
as práticas são significativas e reais de uso

destes gêneros. Ao mesmo tempo em que
a escola reflete o mundo extraescolar, ela
difere discursivamente deste mundo.
Dessa forma, nas práticas de uso da língua,
todos os textos se organizam como gêneros
textuais típicos, são usados, para contextos
determinados social e historicamente, a partir
das estratégias interativas construídas. Tais
práticas vão requerer gêneros específicos
adequados àquele contexto comunicativo,
real e significativo.
Por exemplo, não seria apropriado usar
o gênero poema para informar o grande
público sobre um acidente na estrada; nesse
caso, as notícias e reportagens seriam os
gêneros mais pertinentes para cumprir a
função de fazer chegar às massas tal tipo de
informação. Embora os poemas até possam
informar, este não é o seu propósito básico.
(DIVERSIDADE TEXTUAL: OS GÊNEROS
NA SALA DE AULA, 2007, p.29)
Mediante a diversidade de práticas sociais
presentes na sociedade, também serão
diversos os gêneros textuais nela presentes,
apresentando uma dinamicidade tanto na
sua forma quanto na sua função, ou seja,
os gêneros, historicamente, se constituem
como uma forma característica.

AS NOVAS TECNOLOGIAS E A
EDUCAÇÃO INFANTIL
As novas Tecnologias de Informação e
Comunicação, só surgiram e tornaram-se
populares com o término da fabricação do
primeiro computador, o ENIAC, no ano de
1945, fato este que mudou drasticamente
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o modo de viver, trabalhar e de lazer,
interferindo até mesmo em nossa forma de
pensar, agir e aprender. A partir de 1993, nos
Estados Unidos e 1995 no Brasil a internet
que antes era disponível somente no mundo
acadêmico das universidades e instituições
de pesquisas, abriu-se para o mundo,
revolucionando a vida de todos.
A sociedade na atualidade não é a mesma
de tempos atrás, as pessoas, as vivências, as
histórias e principalmente a comunicação é
outra, portanto com o advento da tecnologia,
fala-se muito sobre o “impacto” das novas
tecnologias da informação sobre a sociedade
e a cultura.
Lemke 1998 pg.20 já está falando de mídias,
nesse texto ele antevê: “a próxima geração
de ambientes de aprendizagem interativos
adiciona [aos hipertextos] imagens visuais e
sonos e vídeos, além da imaginação, o que
se torna muito prático quando a velocidade
e a capacidade de armazenamento podem
acomodar esses significados densos de
informação topológica” (Rojo, 2012, p. 20).
As máquinas a vapor escravizaram
os operários das indústrias têxteis do
século XIX, enquanto os computadores
pessoais aumentaram a capacidade de
agir e comunicar-se com uma velocidade
incontestável.
Dessa forma há o questionamento: A
tecnologia poderia nos levar a irreversibilidade
de situações, as quais nos decidíamos qual
uso fazer dela. Para o bem ou para o mal ou
da forma correta?
A primeira constatação tange ao respeito
à velocidade de surgimento e renovação dos
saberes, como dito outrora hoje não é mais

como antigamente, além dos conhecimentos
e saberes não pararem de crescer. Os
livros, cadernos, giz e lousa não são mais
suficientes, para acompanhar o advento da
tecnologia, educar, ensinar passa a ganhar
uma nova conotação. De acordo com Rojo
(2010 p. 160) “a necessidade de repensar as
práticas à luz de novas tecnologias”.
Porém a instituição “Escola” continua
a existir com toda essa tecnologia, qual a
postura do aluno, professor e gestor?
A escola, em sua função social, passa a
incorporar demandas desencadeadas pelo
uso das tecnologias, tecnologia essa que
também possibilita conhecer mais de perto
nossos alunos e professores. O currículo
deve atender e estabelecer criações de
vínculos, os quais devem ocorrer de forma
permanente e duradoura sendo significativa
para a vida do estudante.
Falar sobre as Tecnologias de Informação
e Comunicação- TIC, nos remete ao termo,
atualização constante.
“As TIC impõem um movimento tão
alucinante e, por vezes, tão passageiro, que,
num instante, aquilo que era futuro se torna
presente e já aponta para algo diferente que,
novamente, fica no futuro. Mas só por pouco
tempo... E aquilo que hoje é presente se torna
passado com incrível rapidez”, (orientações
curriculares TIC’s, 2010 p. 78).
Quando mudanças acontecem, se elas são
abrangentes e profundas como o crescimento
desenfreado das TIC’s, surgem novos
desafios. Dessa forma não seria diferente,
ou menos espetacular, com a internet na
educação.
Na educação, as transformações não
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acontecem de uma hora para outra, há sempre
um contexto histórico, geográfico, social,
cultural, político, econômico e tecnológico
que influenciam seja ela de maneira
positiva ou negativa, uma concepção, uma
história, uma trajetória de cada indivíduo da
sociedade, um desafio formal que a educação
deve responder.
Com esses novos avanços, alguns
aspectos não podem deixar de serem
considerados: a quantidade e a configuração
dos computadores disponíveis para uso na
atividade; a natureza e a qualidade do acesso à
internet disponível para esses computadores

na escola; o preparo, a capacidade e a
disposição dos professores, computadores e
a internet no processo pedagógico.
Em relação a esses quesitos, salvo exceções,
a maioria das escolas brasileiras, ainda que
possuam computadores, apresentam um
número reduzido de máquinas, quando
comparado ao número de alunos, pensando
em um computador por aluno, além
da capacidade da memória, rapidez de
processamento, ou seja, a configuração da
máquina acaba deixando por desejar

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Cada criança é diferente da outra. Uma vive no centro,
outra na periferia, em bairros nobres ou populares. Algumas
vivem em famílias que falam outras línguas, tem hábitos
alimentares e formas de brincar que são diferentes, porque
trazem a cultura de outros países.
Enfim, todas são crianças, mas diferentes na forma de
falar, pensar, relacionar-se e até de brincar. Desta forma,
um agrupamento da mesma faixa etária pode ter interesses
comuns específicos, mas a singularidade de cada criança
precisa ser respeitada.
Para aprender novas formas de brincar, as crianças
precisam ter contato diário com outras crianças não só do
seu agrupamento, mas com as mais velhas em espaços de
dentro e fora da instituição infantil.
Muitos acreditam que a brincadeira livre é natural nas
crianças. Ao imaginar que as crianças nascem sabendo
brincar, que não precisam aprender, que brincam em todo
lugar e com o que existe, concluem inadequadamente que
nada precisa ser feito.
Deve-se lembrar que este manual aborda as brincadeiras
de qualidade que precisam de planejamento.
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As brincadeiras livres devem ocorrer em ambientes planejados para essa finalidade, de
modo que as crianças possam vivenciar durante esse processo experiências de cuidado com
o corpo, capazes de lhes propiciar bem-estar e oportunidade de auto-organização.
Articulando as experiências e saberes das crianças, com o conhecimento que faz parte
do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, garantem o pleno
desenvolvimento integral das crianças, oferecendo condições e recursos em seus direitos
civis, humanos e sociais.
O envolvimento na participação, diálogo, escuta, interação entre crianças da mesma
faixa etária e crianças de faixas etárias diferentes, possibilitam a construção, inserção
contemplando singularidades especificas e coletivas, no processo de construção, criação.
De suma importância, garantia da ludicidade, imaginação, contempladas pela interação
e brincadeira, nas quais possibilitam o conhecimento de si e do mundo, ampliando suas
experiências, favorecendo a imersão em diferentes linguagens, ampliando a confiança e
participação em atividades individuais e coletivas.
Possibilitar vivências de modo a incentivar a curiosidade, exploração, o assumir papéis nas
interações e criações, processo rico e extremamente producente.
O incentivo a participação, a criação, a interação contemplada as dimensões sociais,
afetivas, cognitivas, emocionais, propiciam momentos e práticas cotidianas significativas,
possibilitando o brincar, imaginar, fantasiar, como construção de vastas experiências e
alargamento das relações coletivas.
Brinquedos e materiais em estantes baixas, na altura do olhar das crianças, separados
e organizados em caixas etiquetadas com o nome dos brinquedos oferecem autonomia às
crianças para pegá-los, usá-los e depois guardá-los. A responsabilidade de cuidar dos objetos
de uso coletivo é adquirida nesse tipo de brincadeira.
A auto-organização da criança, nesse processo de pegar e guardar o brinquedo, contribui
para a sua formação e passa a fazer parte da brincadeira. Esse sistema propicia, também,
o desenvolvimento da linguagem escrita e visual, porque as crianças observam o desenho
e o nome do brinquedo na etiqueta e vão gradativamente descobrindo o significado das
palavras escritas durante esse processo de organização.
Na educação infantil é fundamental a integração dos tempos de cuidar, educar e brincar.
O planejamento coletivo sobre o uso do espaço físico da creche, facilita a integração entre
cuidar/educar e brincar em todos os tempos da permanência da criança na creche.
É fundamental pensar em práticas específicas para cada criança.
Mesmo apresentando algumas características comuns nos grupos culturais, uma é diferente
da outra, o que requer observá-las individualmente, para que os interesses e as necessidades
de cada uma façam parte do planejamento curricular. Não apenas na sua entrada na creche,
mas a qualquer momento, em todos os dias, o cuidado com a individualidade e a diversidade
aumentam as oportunidades de educação
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A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DA ARTE NA
EDUCAÇÃO
RESUMO: Este artigo propõe uma reflexão sobre o objetivo de estudar o ponto em que a
arte se perdeu no ensino e vivencia dos povos brasileiros. Para isso foi preciso compreender
o processo das primeiras obras de arte, assim construindo uma bagagem a partir de questões
que referem a seu cotidiano, seu senso estético e juízo de gosto. Como aporte teórico foi
utilizado o trabalho de (BARBOSA, 2009) no que se refere à reflexão sobre o processo de
ensino/aprendizagem e seus pontos principais são: leitura de mundo, conscientização crítica
a partir da contextualização da realidade dos (as) educando (as), e agir para transformar;
(FREIRE, 1996). Que defende um professor crítico, e desafiador. Da mesma forma, foram
realizadas oficinas cujo trabalho efetuado foi o exercício de observações, a partir dos
diferentes referenciais dos alunos, tangenciando questões do seu cotidiano, ao mesmo
tempo em que, do estudo dos fundamentos da linguagem visual, totalizando o número de
14 encontros. Foram realizados depoimentos com esses mesmos grupos de alunos com
intuito de verificar as suas percepções do que a arte representa em seu cotidiano e na sua
comunidade. Esta pesquisa pretende construir uma didática apropriada para ampliação e
resgate da verdadeira cultura brasileira e qualificação desta matéria no âmbito, visando uma
nova forma de compreender apreciar e apreender sobre sua modalidade.
Palavras-chave: Ensino da Arte; Ponto e Reencontro; Reflexão do Ensino.
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INTRODUÇÃO
Justifico que a história da arte é pouco
conhecida, bem como os caminhos por ela
traçados até chegar aos dias atuais onde
se pede o uso da arte na educação diante
professores despreparados e de uma
sociedade descrente da sua importância
enquanto
linguagem
comunicativa.
Orientando sobre a necessidade de se
modificar a visão da arte em nosso meio e
abrindo leques para novas pesquisas.
Esta pesquisa pretende investigar o
processo de estagnação da arte como
atividade criadora, lúdica e de reflexões e
aprendizagens, buscando também o por que
a maioria dos adultos mantém o repertório
visual “engessado” e não o amplia ao longo
da vida.
Este trabalho teve como uma de suas
principais origens a experiência e observação
em sala de aula na disciplina de Artes Visuais,
e pesquisa escrita com adultos.
Com esse Trabalho busco reencontrar o
ponto perdido da arte e encontrar soluções
para que tenhamos professores que sempre
Capacite o educando e comunidade para uma
visão crítica e em constante transformação da
realidade que o cerca, assim como o próprio
desenvolvimento das múltiplas inteligências
O presente trabalho possui o objetivo
de destacar o importante papel da Arte na
educação como elemento facilitador da
aprendizagem de crianças, jovens e adultos,
e sua desvalorização no século atual diante
professores despreparados e de uma
sociedade descrente da sua importância
enquanto
linguagem
comunicativa.

Orientando sobre a necessidade de se
modificar a visão da arte em nosso meio
e abrindo leques para novas pesquisas.
Portanto, o objetivo com este trabalho é
mostrar como a arte pode ser desenvolvida,
apreciada e utilizada como linguagem em
nossa vida escolar. Objetivando destacar o
importante papel da Arte na educação como
elemento facilitador da aprendizagem de
crianças, jovens e adultos.

O IMPORTANTE PAPEL DA
ARTE NA EDUCAÇÃO
O período da educação escolar é uma
época de descobertas, aventuras e magias
para os educandos. Neste momento eles
se deparam com a Arte, é um momento
que o professor encontra para explorar
sua Criatividade, percepção, ensinando um
modo de ordenar e dar sentido a experiência
humana, desenvolvendo suas habilidades,
sensibilidade e sua imaginação e Segundo
Luzia de Maria (1998), o que a arte busca
é justamente preservar a integridades
dos homens, prover cada ser do alimento
necessário para que se concretize nele
o sentido de humano. E se a busca é pela
humanização, mais do que justo unir arte e
educação para que nosso mundo seja melhor.
O trabalho com as Artes Visuais na
educação requer profunda atenção no
que se refere ao conhecimento cada
educando traça um percurso de criação e
construção individual que envolve escolhas,
experiências
pessoais,
aprendizagens,
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relação com a natureza, motivação
interna e/ou externa, assim criando o seu
pensamento, sensibilidade, imaginação,
percepção, intuição e a cognição, buscando
à realização social, e, se socializando com o
outro e transmitindo ideias, convivendo com
opiniões e outras formas de expressões.
A arte é uma fase de descobertas e
aventuras para o educando, e muitas vezes
é nesta fase que ele tem seus primeiros
contatos com a linguagem da arte, neste
momento elas sonham acordadas, inventam e
descobrem um mundo desconhecido. Venho
destacar a importância que a arte pode fazer
no desenvolvimento de uma aluno o seu
cognitivo, afetivo,emocional.
De acordo com Pillotto, o sentido e o
significado que as crianças dão aos objetos,
às situações e às relações passam pela
impressão que elas têm do mundo, de seu
contexto histórico e cultural, dos afetos, das
relações inter e intrapessoais (PILLOTTO,
2007, p. 23).
A arte está presente em nosso dia-adia não devendo ser vista como meio de
oportunizar prazer aos alunos, para trabalhar
a coordenação motora ou para enfeitar a sala
de aula, mas ao contrario deve-se trabalhar
a arte como contribuição para a construção
do desenvolvimento do educando ajudando
a ampliar suas leituras de mundo.
Como diz Barbosa, 1975: “A arte não
tem importância para o homem somente
como instrumento para desenvolver sua
criatividade, sua percepção, etc.; mas tem
importância em si mesma, como assunto,
como objeto de estudos”.
A criatividade e o aperfeiçoamento estão

presentes em todos os seres humanos e
podem ser nutridos e aplicados. Existe uma
forte relação entre estes três processos. A
imaginação é a particularidade distintiva
da inteligência humana, a criatividade é a
execução da imaginação e a inovação fecha
o processo fazendo uso do juízo crítico na
aplicação de uma ideia.
A primeira indagação é se a educação
artística deve ser considera necessária para
a educação, como algo complementar ou
meramente acessório em relação ao ensino
das matérias essenciais, como línguas,
ciências ou matemática, o que ela ira propiciar
aos alunos em seu desenvolvimento e na
sua percepção, ela ensinará um modo de
ordenar e dar sentido a experiência humana
o aluno irá desenvolver suas habilidades,
sensibilidade e sua imaginação?
Conduzimos a criança a criar sempre. De
par com isso, estivemos animados da ideia
de que a criança pode e deve estar em
contato com valores mais altos da cultura
humana. Sabemos de ciência própria, pelo
trato assíduo com esse processo, que há
obras imortais de todas as artes, da pintura,
da música, da escultura, da literatura, que
são perfeitamente acessíveis a uma criança
ainda de jardim da infância, dependendo
tudo da maneira como lhe forem às cousas
apresentadas (PILOTTO, 1946, p. 22).
A segunda Indagação é que tipo de
modelo tem que ser aplicado, como tem
que ser desenvolvido, será que somente
desenhos livres ou pinturas sem simbologia ao
educando, modelos prontos ou impresso sem
significados para somente colorir ou rabiscos
com lápis de cor e giz de cera coloridos.
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Auxiliar os alunos nos seus ‘planos
de estudo, demonstrações, experiências e
observações’; ministrar aulas-modelo, bem
como assistir às aulas dadas pelos alunos,
‘constituir-se em traço de união entre o plano
de estudo teórico de Métodos de Ensino e
respectiva prática, nas classes de observação
e experiência, informando o diretor e o Chefe
da Seção sobre a marcha dos trabalhos’ [...]
(MIGUEL, 1997, p. 74).
A cultura e a arte são componentes
essenciais de uma educação completa que
conduza ao pleno desenvolvimento do
indivíduo. Por isso a Educação Artística é
um direito humano universal, para todos os
aprendentes.
Segundo, a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LBD nº 9.394/96)
estabeleceu em seu artigo 26, parágrafo
2º que: “O ensino da arte constituirá
componente curricular obrigatório, nos
diversos níveis da educação básica, de forma
a promover o desenvolvimento cultural dos
alunos”.
A arte na escola tem o intuito de fazer
que o aluno se torne participante da
sociedade em que ela está inserida, que ele
possa criar pensar, sentir o mundo que o
cerca e que possa expressar esses aspectos
não somente por meio de palavras, mas por
outras linguagens. Esse tipo de linguagem é
a Arte.
Temos que distinguir que o professor
deve disponibilizar para o aluno maior
diversificação
possível
de
matérias,
fornecendo suportes, técnicas, bem como
desafios que venham beneficiar o progresso
de seu aluno, além de ter compreensão de

que um ambiente provocador depende
desses fatores colocados, permitindo a
exploração de novos conhecimentos.
Segundo Cunha (1999, p. 10), "para
que as crianças tenham possibilidades de
desenvolverem-se na área expressiva, é
imprescindível que o adulto rompa com
seus próprios estereótipos (...)”, assim, o
professor tem que fazer parte do processo
de descoberta do educando, desprezando os
estereótipos e abrindo a mente para novas
ideias e novos materiais, não só entendendo,
mas vivenciando as linguagens da arte com
a criança.
Portanto, pensar nas ações que
possibilitem aos educandos experiências com
as linguagens da arte, ajudará a desenvolver
nelas a imaginação, a percepção, a intuição, a
emoção e a criação. Segundo Pillotto (2007,
p. 25), "a imaginação nasce do interesse, do
entusiasmo, da nossa capacidade de nos
relacionar.
Tendo
consciência
de
que
o
desenvolvimento artístico é resultado de
formas complexas de aprendizagem, portanto
não ocorre sozinho, nem com o crescer do
aluno e sim ensinando, Em segundo lugar
levando em conta a influência de sua cultura,
isto é o meio em que vive. E sua época, Em
terceiro lugar respeitando o educando como
um ser que tem suas próprias impressões,
ideias e interpretações sobre a produção
de arte e o fazer artístico. Em quarto lugar
deixamos para o ambiente físico, um lugar
com cara de arte, objetos próprios para
tal, atividades expostas, muita paz, uma
música calma de fundo e tranquilidade para
não interromper a criação. Enfim, um fazer
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artístico, despertando a sensibilidade, e a
percepção para que ocorra apreciação da
arte e uma reflexão destas obras.
O ensino da arte não é somente desenhos
sem significados, e sim um raciocínio mais
alto é representar a sua imaginação o seu
real Aristóteles afirmava que "a natureza é
princípio da coisa mesma; a arte é o principio
em outra coisa". (JUPIASSU, 1990, p. 26).
Isto é a arte foi criada a partir da natureza ela
nunca se limita e sim exerce a formação de
significados, Ela é o limite da nossa superação
em mais do que palavras, Fisher (1997, p. 11)
concebe a arte como o "substituto da vida".
Pois coloca o homem o “ser” acima de suas
necessidades porque busca entender o seu
“eu”, pois nos faz buscar a entender o mundo
que nos rodeia.
Porém, a criação artística é um ato
exclusivo do educando, por meio da arte
o educando cria e recria individualmente
formas expressivas, integrando percepção,
imaginação, reflexão e sensibilidade, que
podem então ser apropriadas pelas leituras
simbólicas Em relação a contextualização,
é importante lembrarmos que a arte, além
de ser fruto de seu tempo produzida por
artistas/autores, é uma área de conhecimento
transdisciplinar, ou seja, está em constante
diálogo com o mundo e suas diversas áreas
de conhecimento Se o aluno vem para uma
escola sem vida, sem espaço, sem liberdade,
de expressão, a desmotivação o levará ao
fracasso ou ao abandono escolar.

A DESVALORIZAÇÃO NO
SÉCULO ATUAL
A presença das Artes Visuais na educação,
ao longo da história, tem certificado um
descompasso entre os percursos indicados
pela produção teórica e o fazer pedagógico
existente, bem como alternativas por ela
traçados até chegar aos dias atuais onde
se pede o uso da arte na educação diante
professores despreparados e de uma
sociedade descrente da sua importância
enquanto linguagem comunicativa.
Em
muitas propostas as práticas de Artes
Visuais são entendidas apenas como
meros passatempos em que atividades de
desenhar, colar, pintar e modelar com argila
ou massinha são destituídos de significados.
Professores, coordenadores que esquecem
Qual a função da arte na sociedade, Qual
a contribuição específica que a arte traz
para a educação do ser humano, Como as
contribuições da arte podem ser significativas
e vivas dentro da escola e Como se aprende a
criar, experimentar e entender a arte e qual a
função do professor nesse processo, e assim
a tornam uma prática corrente considerando
que o trabalho deve ter uma conotação
decorativa, servindo para ilustrar temas de
datas comemorativas, enfeitar as paredes
com motivos considerados infantis, elaborar
convites, cartazes e pequenos presentes para
os pais etc. Nessa situação, é comum que
os adultos façam grande parte do trabalho,
uma vez que não consideram que a criança
tem competência para elaborar um produto
adequado.
Não há clareza por parte de muitos
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professores, diretores e gestores de como
se planeja e operacionaliza o currículo na
área de arte. Muitas vezes não incentivam
a criatividade, nem facilitam o processo
de aprendizagem para prepara melhor os
alunos para enfrentar o mundo, podemos
citar: a ausência de práticas de criação
nas escolas em diferentes linguagens da
arte: teatro, música, dança ou artes visuais,
como Paulo Freire há muito tempo vem
chamando a atenção para o problema do
ensino/aprendizagem a partir de métodos
“bancários” de repetição que fazem com que
os educandos memorizem a palavra e não
realmente compreendam seu significado. Ou
seja, os educandos reconhecem a palavra
como imagem, mas não o seu significado, e
quando se deparam com imagens e conceitos
encontram dificuldade de interpretar e
compreender seus significados criticamente.
Se os educadores de hoje foram os
educandos de ontem ensinados a partir de
métodos “bancários”, infelizmente, é muito
provável, e até “natural”, que sofram desse
mal e o repasse para seus aprendizes. A
metodologia de análise deve ser de escolha
do professor e do fruidor, o importante é
que obras de arte sejam analisadas para que
se aprenda a ler a imagem e avaliá-la; esta
leitura é enriquecida pela informação acerca
do contexto histórico, social, antropológico
etc. (BARBOSA, 2009, p. 39)
Infelizmente há poucas experiências
segundo a entrevista da professora Rosa
Iavelberg As tecnologias contemporâneas
são usadas de forma errôneas em sala de
aula, assim como a arte contemporânea não
pode ser suprimida do desenho curricular,

pois isto significa privar o aluno de participar
do seu tempo. Podemos dizer que a arte das
crianças e jovens, dos dias de hoje, pode
usar dos meios tradicionais e também dos
novos meios, por ser parte do mundo em
que vivem.
A disciplina Educação Artística é
caracterizada pela colocação de atividades
já prontas, onde os educandos devem se
submeter com desenhos impressos, somente
para colorir, tirando todo o conhecimento da
arte, que é incentivar a produção do educado,
uma vez que as experiências vividas da
criatividade pressupõem o desenvolvimento
das relações e das descobertas.
Sabe-se que a lei por si não forma o
professor, mas pode fazer a distinção a
construção deste percurso e somar-se aos
muitos esforços feitos pela melhoria da
educação. Quando observamos avanços na
lei esperamos práticas que os efetivem. É
preciso não atribuir ineficácia ou o fracasso
da lei à ausência de professores formados
para colocá-la em prática nas escolas. O vão
entre lei e ensino, teoria e prática, requer
formação de professores, mas também
melhoria no reconhecimento da profissão
e diminuição nas resistências infundadas e
mal justificadas sobre as inovações políticas
(a alteração do §2) e as novas didáticas do
século XX e XXI – orientação construtivista
no ensino e no ensino da arte.
Excelente entrevista da professora Rosa
Iavelberg. Na maioria das escolas o professor
de arte continua sendo uma espécie de
decorador de festas e murais, que felizmente
ocorrem em número crescente. Ainda se
nota problemas recorrentes. Entre outros
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cada qual tratada disciplinarmente em sua
especificidade; a arte a serviço de projetos de
meio ambiente, saúde, datas comemorativas
do calendário escolar e à aprendizagem
de outras disciplinas sem ênfase em seus
conteúdos próprios; a desvalorização da
área denotada pela ausência de proposta de
aquisição de livros pelo Programa Nacional
do Livro Didático (PNLD); a ausência de
avaliação dos projetos desenvolvidos nas
escolas como situações de aprendizagem;
e a pouca visita cultural e estudo de arte
brasileira ou de artistas regionais.
Como ela bem aponta “Não há clareza
por parte de muitos professores, diretores e
gestores de como se planeja e operacionaliza
o currículo na área de arte”. É difícil manter
interlocução razoável até mesmo com
os próprios colegas da área, culpa da má
formação ou de equívocos pessoais, as aulas
de arte continuam em sua maioria reduzida
a exercícios estéreis ou a algum subproduto
de artesanato. Não sem razão muitos alunos
não veem sentido na disciplina.

A VALORIZAÇÃO NECESSARIA
Não é suficiente dizer que os alunos
precisam dominar os conhecimentos, é
necessário dizer como fazê-lo, isto é, investigar
objetivos e métodos seguros e eficazes para
a assimilação dos conhecimentos. [...] O
ensino somente é bem sucedido quando os
objetivos do professor coincidem com os
objetivos de estudos do aluno e é praticado
tendo em vista o desenvolvimento das suas
forças intelectuais. [...] Quando mencionamos
que a finalidade do processo de ensino é

proporcionar aos alunos os meios para que
assimilem ativamente os conhecimentos é
porque a natureza do trabalho docente é a
mediação da relação cognitiva entre o aluno
e as matérias de ensino. (1991, p. 54-5).
Assim, acredito que, para que a
linguagem da arte venha se constituir
aplicadamente na educação, é indispensável
ligá-la ao criar, ao fantasiar, ao conhecer,
possibilitando o educando a construção
não só do conhecimento intelectual, mas
essencialmente, do sensível. Penso ainda,
que um elemento importantíssimo na
construção do imaginário é o fato de o
professor não se impor ao processo de criação
do aluno, devendo se libertar ao máximo
dos estereótipos que tanto as influenciam
e permitindo que estas possam inventar
descobrir e sonhar livremente, colocando no
papel as ideias que estão em seu pensamento,
dando asas a sua imaginação.
Levando em conta os parâmetros
curriculares 1997 e 1998, para o
conhecimento adequado e de qualidade para
os educandos com os seguintes objetivos:
• ampliar o conhecimento de mundo que
possuem, manipulando diferentes objetos e
materiais, explorando suas características,
propriedades e possibilidades de manuseio
e entrando em contato com formas diversas
de expressão artística;
• utilizar diversos materiais gráficos e
plásticos sobre diferentes superfícies para
ampliar suas possibilidades de expressão e
comunicação.
• interessar-se pelas próprias produções,
pelas de outras crianças e pelas diversas
obras artísticas (regionais, nacionais ou
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internacionais) com as quais entrem em
contato, ampliando seu conhecimento do
mundo e da cultura;
• produzir trabalhos de arte, utilizando
a linguagem do desenho, da pintura, da
modelagem, da colagem, da construção,
desenvolvendo o gosto, o cuidado e o respeito
pelo processo de produção e criação.
• compreender a cidadania como
participação social e política, assim como
exercício de direitos e deveres políticos, civis
e sociais, adotando, no dia-a-dia, atitudes
de solidariedade, cooperação e repúdio às
injustiças, respeitando o outro e exigindo
para si o mesmo respeito;
• posicionar-se de maneira crítica,
responsável e construtiva nas diferentes
situações sociais, utilizando o diálogo
como forma de mediar conflitos e de tomar
decisões coletivas;
• conhecer características fundamentais
do Brasil nas dimensões sociais, materiais
e culturais como meio para construir
progressivamente a noção de identidade
nacional e pessoal e o sentimento de
pertinência ao País;
• perceber-se integrante, dependente
e agente transformador do ambiente,
identificando seus elementos e as interações
entre eles, contribuindo ativamente para a
melhoria do meio ambiente;
• desenvolver o conhecimento ajustado
de si mesmo e o sentimento de confiança em
suas capacidades afetiva, física, cognitiva,
ética, estética, de inter-relação pessoal e de
inserção social, para agir com perseverança
na busca de conhecimento e no exercício da
cidadania;

• conhecer e cuidar do próprio corpo,
valorizando e adotando hábitos saudáveis
como um dos aspectos básicos da qualidade
de vida e agindo com responsabilidade em
relação à sua saúde e à saúde coletiva;
• utilizar as diferentes linguagens — verbal,
matemática, gráfica, plástica e corporal
— como meio para produzir, expressar e
comunicar suas ideias, interpretar e usufruir
das produções culturais, em contextos
públicos e privados, atendendo a diferentes
intenções e situações de comunicação;
• saber utilizar diferentes fontes de
informação e recursos tecnológicos para
adquirir e construir conhecimentos;
• questionar a realidade formulandose problemas e tratando de resolvê-los,
utilizando para isso o pensamento lógico,
a criatividade, a intuição, a capacidade de
análise crítica, selecionando procedimentos
e verificando sua adequação.
O educador tem que entender que os
PCNS exibem os objetivos esperados, mas
não apresentam uma proposta metodológica,
isso significa que tem que haver um esforço
dos professores em busca da organização
de uma metodologia para que alcance os
objetivos acima.
Buscar a verdadeira importância que a
arte possui na educação, o que realmente
devemos aplicar para o desenvolvimento do
educando.
Como diz Barbosa, 1975: “A arte não
tem importância para o homem somente
como instrumento para desenvolver sua
criatividade, sua percepção, etc.; mas tem
importância em si mesma, como assunto,
como objeto de estudos”.
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Para que a arte seja valorizada temos
que ter educadores que proporcionam
uma vivência e experiência durante toda a
produção tornando o processo de ensino/
aprendizagem completo e significativo
para os educandos aplicando na prática os
conceitos estéticos e poéticos abordados
durante a leitura e contextualização,
destacando
no
ensino/aprendizagem
seus pontos principais como leitura de
mundo, conscientização crítica a partir da
contextualização da realidade dos educando,
e agir para transformar, ou seja, fazer.
Resaltando os diálogos de reflexão
crítica sobre a realidade e condições
sociais o qual o educando esta inserido,
assim o reconhecendo como portador de
uma cultura históricas, política e sociais,
com isso o professor poderá explorar as
potencialidades de sua proposta pedagógica
de forma atualizada transpondo ao contexto
de ensino/aprendizagem da arte,assim
repensando na realidade do educando como
nós lembra Vicente Lanier (1984)
Evidentemente, cada aluno em particular
– criança ou adulto – terá seus próprios
interesses estéticos, ponto a partir do qual
pode ser levado para um envolvimento
mais amplo.Para um, poderá ser a colcha
da vovó, para outro, posters de aristas.
Devemos explorar esses interesses pessoais.
Entretanto, os currículos são normalmente
planejados para grupos e não para indivíduos
e, portanto, é importante identificar ou prever
aquelas artes populares que podem servir
como o dominador comum mais abrangente
do interesse da juventude.[...] Contudo,
mesmo o mais contemporâneo conteúdo de

curso não irá garantir o tipo de crescimento
que nossa ideia de conceito central forte
sugere, se não estiver implementado por
procedimentos adequados em sala de aula.Se
reduzirmos o currículo de Arte ao bordados,
produção de filmes ou vídeo – teipes,
desenho ou recriação de espaços urbanos,
produção de histórias em quadrinhos, suma,
desenvolvendo todas essas atividades de
ateliê, de que os professores gostam muito,
mesmo incluindo o folclore, a arte popular
e a média, o mais provável é que nossos
alunos estarão essencialmente limitados no
crescimento que poderíamos provocar neles
(1984, p. 6-7).
A postura do professor na mediação
do conhecimento deve sempre partir
de uma abordagem problematizadora
instigando o olhar, a reflexão respeitando as
interpretações e julgamentos dos educandos,
o educador não é dono do saber e da verdade
e deve estimular e respeitar a autonomia dos
educandos.
Devemos sempre nos perguntar o que
ensinar, como e por que? Estamos muito
acostumados aquele pequeno universo que
nos oferecem quando recebemos nas nossas
primeiras instruções como estudantes de
professores, o giz e o quadro negro. Temos
que deixar de lado essa concepção e busca
que a criança amplie a noção de diversidade
cultural, procurando compreender de que
forma as sociedades estruturam-se em suas
diferentes formas de manifestações. Temos
o privilégio, de viver em um país, que possui
a maior diversidade cultural do mundo. O
professor precisa conhecer a História da
Arte para poder escolher o que ensinar, com
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o objetivo de que os alunos compreendam
que os trabalhos de arte não existem
isoladamente, mas relacionam-se com as
ideias e tendências de uma determinada
época e localidade.
A arte evoluiu e evoluiu, possui mais formas
de expressões.(dança, teatro, artes plásticas,
poesia, literatura, etc.). Arte é comunicação.
É expressão. Para ler uma obra de arte e
estar alfabetizado visualmente e decifrar
os códigos da linguagem artística é preciso
conhecer, exige do apreciador um esforço
de interpretação das formas simbólicas
para percebe-las como a expressão de
outro sujeito e como a mensagem a ser
compreendida. A Arte deve respeitar os
alunos, na liberdade de criar, o aluno deve
respeitar a arte compreendendo todo seu
papel social, educador, conscientizador,
histórico.

COMO AVALIAR EM ARTE
SEGUNDO OS PCNs
Os Parâmetros Curriculares Nacionais
busca que os educandos dominem os
conhecimentos de que necessitam para
crescerem como cidadãos plenamente
reconhecidos e conscientes de seu
papel em nossa sociedade. Na visão dos
PCN’s os critérios para avaliar em Arte
progressivamente o aluno Auto-expressão
em Expressão Artística na Pré-Escola: Desde
bem pequena a criança tem necessidade de
expressar. Uma vez que a linguagem infantil
ainda esta em formação e a escrita longe
de ser dominada, as atividades artísticas
se tornam a forma mais fácil e sincera de

comunicação de sua atividade mental.
Sabemos que isto só será alcançado se
oferecermos os educandos o pleno acesso aos
recursos culturais relevantes para a conquista
de seus direitos. Tais recursos incluem tanto
os domínios do saber tradicionalmente
presentes no trabalho escolar quanto as
preocupações contemporâneas com o meio
ambiente, como saúde, sexualidade e com
as questões éticas relativas à igualdade de
direitos, à dignidade do ser humano e à
solidariedade. Nesse sentido, o propósito dos
Parâmetros, é apontar metas de qualidade
que ajudem o aluno a enfrentar o mundo
atual como cidadão participativo, reflexivo
e autônomo, conhecedor de seus direitos e
deveres.
Os Parâmetros foram estudados e
aplicados de modo a servir de referencia
para o trabalho, respeitando a sua concepção
pedagógica própria e a pluralidade cultural
brasileira eles são abertos e flexíveis, podendo
ser adaptados à realidade do educando.
O professor tem que ter entender que
avaliar é uma ação pedagógica pautada na
atribuição de valor apurada e responsável
realizada nos conteúdos dos alunos. Avaliar
é também considerar o modo de ensinar
os conteúdos que estão em jogo nas
situações de aprendizagem. Avaliar implica
conhecer como os conteúdos de Arte
são assimilados pelos estudantes a cada
momento da escolaridade e reconhecer os
limites e a flexibilidade necessários para dar
oportunidade à coexistência de distintos
níveis de aprendizagem, num mesmo grupo
de alunos.
Assim o educador remete o ensino,

760

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

proporcionando ao educando, mais prazer
na construção do conhecimento artístico,
despertando nele o prazer da criação,
por entender que toda criança é dotada
naturalmente de potencial criador, mas
necessita de incentivos adequados para o
seu desenvolvimento.
O ensino infantil não é avaliado por
notas e pontuações e sim por observação e
registro onde o professor observa se o aluno
Compreendeu e conheceu a diversidade
da produção artística na medida em que
estabelece contato com as imagens das
artes nos diversos meios, como livros
de arte, revistas, visitas às exposições,
contato com artistas, filmes etc,exista a
possibilidade do uso de diferentes materiais
pelas crianças, fazendo com que estes
sejam percebidos em sua diversidade,
manipulados e transformados, os pontos
de vista de cada criança sejam respeitados,
estimulando e desenvolvendo suas leituras
singulares e produções individuais, as trocas
de experiências entre as crianças aconteçam
nos momentos de conversa e reflexão
sobre os trabalhos, elaborações conjuntas e
atividades em grupo, o prazer lúdico seja o
gerador do processo de produção, a arte seja
compreendida como linguagem que constrói
objetos plenos de sentido, a valorização da
ação artística e o respeito pela diversidade
dessa produção sejam elementos sempre
presentes. Conforme o RCN 1997 P.107
No ensino fundamental o professor
avalia com base nos conteúdos, objetivos e
orientação do projeto educativo em Arte e
tem três momentos para sua concretização,
a avaliação pode diagnosticar o nível de

conhecimento dos alunos. Nesse caso
costuma ser prévia a uma atividade, a
avaliação pode ser realizada durante a
própria situação de aprendizagem, quando
o professor identifica como o aluno interage
com os conteúdos, a avaliação pode ser
realizada ao término de um conjunto de
atividades que compõem uma unidade
didática para analisar como a aprendizagem
ocorreu.
Observando se o aluno sabe expressar-se e
comunicar-se em artes mantendo uma atitude
de busca pessoal e/ou coletiva, articulando
a percepção, a imaginação, a emoção, a
sensibilidade e a reflexão ao realizar e fruir
produções artísticas, interagir com materiais,
instrumentos e procedimentos variados em
artes (Artes Visuais, Dança, Música, Teatro),
experimentando-os e conhecendo-os de
modo a utilizá-los nos trabalhos pessoais,
edificar uma relação de autoconfiança com
a produção artística pessoal e conhecimento
estético, respeitando a própria produção e
a dos colegas, no percurso de criação que
abriga uma multiplicidade de procedimentos
e soluções, compreender e saber identificar a
arte como fato histórico contextualizado nas
diversas culturas, conhecendo respeitando e
podendo observar as produções presentes
no entorno, assim como as demais do
patrimônio cultural e do universo natural,
identificando a existência de diferenças nos
padrões artísticos e estéticos, observar
as relações entre o homem e a realidade
com interesse e curiosidade, exercitando
a discussão, indagando, argumentando
e apreciando arte de modo sensível,
compreender e saber identificar aspectos da

761

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

função e dos resultados do trabalho do artista,
reconhecendo, em sua própria experiência de
aprendiz, aspectos do processo percorrido
pelo artista, buscar e saber organizar
informações sobre a arte em contato com
artistas, documentos, acervos nos espaços
da escola e fora dela (livros, revistas, jornais,
ilustrações, diapositivos, vídeos, discos,
cartazes) e acervos públicos (museus, galerias,
centros de cultura, bibliotecas, fonotecas,
videotecas, cinematecas), reconhecendo e
compreendendo a variedade dos produtos
artísticos e concepções estéticas presentes
na história das diferentes culturas e etnias
segundo o RCN 1996 P.39
Aprender ao ser avaliado é um ato social
em que a sala de aula e a escola devem
refletir o funcionamento de uma comunidade
de indivíduos pensantes e responsáveis.
Dentro de um roteiro flexível, o aluno poderá
expressar suas ideias e posteriormente
comparar, reconhecer semelhanças e
diferenças entre suas observações e as
dos colegas, a melhor maneira para que o
aluno reflita sobre suas hipóteses, teorias e
raciocínios em relação aos temas e conteúdos
abordados é mediante de discussão entre os
alunos.
Nos professores temos que constitui uma
situação de aprendizagem em que o aluno
pode verificar o que aprendeu, retrabalhar
os conteúdos, assim como o professor pode
avaliar como ensinou e o que seus alunos
aprenderam.
A avaliação pode remeter o professor
reavaliar o seu modo de ensinar e buscar
os conteúdos e levá-lo a planejamento
de tarefas que obtenham aprendizagem

significativa. Portanto, a avaliação também
leva o professor a avaliar-se como criador
de estratégias de ensino e de orientações
didáticas.
o professor deve saber o que é adequado
dentro de um campo largo de aprendizagem
para cada nível escolar, ou seja, o que é
relevante o aluno praticar e saber nessa
área, se o mesmo busca aperfeiçoar seus
conhecimentos apesar de suas dificuldades
e se valoriza suas conquistas. Se o aluno
sabe identificar e argumentar sobre valor
e gosto em relação às imagens produzidas
por si mesmo, pelos colegas e por outros,
respeitando o processo de criação pessoal
e social, ao mesmo tempo que participa
cooperativamente na relação de trabalho
com colegas, professores e outros grupos.
Se reconhecer e apreciar vários trabalhos
e objetos de arte por meio das próprias
emoções, reflexões e conhecimentos,
avaliando se o aluno conhece, sabe relacionar
e apreciar com curiosidade e respeito vários
trabalhos e objetos de arte.
O professor precisa considerar a história
do processo pessoal de cada aluno e sua
relação com as atividades desenvolvidas
na escola, observando os trabalhos e seus
registros sonoros, textuais, audiovisuais,
deve orientar-se pelos resultados obtidos e
replanejar modos criativos de avaliação dos
quais o aluno pode participar e compreender.
Os educandos devem participar da
avaliação de processo de cada aluno da sala,
inclusive manifestando seus conhecimentos
prévios e pontos de compreensão, o que
contribuirá para ampliar a percepção do
processo de cada um em suas correlações
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artísticas.
Cabe à escola promover também situações
de auto-avaliação para desenvolver a reflexão
do aluno sobre seu papel de estudante.
É interessante que a auto-avaliação seja
orientada, pois uma estrutura totalmente
aberta não garantirá que o aluno do ensino
fundamental reconheça os pontos relevantes
de seu percurso de aprendizagem.
Finalmente, é fundamental que o professor
discuta seus instrumentos, métodos e
procedimentos de avaliação junto com a
equipe da escola. O professor precisa ser
avaliado sobre as avaliações que realiza, pois
a prática pedagógica é social, de equipe de
trabalho da escola e da rede educacional
como um todo.
A Arte tem uma função tão importante
quanto a dos outros conhecimentos, no
processo de ensino e aprendizagem. Mediante
da Arte pode-se despertar a atenção de cada
um para a sua maneira particular de sentir,
sobre a qual se elaboram todos os outros
processos racionais. Aprender Arte envolve
não apenas uma atividade artística, mas
também, a conquista da significação do que
fazem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sabemos que este trabalho está longe
de encerrar as perguntas a respeito da
importância da arte na educação, mas
podemos chegar à conclusão de que para
o bom funcionamento de uma aula de arte,
o ideal é um ateliê com áreas livres para
movimentação corporal, algumas mesas
grandes e bastante luz. E necessário também

um armário para materiais comuns da classe,
um lugar para secar os trabalhos dos alunos
e lavatório de acesso fácil, professores com
formação adequada que estimulem seus
alunos a criação e recriação não repetindo
sempre o mesmo trabalho deixando
possibilidade de progredir graficamente
de lado, assim cumprindo sua função na
sociedade, de levar a criatividade, criando
talentos, , é preciso desempenhar desde
cedo em nossas escolas a criatividade. Não
é preciso ser doutor em Arte para saber ler
suas entrelinhas.
Mas além da arte pela arte, podemos
encontrar a arte/educação. Devemos lembrar
que a palavra Arte, em maiúscula se refere
à disciplina de Arte e arte em minúsculo, se
refere à criatividade que todos nós temos,
umas bem trabalhadas, outras escondidas
em meio a “traumas”, a atitudes negativas,
a falsos elogios ou críticas desmedidas,
comentários mal feitos, que impedem de
fato o progresso de métodos educativos.
Nos professores de arte devemos procurar
compreender de que maneira os grupos
humanos se conhecem e reconhecem, nas
suas diferentes formas de vida, transformando
nossas aulas monótonas em aulas que o
educando se tornem capaz de comunicar-se
com outrem, capaz de pensar e escolher suas
atitudes e assim, de expressar de variadas
maneiras. , possibilitando atividade artística
e tanto a produção de desenhos, músicas,
pinturas, coreografias, mímicas, gravuras,
fantoches, etc., quanto à apreciação da
produção cultural. (Tavares 2004, p. 19) O
homem enquanto ser humano capta tudo ao
seu redor. “Expressa o que tem de interior,
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de pessoal. Diante do mundo, da história e das pessoas,
o homem é chamado a dar uma RESPOSTA: é chamado à
comunicação e à comunhão” (IESDE, 2003, p. 67).
Devemos considerar a capacidade de o aluno criar formas
artísticas estabelecendo relação entre seu trabalho e dos
outros e identificando os elementos de linguagem visual
encontrados nas múltiplas realidades. Reconhecendo e
apreciando trabalhos artísticos mediante das próprias
criações, conhecimentos e reflexões. (PCNs 2001, p.60). O
que se vê nos planejamentos escolares é certa indiferença
a tais possibilidades e a imaginação não e explorada nos
conteúdos propostos. Segundo Stabile (1988 P.8):
Ao passo que buscamos compreender o motivo para
este cenário, compreendemos que a razão para essa
desvalorização está na falta de incentivo. Que chance
damos aos nossos alunos para espelharem seu poder
crítico? Quais são nossas leis de incentivo à arte? Quantos
projetos significativos possuímos? Constatamos facilmente
a ausência deste apoio em filmes nacionais, A Arte deve
respeitar os alunos, na liberdade de criar, o aluno deve
respeitar a arte compreendendo todo seu papel social,
educador, conscientizador, histórico.
Concluo que a arte se apresenta no cotidiano na forma
de expressão da sua visão de mundo, sua representação
da realidade surge quando se rabisca ou desenha no papel,
na areia, na terra, na água; neste momento, utilizando a
linguagem da arte para expressar-se. Esses trabalhos de
expressão não são apenas impressões que o educando deixa
sobre o suporte, mas explicitam o seu desenvolvimento
intelectual, emocional e perceptivo. Desta maneira, a
presença da arte na educação apresenta um descompasso
entre a produção teórica existente e a prática pedagógica
adotada por grande parte dos educadores, para os quais as
atividades desenvolvidas nas aulas de arte são tidas como um
passatempo, como um enfeite para as datas comemorativas,
sem significação para a criança. Considera-se fundamental
que o professor que atua na educação, compreenda como se
dá o processo de criação e suas fases de desenvolvimento
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criador, para que possa propiciar a oportunidade ao educando de crescer por meio de suas
experiências artística. Diante desta perspectiva, a arte na Educação apresenta-se como
uma linguagem que tem estrutura e características próprias que possibilita o educando, no
processo de criação, reformular suas ideias e construir novos conhecimentos em situações
onde a imaginação, a ação, a sensibilidade, a percepção, o pensamento e a cognição são
reativados.
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LEITURA E ESTRATÉGIAS
RESUMO: Este artigo tem como finalidade abordar o tema das estratégias de leitura,
mostrando que elas são instrumentos eficientes na formação de leitores proficientes. Buscase, com este artigo, apresentar uma contribuição para o ensino da leitura por meio de uma
proposta de ensino de estratégias que terão significado para o leitor. Para que exista a
presença de um leitor ativo que processa e examina o texto, é necessário um objetivo para
guiar a leitura; em outras palavras, sempre que lemos algo, lemos por uma finalidade. A
leitura é um processo mediante o qual se compreende a linguagem escrita, sendo o leitor um
sujeito ativo que interage com o texto porque busca algo nele.
Palavras-chave: Leitura; Estratégias; Linguagem Escrita.
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INTRODUÇÃO
O dicionário Aurélio define ler como
verbo transitivo direto que pode significar:
“percorrer com a vista (o que está escrito),
proferindo ou não as palavras, mas
conhecendo-as, ver e estudar (coisa escrita),
decifrar e interpretar o sentido de, perceber,
adivinhar e ver as letras do alfabeto e juntálas em palavras”. Das várias definições que
pode ter o “ler”, o importante mesmo é o
que se faz desse ato: a leitura que pode ser
em voz alta, baixa ou silenciosa, mas precisa
existir uma troca entre quem lê e o que se
lê. Quer dizer, se por um lado ler significa
conhecer, interpretar, decifrar, do outro, está
leitura que é um processo de interação entre
o leitor e o texto. Portanto, mais, ainda, entre
leitor, texto e autor.
Segundo Silveira (1998, p. 137)
Ler não é apenas relacionar significantes
escritos a significados lingüísticos, conforme
a crença dos estruturalistas, ou seja, um
ato de decodificação, realizado a partir do
conhecimento que os falantes têm do sistema
de uma língua; portanto, ler não se reduz a
saber decifrar letras e reconhecer palavras
escritas, ainda que essa seja a crença corrente
em nossa escola que entende que para
ser bom leitor basta conhecer a ortografia,
o vocabulário e as regras gramaticais da
frase. Ler é um processamento cognitivo
complexo das informações que produz
interacionalmente conhecimentos novos
para o leitor.
Quer dizer que o momento da leitura
é um momento de interação, de troca, de
compartilhar, mas, ler e a leitura são atos

vazios de significados, se nesse processo não
consideramos o leitor e o texto, pois, é o leitor
quem constrói significado de um texto por
meio da leitura já que relaciona conteúdos,
ativa conhecimentos pré-existentes e abre o
olhar para novas possibilidades.
Dessa forma, definamos o campo de
interação entre leitor e autor: o texto. De
acordo com Koch (2005b, p.17), o “texto
é um evento dialógico (interacional),
lugar de interação entre sujeitos sociais
contemporâneos ou não, copresentes ou
não, do mesmo grupo social ou não, mas em
diálogo constante”. Ainda, para Koch (2004a,
p. 12), o texto pode ter várias concepções,
entretanto, toma-se por base, para este
trabalho, a definição de concepção de base
sociocognitiva interacional de texto como
lugar de interação entre atores sociais e de
construção interacional de sentidos.
O diálogo estabelecido entre leitor e texto
é motivado por algo exterior, tais como,
devanear, entreter-se; informar-se; seguir
uma pauta de instruções para realizar uma
determinada atividade (cozinhar, conhecer
as regras de um jogo), etc. Ou seja, para
que exista a presença de um leitor ativo que
processa e examina o texto, é necessário
um objetivo para guiar a leitura; em outras
palavras, sempre que lemos algo, lemos por
uma finalidade.
Ao pensarmos na leitura com finalidade
pedagógica, só podemos dizer que ela
foi eficiente se resultar em aprendizagem
significativa, para tanto, como dito
anteriormente, deve-se existir um objetivo.

768

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

Para alcançar o objetivo de uma leitura, é
necessário que se crie algumas estratégias.
Para Koch (2007 c) a leitura de um texto exige
muito mais que o conhecimento linguístico
compartilhado pelos interlocutores, pois,
exige-se que o leitor mobilize inúmeras
estratégias
linguísticas
e
cognitivodiscursivas, a fim de levantar hipóteses,
preencher lacunas apresentadas pelo
texto; portanto, o leitor nesse processo é
ativo, autor e leitor devem ser vistos como
estrategistas na interação pela linguagem,
pois, ambos estão construindo um diálogo
em que o leitor está diante de palavras
escritas por um autor que não está presente
para completar as informações.
Portanto, ao ler, começamos a interagir
com o texto quando acionamos os
conhecimentos prévios de que dispomos,
sejam sobre o mesmo assunto ou de algo
que nos parece relacionado, de modo que
possamos atribuir significados às palavras, às
frases e aos parágrafos que lemos. Os nossos
conhecimentos prévios serão confirmados ou
refutados durante a leitura. Nesse processo,
relacionamos as novas informações ao
repertório que já dispomos, ampliando-o e/
ou transformando-o qualitativamente.

O LEITOR E AS
CARACTERÍSTICAS DE UMA
LEITURA SIGNIFICATIVA
O leitor experiente tem duas características
básicas que tornam a leitura uma atividade
consciente, reflexiva e intencional: primeiro,
ele lê porque tem algum objetivo em mente,

isto é, sua leitura é realizada sabendo para
que está lendo, e, segundo, ele compreende
o que lê, o que seus olhos percebem
seletivamente é interpretado, recorrendo
a diversos procedimentos para tornar o
texto inteligível quando não consegue
compreender (KLEIMAN, 2000, p. 51, apud
KRIEGL, 2002).
Ao ler, vamos realizando uma grande
quantidade de operações mentais, de modo
que possamos continuar a leitura. Em alguns
momentos, a durante a leitura, podem surgir
obstáculos. Daí a importância das estratégias
de leitura para tornar o processo de ler em
algo que nos cause a satisfação de objetivo
alcançado.
De acordo com Leffa (1996, p.24):
Ler é um fenômeno que ocorre quando o
leitor, que possui uma série de habilidades
de alta sofisticação, entra em contato com
o texto, essencialmente um segmento da
realidade que se caracteriza por refletir um
outro seguimento. Trata-se de um processo
extremamente complexo, composto de
inúmeros subprocessos que se encadeiam de
modo a estabelecer canais de comunicação
por onde, em via dupla, passam inúmeras
informações entre o leitor e o texto.
Por meio desse olhar sobre a leitura, podese observar que ela é um processo amplo e
complexo, que exige mais do leitor do que
simplesmente o conhecimento linguístico.
Segundo os PCNs (1997, p.53):
Não se trata simplesmente de extrair
informação da escrita, decodificando-a
letra por letra, palavra por palavra.
Trata-se de uma atividade que implica,
necessariamente, compreensão na qual os
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sentidos começam a ser construídos antes
da leitura propriamente dita.
Percebe-se então que a leitura é um
processo complexo e rico, envolvendo a
interação entre os elementos trazidos pelo
texto e aqueles que o leitor carrega com ele.
Para Freire (1986, p.23):
A compreensão crítica do ato de ler
não se esgota na decodificação pura da
palavra escrita ou da linguagem escrita,
mas se antecipa e se alonga na inteligência
do mundo. […] Linguagem e realidade se
aprende dinamicamente. […] A leitura do
mundo precede sempre a leitura da palavra
e a leitura desta implica a continuidade da
leitura daquela.
Portanto percebe-se que para que a leitura
tenha significado deve ser trabalhada de
acordo com os conhecimentos prévios que o
indivíduo possui.
De acordo com Soares (2004), apud
Brilhante (2010, p.7)
O uso de habilidades de leitura e escrita
para o funcionamento e a participação
adequados na sociedade, e para o sucesso
pessoal, o letramento é considerado como
um responsável por produzir resultados
importantes: desenvolvimento cognitivo e
econômico, mobilidade social, progresso
profissional, cidadania.
Então nota-se que a leitura deve ser
incentivada por meio de novas práticas
de ensino, na qual os alunos tenham
processo ensino aprendizagem significativo,
que permita entender e se apropriar da
complexidade do mundo da escrita.

ESTRATÉGIAS DE LEITURA
Silveira (1998, p.151), afirma que o bom
leitor é formado em situação de ensino.
O ser humano é caracterizado pela
linguagem, portanto, tem uma habilidade de
leitura, todavia, esta deve ser desenvolvida
na escola, de forma que o aluno adquira
estratégias
adequadas
sociocognitivas
para
processar interacionalmente
as
informações, não se reduzindo, assim, a um
mero reprodutor de conhecimentos. Estas
estratégias são aprendidas progressivamente
e, por isso, não se pode mais considerar o
aluno um leitor apenas porque aprendeu a
fase da decifragem das letras.
Quer dizer que todos os seres humanos
nascemos com a habilidade da leitura,
entretanto, não se pode ter uma visão
simplista do ato da leitura já que o bom
leitor não é aquele que juntar letras para
formar palavras, o bom leitor é aquele que
consegue interagir com o texto, de maneira,
ampliar ideias, relacioná-los a outros textos
e tirar dele novas proposições. É um lugar
propicio para aprendizagem dessa ação é a
escola que irá orientar o aluno a tornar-se
um leitor proficiente e consciente de sua
posição frente a um texto.
De acordo com Koch (2007), qualquer
texto traz várias ideias implícitas, perceptíveis
pela mobilização do contexto sociocognitivo
no interior do qual se movem os atores
sociais (leitor e autor), isto é, as informações
lidas produzem interacionalmente em
conhecimentos novos para o leitor. Sendo
assim, Koch (2005) compara a leitura com o
jogo da linguagem, no qual os estrategistas
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ou atores sociais utilizam processos de
ordem sociocognitiva, interacional e textual
para produzir sentido.
Nesse processo, interage o escritor ou
planejador, o qual planeja e organiza o texto,
disponibilizando para o leitor as informações
para ele pertinentes para a produção do
sentido, o texto, o qual contém as informações
explícitas e implícitas organizadas pelo
planejador, e o leitor, que, a partir do texto,
faz as representações necessárias a fim de
construir um sentido para esse texto.
Que envolvem o texto para que se alcance
a total compreensão do que seja um texto.
Esses elementos podem ser inseridos no
texto não só de maneira explicita (que se
pode reconhecer), mas, também de maneira
implícita, e essa última não pode ser
compreendida apenas com a decodificação
dos símbolos da linguagem.
Os implícitos fazem com que o ato de leitura
não se restrinja somente a leitura do código
linguístico, mas permitam que, por meio
deles, compreendamos as informações que
não foram inseridas no enunciado de modo
direto, claro. Eles podem ser entendidos
como pressupostos ou subentendidos.
De acordo com Pires (2004, p. 25), o implícito
pode manifestar-se na língua por meio de
dois procedimentos distintos: pressupostos,
inscritos no conteúdo do enunciado, e os
subentendidos, fundado na enunciação. Quer
dizer que os pressupostos são informações
que não são expressas de forma direta, mas,
o leitor pode percebê-las a partir de certas
palavras ou expressões contidas no texto. Já os
subentendidos são as insinuações escondidas
por trás de uma informação.

Tanto as informações explícitas quanto
as implícitas são importantes, pois, esses
elementos se entrelaçam no texto para que
o texto não seja um mero acúmulo de frases,
mas que estas estejam ligadas a um contexto.
Segundo Koch (2005, p. 24):
O conhecimento lingüístico propriamente
dito, o conhecimento enciclopédico, quer
declarativo, quer episódico (frames, scripts),
o conhecimento da situação comunicativa
e de suas “regras” (situacionalidade), o
conhecimento
superestrutural
(tipos
textuais),
o
conhecimento
estilístico
(registros, variedades da língua e sua
adequação às situações comunicativas), o
conhecimento sobre os variados gêneros
adequados às diversas práticas sociais, bem
como o conhecimento de outros textos que
permeiam nossa cultura (intertextualidade).
Portanto, o ato de ler ativa uma série de
ações na mente do leitor, por meio das quais
ele extrai informações. Segundo Koch (2005),
a mobilização desses conhecimentos por
ocasião do processamento textual realiza-se
por meio de estratégias de diversas ordens:
• Cognitivas: inferências, focalização, a
busca de relevância.
• Sociointeracionais: preservação das
faces, polidez, atenuação, atribuição de
causas a (possíveis), mal-entendidos, etc.;
• Textuais: conjunto de decisões
concernentes à textualização, feitas pelo
produtor do texto, tendo em vista seu “projeto
de dizer” (pistas, marcas, sinalizações).
Segundo Valls (1990, apud SOLÉ, 2008, p.
69),
A estratégia é uma forma de regular
a atividade das pessoas, à medida que
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sua aplicação permite selecionar, avaliar,
persistir ou abandonar determinadas ações
para conseguir a meta que se propõe.
Dessa forma, segundo Scott (apud
KATO, 2007, p. 131), se organizássemos as
estratégias de forma de máxima teríamos:
I Estratégias cognitivas:
1. Pressupõe que o texto apresenta ordem
canônica.
2. Pressupõe que o texto seja coerente.
II Estratégias metacognitivas:
1. Explicite claramente seus objetivos
para a leitura. Exemplos:
- Procure o tema do texto.
- Analise a consistência interna do texto.
- compare o que texto diz com o que
você sabe sobre o assunto e veja se as duas
informações são coerentes, etc.
2. Monitore sua compreensão tendo em
mente esses objetivos.
Assim, as estratégias cognitivas “munem
o leitor de procedimentos altamente
eficazes e econômicos, responsáveis pelo
processamento automático e inconsciente”,
enquanto, as estratégias metacognitivas
“orientam o uso dessas estratégias para
desautomatizá-los em situações problemas.”
(KATO, 2007, p. 135)
Entretanto, para Solé (2008, p.69-70),
Estratégias de compreensão leitora são
procedimentos de caráter elevado, as quais
envolvem a presença de objetivos a serem
realizados e o planejamento das ações que
são desencadeadas para atingi-los, assim
como sua avaliação e possível mudança.
Ou seja, uma das características das
estratégias consiste no fato de não
prescreverem totalmente o curso de uma

ação, elas são suspeitas inteligentes, embora,
arriscadas, sobre o caminho mais adequado
que se deve seguir. Então, ao ensinar
estratégias de leitura em sala de aula, devese ter em mente que as técnicas que não são
como receitas infalíveis na construção de um
aluno-leitor proficiente, mas auxiliam o aluno
a alcançar os objetivos propostos. Dessa
forma, as estratégias de compreensão e de
interpretação representaram a possibilidade
de proporcionar meios de amadurecimento
e autonomia para o leitor em formação,
prioridade da prática pedagógica, porém,
deve-se ser consciente das dificuldades
inerentes ao processo, mas certos da
capacidade de transformação nele contida.
Para Solé (2008), poder ler é compreender
e interpretar textos escritos de diversos tipos
com diferentes intenções e objetivos, de
maneira a contribuir de forma decisiva para
autonomia das pessoas, na medida em que
a leitura é um instrumento necessário para
que nos manejemos com certas garantias em
uma sociedade letrada. Porém, para alcançar
esse objetivo, é necessário que o professor
tenha claro as estratégias de leitura que
serão necessárias para o processo.
Ainda, Solé (2008) ressalta que a maior
parte das atividades escolares é voltada
para avaliar a compreensão da leitura dos
alunos e não para o ensino de estratégias
que formem o leitor competente. Portanto,
o trabalho com a leitura em sala de aula é
apresentado pela autora consiste em três
etapas de atividades com o texto: o antes, o
durante e o depois da leitura.
Essas etapas funcionam de maneira
subjetiva para cada aluno, pois, eles
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trabalham de uma forma diferente, isto é,
depende da clareza e coerência do conteúdo
dos textos, do grau em que o conhecimento
prévio do leitor e ainda das estratégias que
utilizará para intensificar a compreensão e a
lembrança daquilo lê.
O aluno deve compreender que o texto
oferece muito mais do que traz em sua
superficialidade, assim, é preciso estabelecer
previsões. Cabe ao professor conduzir
os alunos à observação dos aspectos
pertinentes ao texto proposto, tais como a
estrutura, título, ilustrações, cabeçalho, o que
se conhece sobre o autor, etc. e mostrar-lhes
o quanto estes aspectos permitem antecipar
o conteúdo do texto.
Após esse processo de preparação para
a leitura, o professor deve induzir os alunos
a formularem perguntas, objetivando dar
sentido ao ato de ler. Por meio das perguntas,
o professor poderá inferir a real situação dos
alunos com relação à compreensão do texto
e propor novas reflexões, tudo isso ajudará
na construção do significado do texto.
Depois de conseguir a motivação e o
envolvimento do aluno com o texto que se
pretende ler por meio das estratégias que o
levam a assumir um papel ativo, inicia-se a
atividade de leitura. Neste momento, o leitor
reunirá o esforço da pré-leitura no sentido
de construir uma interpretação possível do
texto.
(...) para que um mau leitor deixe de sêlo, é absolutamente necessário que possa
assumir progressivamente o controle do seu
próprio processo e entenda que pode utilizar
muitos conhecimentos para construir uma
interpretação plausível do que está lendo:

estratégias de decodificação, naturalmente,
mas também estratégias de compreensão:
previsões, inferências, etc. as quais precisa
compreender o texto (SOLÉ, 2008, p. 126).
Depois dos processos de pré-leitura e
a própria leitura, chega-se ao momento
em que se realiza uma interpretação mais
profunda, pois, o aluno já possui os prérequisitos desejados para que ocorra a busca
dos implícitos do texto. Dessa forma, o aluno
pode identificar com mais clareza qual é a
ideia principal do texto, pode sintetizar os
parágrafos ou o texto todo, etc.
Por fim, vale, no final do processo,
certificar-se da compreensão do texto feita
pelo aluno, pois, essa é maneira de saber se
as estratégias de leituras foram empregadas
corretamente ou se é necessário retomar
mais alguns pontos obscuros.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao se pensar no processo da leitura o educando tem que
buscar compreender e refletir a respeito do significado que
a leitura representa para si.
O ato de ler está além da obrigatoriedade, transpassando
o simples fato de saber ler, buscando o prazer em ler um
livro ou um texto e aprendendo a apreciar uma leitura além
do espaço escolar.
Percebe-se que nas salas de aula, muitas vezes a leitura
de textos não tem significado e não fazem parte do contexto
do educando. Com uma leitura mecânica e sem emoção a
aprendizagem acaba tornando-se um momento ineficiente
na busca pelo entendimento do educando com o mundo
letrado e é durante esse processo que os professores precisam
mudar suas estratégias em forma de ser mediador e tornar a
leitura mais prazerosa e significativa, fundamentalmente na
alfabetização.
Ao ser estimulado por meio de situações prazerosas com
a leitura, desperta-se no indivíduo o desejo de saber, com
isso o ato de ler provoca uma fácil adaptação no processo da
alfabetização.
O momento da leitura deverá ser pensado, repensado e
planejado, fazendo parte do contexto com o que está sendo
ensinado em sala de aula, beneficiando o aprendizado dos alunos.
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
RESUMO: Diante das diversas mudanças no âmbito educacional, bem como dos conceitos
sobre alfabetização e letramento, o presente trabalho tem o objetivo de verificar a questão
da alfabetização dentro desse novo contexto escolar e como se dá esse processo de
alfabetização e letramento; ou seja, como seria de fato o “alfabetizar letrando”. E, depois
dessa questão, apresentar como a prática dessas duas vertentes pode culminar em uma
aprendizagem realmente eficaz, preocupada com a melhoria da qualidade da educação e,
especialmente, com a formação de alunos críticos e participantes da sociedade e do mundo
letrado.
Palavras-chave: Alfabetização; Letramento; Leitura; Escrita.

775

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

INTRODUÇÃO
Diante da nova proposta da Educação,
com o Ensino Fundamental de nove anos, as
crianças passaram a frequentar mais cedo
o primeiro ano e, com isso, ganharam um
ano a mais para se alfabetizarem. Por isso,
verificou-se a importância de pesquisar a
prática de alfabetização e letramento nas
séries iniciais.
Essa nova mudança deixou na cabeça do
professor algumas lacunas com relação ao
modo de melhor atendê-las e como ambientálas nesse novo contexto escolar até que
ocorra a alfabetização propriamente dita,
uma vez que a grande maioria das crianças
advém da Educação Infantil, onde o ambiente
é bem diferente daquele proporcionado pelo
Ensino Fundamental.
Entretanto, não foi só isso; há algo que
necessitou de um olhar mais profundo,
pois não foi somente essa nova dinâmica
que adentrou ao ambiente escolar que
trouxe mudanças, mas outras concepções e
métodos pedagógicos que foram, ao longo
dos anos, se misturando ou se mesclando,
para formar, talvez, uma nova concepção
de alfabetização. Por que muitas crianças
chegam ao final do Ensino Fundamental
I sem estarem alfabetizadas? Será que
os professores sabem a diferença entre
alfabetizar e letrar? Como deve se dar a
alfabetização e o letramento dentro desse
novo contexto escolar?
Com esse estudo observou-se que
estas questões e muitas outras devem ser
respondidas e somente um estudo de como
ocorre a alfabetização propriamente dita

e o que seria o letramento dentro do novo
contexto escolar; trazendo a tona uma
discussão da prática atrelada com a teoria,
poderia auxiliar o professor de hoje, que se
vê diante de grandes desafios dentro de sua
sala de aula, inclusive o de se alfabetizar
letrando.
O presente trabalho focou-se na área da
educação e a pesquisa teve como suporte
teórico os referenciais de Ferreiro e Teberosky
(1999), Ferreiro (2001), Freire (1991), Lerner
(2002), Mortatti (2006), Saviani (2005) Soares
(1999, 2003, 2004 e 2005) e Soligo (2002),
que foram selecionados por apresentarem
diversas contribuições para a educação,
com seus estudos e pesquisas. E, as citações
desses teóricos contribuíram para uma
reflexão a respeito do tema estudado.
Primeiramente, realizou-se uma breve
análise histórica da alfabetização na
Educação Brasileira, resgatando alguns
dos principais métodos de alfabetização e
concepções pedagógicas utilizadas, para
entender o processo educacional no qual as
escolas atuais estão inseridas.
Em seguida, realizou-se o estudo sobre
alfabetização e letramento, e sobre o
processo de transformação das concepções
pedagógicas que provocou um grande
conflito entre os educadores, principalmente
entre os professores alfabetizadores e o fato
só agravou com o advento do construtivismo
contrapondo o antigo método tradicional.
Estudou-se, então, sobre a importância de se
entender os termos: alfabetização e letramento
para que os professores não só mecanizem
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o ensino das primeiras letras, mas entendam
como inserir os alunos no mundo letrado e
dinâmico que hoje se apresenta, a fim de, assim,
colaborarem com a melhoria da qualidade de
ensino nas escolas brasileiras e garantirem uma
aprendizagem realmente eficaz.
E, após o breve histórico da
alfabetização nas escolas atuais e das
definições de alfabetizar e letrar, finalizou-se
a pesquisa, mostrando a importância não só
de alfabetizar, mas também de letrar seu aluno
para que ele participe ativamente dentro da
sociedade atual e chegue ao final do Ensino
Fundamental I não apenas decodificando e
codificando símbolos, mas alfabetizado de
fato e compreendendo aquilo que se lê.

A QUESTÃO DA
ALFABETIZAÇÃO DENTRO
DO CONTEXTO ESCOLAR
A alfabetização é algo que vem estionado
há muito e faz-se necessário olhar com
atenção a trajetória de mudanças, como fica
claro nas palavras de Soares (2004) “Um
olhar histórico sobre a alfabetização escolar
no Brasil revela uma trajetória de sucessivas
mudanças conceituais e, consequentemente,
metodológicas”. Tal fato se confirma também
nas palavras de Mortatti, que diz que:
Em nosso país, a história da alfabetização
tem sua face mais visível na história dos
métodos de alfabetização em torno dos
quais, especialmente desde o final do
século XIX, vêm-se gerando tensas disputas
relacionadas com as “antigas” e “novas”
explicações para um mesmo problema: a

dificuldade de nossas crianças em aprender
a ler e a escrever especialmente na escola
pública.( MORTATTI, 2006, p.1)
Constatou-se nestas afirmações que, além
de diversas mudanças metodológicas na
questão da alfabetização brasileira, há muito
tempo vêm-se tentando explicar o motivo
pelo qual as crianças apresentam tantas
dificuldades em aprender a ler e escrever,
o que é mais visível no contexto da escola
pública e que se uma análise das concepções
pedagógicas for realizada pode-se observar
que é algo que exige um olhar mais atento:
As concepções tradicionais, desde a
pedagogia de Platão e a pedagogia cristã,
passando pelas pedagogias humanistas e pela
pedagogia da natureza [...], desembocavam
sempre numa teoria do ensino. Pautandose pela centralidade da instrução (formação
intelectual) pensavam a escola como uma
agência centrada no professor, cuja tarefa
é transmitir os conhecimentos acumulados
pela humanidade segundo uma gradação
lógica, cabendo aos alunos assimilar os
conceitos que lhes são transmitidos. Nesse
contexto a prática era determinada pela
teoria que a moldava fornecendo-lhe tanto
conteúdo como forma de transmissão pelo
professor com a consequente assimilação
pelo aluno. (SAVIANI, 2005, p. 2)
Percebeu-se nessa pequena descrição que
a pedagogia tradicional era aquela pautada
na mera transmissão do conhecimento. Na
escola, o professor transmitia gradativamente
os conteúdos e os alunos, por sua vez, os
recebia e tentava assimilar o máximo de
informações possíveis para a sua formação.
Esta pedagogia tradicional se fez presente
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durante muito tempo na educação, mas
as ideias novas passaram a fazer parte da
realidade escolar, principalmente no século
XX, como afirma Saviani:
Por sua vez, as correntes renovadoras,
desde seus precursores [...] ao construtivismo
desembocam sempre na questão de como
aprender, isto é, em teorias de aprendizagem,
no sentido geral. Pautando-se na centralidade
do educando, concebem a escola como um
espaço aberto à iniciativa dos alunos que,
interagindo entre si e com o professor, realizam
a própria aprendizagem, construindo seus
conhecimentos. Ao professor cabe o papel de
acompanhar os alunos auxiliando-os em seu
próprio processo de aprendizagem. O eixo
do trabalho pedagógico desloca-se, portanto,
da compreensão intelectual para a atividade
prática, do aspecto lógico para o psicológico,
dos conteúdos cognitivos para os métodos
ou processos de aprendizagem, do professor
para o aluno, do esforço para o interesse,
da disciplina para a espontaneidade, da
quantidade para a qualidade. Tais pedagogias
configuram-se como uma teoria da educação
que estabelece o primado da prática sobre
a teoria. A prática determina a teoria. Esta
deve se subordinar àquela, renunciando a
qualquer tentativa de orientá-la, isto é, de
prescrever regras e diretrizes a serem seguidas
pela prática desenvolvida pelos alunos com
o acompanhamento do professor. Essa
tendência ganha força no início do século XX,
torna-se hegemônica sob a forma da Escola
Nova até o início da segunda metade desse
século e, diante das contestações críticas que
enfrenta, assegura seu predomínio assumindo
novas versões, entre as quais o construtivismo

é, provavelmente, a mais difundida na
atualidade. (SAVIANNI, 2005, p. 2)
Observou-se nestas palavras que a
Pedagogia
Nova,
diferentemente
da
tradicional apresenta um novo contexto de
educação, no qual o professor ganha o papel
de mediador da aprendizagem do aluno e
este, por sua vez, participa do seu processo
de construção do conhecimento, de maneira
crítica; refletindo e elaborando hipóteses
para aprender.
O construtivismo surge então; e nas
palavras do autor, seria a tendência da Escola
Nova, mais difundida na atualidade.
Assim, com essa nova visão pedagógica,
o enfoque no ensino da leitura e da escrita
também teve seu objetivo alterado. Como
afirma Mortatti (2006): “Caracterizando-se
como tecnicamente ensináveis as práticas
de leitura e escrita passaram [..] ao ensino
organizado, sistemático e intencional,
demandando, para isso a preparação de
profissionais especializados.”
Assim, segundo o autor, as práticas de
leitura e escrita tiveram uma mudança em
sua organização de modo a favorecer e a
facilitar o ensino aprendizagem.
Mas, mesmo com esta preocupação em se
modificar para a melhoria do ensino, ainda
hoje nas escolas percebe-se uma grande
dificuldade das crianças em ler e escrever.
Entretanto, isto já acontecia como se
observou nas afirmações de Mortatti falando
sobre alfabetização:
[...] Explicada como problema decorrente,
ora do método de ensino, ora do aluno,
ora do professor, ora do sistema escolar,
ora das condições sociais, ora das políticas
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públicas, a recorrência dessas dificuldades
de a escola dar conta de uma tarefa histórica
fundamental não é porém, exclusiva de nossa
época. (MORTATTI, 2006, p.3)
E a mesma autora falando sobre este
assunto acrescenta que:
Decorridos mais de cem anos desde a
implantação, em nosso país, do modelo
republicano de escola, podemos observar que
desde essa época, o que hoje denominamos
“fracasso escolar na alfabetização” se vem
impondo como um problema estratégico
a demandar soluções urgentes e vem
mobilizando
administradores
públicos,
legisladores do ensino, intelectuais de áreas
de conhecimento, educadores e professores.
(MORTATTI, 2006, p. 3)
Nestas palavras, constatou-se a urgência
da mudança educacional no que se refere
à alfabetização, principalmente no que diz
respeito às práticas de leitura e de escrita
dentro da sala de aula. O problema ainda
permaneceu o mesmo, inclusive após de
inúmeras estratégias para modificá-lo.
Esta mudança, entretanto, já vem
acontecendo, mas como afirma Mortatti
(2006): “No entanto, se houve desejo de
mudanças assim como mudanças efetivas,
ao longo dessa história se podem encontrar
também, permanências e semelhanças
indicadoras de continuidades [...]”
Porém, apesar das diversas transformações
no que se refere aos métodos e concepções
pedagógicas; ainda hoje pode-se encontrar
práticas atreladas ao tradicionalismo e
ineficazes dentro da sala de aula.
Entretanto, a discussão a cerca dessa
trajetória, traz a tona a relevância da questão

da alfabetização. E Mortatti diz ainda que:
É possível, então, pensar que, no ritmo
desse complexo movimento histórico
da alfabetização do Brasil, marcado pela
questão dos métodos, a despeito das
mudanças efetivamente ocorridas, a
desejada ruptura com a tradição se processa,
muitas vezes, no interior de um quadro de
referências tradicional e, por vezes, ao nível
de superestruturas, apenas, indicando a
continuidade, no tempo, de certos ideais
centrados na concepção de educação
como esclarecimento – fim não atingido,
que permanece como parâmetro primeiro
a demandar ajustes e meios cada vez mais
eficazes -, em cujo âmbito se vai consolidando
o interesse pela alfabetização como área
estratégica e cada vez mais autônoma
(ainda que limitada) para a objetivação de
projetos políticos e sociais decorrentes
de urgências de cada época, ao mesmo
tempo em que se vão produzindo reflexões
e saberes que configuram o movimento de
escolarização do ensino e aprendizagem da
leitura e escrita e de sua constituição como
objeto de estudo pesquisa, evidenciando a
alfabetização como o signo mais complexo
da relação problemática entre educação e
modernidade. (MORTATTI, 2006, p. 13)
Neste panorama, a dificuldade existente
na alfabetização, bem como na leitura e na
escrita, é algo que ao ser discutido permite
uma proposta de ajustes que com reflexões
pode, sem dúvida, contribuir para uma
mudança de práticas.
E, Mortatti ainda complementa que:
[...] nos dias atuais a discussão sobre os
métodos de alfabetização se faz presente,
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seja quando se propõe a desmetodização
desse processo, seja quando se discutem
cartilhas, seja quando se utilizam, mesmo
que silenciosamente, determinados métodos
considerados tradicionais. Como se viu,
porém, não se trata de uma discussão nova,
nem tampouco se trata de pensar que,
isoladamente, um método possa resolve
os problemas da alfabetização. Mas,
como apontei, por se tratar de processo
escolarizado, sistemático e intencional, a
alfabetização não pode prescindir de método
(nem de conteúdos e objetivos, dentre outros
aspectos necessários ao desenvolvimento
de atividades de ensino escolar).
Em outras palavras, a questão dos
métodos é tão importante (mas não a
única, nem a mais importante) quanto às
muitas outras envolvidas nesse processo
multifacetado, que vem apresentando como
seu maior desafio a busca de soluções para as
dificuldades de nossas crianças em aprender
a ler e escrever e de nossos professores
em ensiná-las. E qualquer discussão sobre
métodos de alfabetização que se queira
rigorosa e responsável, portanto, não pode
desconsiderar o fato de que um método de
ensino é apenas um dos aspectos de uma
teoria educacional relacionada com uma
teoria do conhecimento e com um projeto
político e social. (MORTATTI, 2006, p. 14)
Portanto, verificou-se que essa discussão
não é algo novo e que não se pode pensar
que apenas um método possa solucionar
as dificuldades da alfabetização, uma vez
que há vários fatores envolvidos, como
a dificuldade de alguns professores em
realmente alfabetizar e também a questão

política, que é algo que está enraizado dentro
dos métodos e teorias de aprendizagem;
desde os primórdios da escolarização.
Sendo assim, fez-se necessário também
uma discussão a cerca das práticas realizadas
no contexto escolar, no que diz respeito à
alfabetização e ao letramento. E, para iniciála, nada melhor do que esclarecer o que seria
alfabetizar e letrar.

ALFABETIZAÇÃO E
LETRAMENTO
Diante do contexto apresentado, no qual
as contribuições dos diferentes estudos
sobre a busca da melhor maneira de se
ensinar foi trazida à tona, o levantamento
de aspectos relevantes à alfabetização e ao
letramento foi realizado com o propósito de
deixar clara a diferença e ao mesmo tempo a
relação estabelecida entre uma e outra.
O conceito de alfabetização ficou por muito
tempo atrelado ao ensino e aprendizagem
da escrita, isto é, a escrita alfabética e das
habilidades de utilizá-la para escrever. Nesse
ponto de vista, estar alfabetizado era, na
leitura, a capacidade de transformar os sinais
gráficos em sons e, na escrita acontecia o
inverso, a capacidade de transformar os sons
da fala em sinais gráficos; culminando num
processo de decodificação e codificação de
palavras.
E, a respeito desse assunto, Freire (1991)
diz que: “Não basta saber ler ‘Eva viu a uva’. É
preciso compreender qual a posição que Eva
ocupa no seu contexto social, quem trabalha
para produzir a uva e quem lucra (...)”.
Nestas palavras percebeu-se a importância

780

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

de não só decodificar as letras para ler uma
frase, mas entendê-la no todo, dentro de um
contexto social.
Para isso, fez-se obrigatório o fato de
repensar sobre a questão da alfabetização e
de como as escolas ensinam os alunos quando
estes estão adquirindo o conhecimento da
leitura e da escrita.
O termo alfabetização passou a designar
não só o trabalho de codificação e
decodificação das palavras, mas também
o domínio de outros conhecimentos que
possibilitem o uso da leitura e da escrita em
práticas sociais. E para Soares esse exercício:
[...] implica habilidades várias, tais como:
capacidade de ler ou escrever para atingir
diferentes objetivos – para informar ou
informar-se, para interagir com os outros,
para imergir no imaginário, no estético, para
ampliar conhecimentos, para seduzir ou
induzir, para divertir-se, para orientar-se, para
apoio à memória, para catarse...: habilidades
de interpretar e produzir diferentes tipos e
gêneros de textos; habilidades de orientarse pelos protocolos de leitura que marcam
o texto ou de lançar mão desses protocolos,
ao escrever: atitudes de inserção efetiva
no mundo da escrita, tendo interesse e
informações e conhecimentos, escrevendo
ou lendo de forma diferenciada, segundo as
circunstâncias, os objetivos, o interlocutor
[...]. (SOARES, 2001, p. 92)
Nestas palavras da autora, considerar
essas múltiplas funções da leitura e da escrita
na sociedade permite a possibilidade de se
refletir de maneira crítica sobre a prática de
ler e escrever.
E, ainda sobre esse aspecto Lerner diz que:

O desafio de formar praticantes da leitura
e da escrita e não apenas sujeitos que possam
“decifrar” o sistema da escrita. É, - já o disse
– formar leitores que saberão escolher qual
o material escrito adequado para buscar a
solução de problemas que devem enfrentar
e não alunos capazes apenas de oralizar um
texto selecionado pelo outro. É formar seres
humanos críticos, capazes de ler entrelinhas
e de assumir um posição própria frente à
mantida explícita ou implicitamente, pelos
autores dos textos com os quais interagem,
em vez de persistir em formar indivíduos
dependentes da letra do texto e da autoridade
de outros. (LERNER, 2002, p.27)
Para a autora não basta apenas formar
cidadãos que leem e que escrevem, mas
formar pessoas capazes de ir além, de ler
aquilo que não está escrito, de entender
a intencionalidade do texto, ou seja, de
compreender a essência do que está escrito.
Então, o processo de leitura e escrita não
pode ser considerado como algo realizado
mecanicamente, mas como algo pensado,
construído e elaborado com um fim préestabelecido.
E onde entra a questão do letramento
dentro desse contexto? Para tratar deste
assunto as discussões de duas autoras se
mostram pertinentes – Ferreiro e Teberosky
(2001) que discutem o fato da alfabetização,
construindo uma ideia de como ela se dá
no âmbito educacional e afirmando que
estar alfabetizado não se limita ao domínio
das capacidades de codificar e decodificar.
Esse aprendizado consiste, de acordo com
tais estudos, num processo ativo por meio
do qual a criança, desde seus primeiros
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contatos com a escrita, mesmo no contexto
extraescolar, constrói e reconstrói hipóteses
sobre como a língua escrita funciona e para
que ela serve.
Ainda refletindo sobre alfabetização e
letramento Ferreiro (2001), defende a ideia
de que “As crianças chegam à escola com
muitos conhecimentos sobre a língua escrita
e, assim, não iniciam a alfabetização e o
letramento “vazias”, como supunha a tradição
escolar.”
Neste panorama, a aprendizagem da
leitura e escrita começa, portanto, muito
antes de a criança entrar na escola, está
relacionada à vivência, aos conhecimentos
adquiridos desde o seu nascimento e que só
vai aumentando com as experiências.
Então, ainda seguindo esta reflexão, não
mais é suficiente somente o saber codificar
e decodificar as letras, mas sim saber utilizar
a linguagem escrita nas situações diversas,
bem como ler e produzir textos com
competência. E, para essa nova maneira de
participar do mundo da escrita, cunhou-se o
termo letramento. (SOARES, 2005)
E, ainda nas palavras de Soares (2005),
falando sobre esse conceito, define letramento
como: “o conjunto de conhecimentos e
atitudes e capacidades envolvidas no uso
da língua em práticas sociais e necessários
para uma participação ativa e competente na
cultura escrita.”
Com essas afirmações, percebe-se que a
sociedade atual exige não só a questão de
alfabetização, mas também que o indivíduo
faça uso constante e intencional das
habilidades de ler e escrever para que possa
participar ativamente nessa cultura escrita.

O que fazer, então para se ensinar os alunos
dentro dessa nova perspectiva? O professor
deve alfabetizar ou letrar seu aluno?
Na verdade o que se constatou foi que o
professor precisa trabalhar com a ideia de se
alfabetizar letrando, ou seja, este processo
deve ocorrer simultaneamente, como afirma
Soares (2001), “[...] teríamos alfabetizar e
letrar como duas ações distintas, mas não
inseparáveis, ao contrário: o ideal seria
alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a ler e a
escrever no contexto das práticas de leitura
e da escrita.”
Nesta afirmação fica claro que a autora
entende a relevância do letramento para
que o aluno se alfabetize; e as duas ações,
embora distintas, devem estar atreladas em
um mesmo objetivo: qualificar os alunos em
suas competências leitoras e escritoras.
Ainda assim, ao refletir sobre essa prática
dentro das escolas é percebido que muitos
professores ainda não conseguem entender
essas ações de alfabetização e letramento. E,
na sua maioria, trabalham segundo práticas
ultrapassadas e que requerem um novo
direcionamento.
Dentro desse novo contexto escolar,
posturas de professores que revelam pouco
entendimento ou sobreposição desses
conceitos ainda são percebidas.
Após todo o estudo, verificou-se, então,
a importância de se perceber a sala de
aula como um espaço que possa promover
tanto o domínio de capacidades específicas
da alfabetização, quanto o domínio de
conhecimentos e atitudes fundamentais nos
diversos usos sociais da leitura e da escrita.
O que se deve fazer, portanto, é equilibrar
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estas duas questões: alfabetização e possa também compreender a função social
letramento, para que o professor possa da escrita para utilizar durante toda vida.
articular estes fatores, a fim de promover
uma alfabetização de qualidade, na qual o CONSIDERAÇÕES FINAIS
aluno, além de ler e escrever as palavras,

Diante das mudanças no âmbito educacional e da nova
proposta da Educação como o Ensino Fundamental de
Nove anos, no qual a criança ganhou um ano a mais para se
alfabetizar, o presente estudo trouxe a relevância de se pensar
na prática da alfabetização e do letramento, uma vez que o
professor alfabetizador necessitou de novas direções para
o seu trabalho, pois novas ideias e concepções pedagógicas
adentraram no seu cotidiano escolar.
No primeiro momento fez-se necessário um resgate
das principais partes da história da alfabetização e, após
a apresentação deste breve contexto histórico, fez-se
necessário o esclarecimento dos termos alfabetização e
letramento, a fim de auxiliar o educador na distinção desses
conceitos e ao mesmo tempo mostrar que esses dois fatores
devem caminhar juntos, uma vez que não basta apenas
alfabetizar o aluno e fazer que ele decifre o código escrito
é preciso também letrá-lo, ou seja, inseri-lo no mundo da
escrita, onde ele tenha acesso aos mais variados gêneros e
saiba compreender o que se está lendo. Por isso, constatouse que neste momento a tarefa do professor alfabetizador
é, justamente, a de propor estes momentos e, alfabetizar
letrando.
Portanto, professores conscientes do papel de educar, que
instiguem o prazer de ler e que planejem ações destinadas
a esta prática devem fazer parte da equipe docente de cada
escola e serem formados para isso. Nesse sentido, o professor
precisa entender o aluno como um ser integral, que já traz
conhecimentos do mundo letrado e que não vem “vazio” de
aprendizagens, mas sim cheio de vivências e experiências
valiosas que adquiriu desde o nascimento, no contato
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com o mundo, com a sociedade; que é letrada. Entender isso é o desafio do professor da
atualidade, do professor alfabetizador que, como mediador, amplia e proporciona um ensino
mais prazeroso e mais eficaz. Assim, teremos alunos não só alfabetizados, mas sim letrados
e participantes do mundo e da cultura que o cerca.
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O ORIENTADOR ESCOLAR E A IMPORTÂNCIA
DO PLANEJAMENTO
RESUMO: Os processos de ensinar e aprender, bem como o processo avaliativo faz parte
de um outro elemento da educação escolar: o planejamento. Ensinar não é transmitir
conhecimentos, mas dirigir e incentivar a aprendizagem e a inteligência espontânea e
criadora do aluno de maneira intencional. Para que a aprendizagem aconteça o aluno deve
estar motivado, o aprender deve ser significativo para este e, para ser significativo deve o
conteúdo da aprendizagem deve ser considerado pelo aluno como útil, e ainda para que
o conteúdo seja assim considerado é necessário que o professor conheça seus alunos,
o que sabem, o que não sabem e o que lhes é importante saber, a fim de elaborar um
planejamento com função real e não apenas um documento burocrático. Não é suficiente
que os educadores falem da importância de planejar, mas, é imprescindível a internalização
desta ideia, é necessário efetivar-se não só nos educadores, mas em toda equipe escolar,
inclusive o Orientador Educacional. A consciência da importância do planejamento, da
avaliação e do replanejamento ao processo de ensino-aprendizagem é um fator norteador
para o Orientador e aos professores. É necessário enfatizar que quanto maiores os obstáculos
educacionais, maior a necessidade de planejar. O planejamento não é uma peculiaridade
exclusiva das modalidades de ensino consideradas obrigatórias, mas também das séries
iniciais, hoje educação básica, e os responsáveis por essa modalidade de ensino devem se
inteirar do planejamento e dos planos de aula apresentado pelos professores, verificando
se está adequado à realidade da escola e principalmente, a do aluno desta faixa etária e da
comunidade a que pertence.
Palavras-chave: Nortear; Realidade; Avaliação; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO
Os processos de ensinar e aprender, bem
como o processo avaliativo faz parte de
um outro elemento da educação escolar: o
planejamento.
Este trabalho monográfico tem a intenção
de mostrar a importância e a necessidade
de se planejar, em todas as áreas, mas
principalmente
dentro
do
contexto
educacional, onde este procedimento tem
uma função ímpar para o desempenho e
desenvolvimento do educando.
Ensinar não é transmitir conhecimentos,
mas dirigir e incentivar a aprendizagem e a
inteligência espontânea e criadora do aluno
de maneira intencional.
Para que a aprendizagem aconteça, o aluno
deve estar motivado, o aprender deve ser
significativo e, para que este seja significativo,
deve o conteúdo da aprendizagem ser
considerado útil pelo aluno, e ainda, para
que o conteúdo seja assim considerado é
necessário que o professor conheça seus
alunos, o que sabem, o que não sabem e o que
lhes é importante saber, a fim de elaborar um
planejamento com função real e não apenas
um documento burocrático.
Não é suficiente que os educadores
falem da importância de planejar, mas, é
imprescindível a internalização desta ideia
não só entre os educadores, mas em toda
equipe escolar, desenvolvendo a consciência
da importância do planejamento, da avaliação
e do replanejamento ao processo de ensinoaprendizagem.
Também será citado o planejamento
dentro outras atividades como recurso para

organizar situações do cotidiano do ser
humano, cuja aplicação contribui para que
este assuma uma atitude concreta diante de
um problema. O planejamento é hoje uma
necessidade em todos os campos da atuação
humana.
Será abordado também, no que se
refere ao conceito de planejamento, que
este é enfatizado como um conjunto de
atividades, metas a serem alcançadas, que
tem a intenção de projetar, traçar planos para
dar um direcionamento, mas que poderá está
sujeito a alterações ou ajustes durante o seu
desenvolvimento.
Entende-se que o planejamento é um
projeto para o futuro, portanto deve ter
condições de saber lidar com as incertezas, as
decisões e mudanças ao longo do trabalho. É
um processo que começa com a determinação
de objetivos; define estratégias e detalha
planos para consegui-los.
Algumas características marcantes do
planejamento referem que ele é um processo
permanente e contínuo, portanto não se
esgota na montagem do plano de ação.
Também, deve estar sempre voltado para o
futuro, visando à racionalidade da tomada de
decisões.
O planejamento deve funcionar como
um meio de orientar e reorientar o processo de
ensino dando-lhe racionalidade e diminuindo
a incerteza e com isso proporcionando mais
segurança nas escolhas feitas.
Ele também visa selecionar entre várias
alternativas, um curso de ação com duração
muito variável (curto/médio/longo prazo), o
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mesmo acontecendo com sua amplitude. Sua
escolha se baseia nas consequências futuras
e as possibilidades de sua execução.
Além da conceitualização da ideia
de planejar, poderão ser verificados os
diferentes níveis em que o planejamento
educacional pode acontecer.
É necessário enfatizar que quanto
maiores os obstáculos educacionais,
maior a necessidade de planejar. O
planejamento não é uma peculiaridade
exclusiva das modalidades de ensino
consideradas obrigatórias, mas também da
educação infantil, hoje educação básica,
e os responsáveis por essa modalidade de
ensino, como equipe diretiva e orientadores
escolares, devem se inteirar do planejamento
e dos planos de aula apresentado pelos
professores, verificando se está adequado
à realidade da escola e principalmente, a do
aluno desta faixa etária e da comunidade a
que esta pertence.
Também poderá ser observado como o
plano de aula deve ser elaborado, bem como
sua utilização pelos profissionais ligados à
área educacional.
Diante disso é necessário que o
profissional que esteja envolvido com o
planejamento saiba como desenvolvê-lo,
utilizando-o como recurso para melhor
orientar suas propostas e poder inclusive,
verificar as atividades que tiveram rendimento
satisfatório e as que não alcançaram o
objetivo inicialmente proposto.
A realização do planejamento na
área educacional é de responsabilidade
do professor, direcionado pelo orientador
escolar e avaliado pelo diretor de escola,

que deve estar ciente da necessidade de se
exigir que os profissionais cumpram o que foi
previamente proposto, para não correr o risco
de que as aulas sejam descomprometidas
das necessidades da clientela.
É preciso planejar, mas também é preciso
ser coerente quando houver necessidade
de flexibilizá-lo, pois todo planejamento é
flexível para garantir que os alunos recebam
os conteúdos e conceitos de maneira
abrangente. Nele podem ser acrescentadas
ou retiradas atividades e/ou estratégias que
não estiverem de acordo com o exigido no
momento de sua aplicação, ou que este
profissional encarar como além de sua
necessidade atual, bem como remodelar,
caso este ache necessário.
No caso de plano anual, é muito
importante que todos os profissionais que
estiverem envolvidos no processo educativo
participem da elaboração do planejamento:
São eles, professores, diretor, orientadores
escolares, e também que sejam ouvidos os
alunos, a comunidade e os funcionários para
enriquecê-lo e torná-lo mais adequado à
realidade de cada clientela.
O Planejamento como mecanismo, ou
melhor, como instrumento a ser utilizado
pelo educador é de extrema importância
para assegurar, não somente à direção e
orientadores, mas aos alunos e a comunidade,
a constante busca por melhores propostas
educacionais, incluindo recursos e excluindo
pontos que se tornarem negativos no
decorrer do processo.
Porém, de nada adianta planejar
apenas a partir da educação fundamental,
o planejamento deve ser elaborado e
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colocado em prática desde as séries iniciais,
buscando renová-lo ano a ano, valorizando o
se conteúdo, pois planejamento de gaveta é
dispensável e totalmente desnecessário.
Ainda hoje planejar é um grande
desafio para muitos educadores, que
insistem
em
manter
planejamentos
inalterados de ano para ano, usando como
justificativa o argumento que a prática
supera a necessidade do mesmo. Mas a
verdade é que a comodidade ainda prevalece
sobre a vontade de se trabalhar de maneira
mais efetiva com os conteúdos previamente
elaborados.
O papel do Orientador Escolar neste
ínterim, é de incentivar e direcionar o
trabalho dos profissionais da educação,
elucidando este conceito de planejamento
estanque e burocrático para um modelo
mais funcional, auxiliando-os a elaborarem
e pensarem de maneira sistemática e
organizada seus conteúdos, buscando
criar situações reais de aprendizagem de
modo desafiador, motivando seus alunos a
aquisição e apropriação do conhecimento de
modo significativo.

O QUE É PLANEJAMENTO
Planejar é intencionar algo, projetar,
traçar situações ou planos para um
direcionamento administrativo, sujeito às
incertezas e necessidades de mudanças ou
ajustes durante o seu desenvolvimento.
O Planejamento não pode ser
definitivo, servindo somente como recurso
ou até mesmo um modelo para uma ação
futura e, com isso, diminuindo as incertezas

por meio das previsões propostas. Serve
também para que se obtenha domínio do
conhecimento e dê mais consistência ao
desempenho profissional.
O planejar contempla algumas
maneiras de se lidar com as mudanças e
incertezas, podendo levar a um adiamento
das situações mais comumente chamado
de “paralisia pela análise” ou, por outro
lado, tomarem decisões inadequadas para
o futuro, baseadas na preocupação com
problemas imediatos, comprometendo a
organização escolar, podendo esta atitude ser
denominada como “extinção pelo instinto”.
É uma questão de sobrevivência que
a organização, educacional ou não, seja
capaz de efetuar mudanças e planejar para o
futuro de maneira adequada para conseguir
progredir e crescer. Assim como atesta
TURRA:
Decidir sobre a natureza dessa mudança
implica, sempre definição de objetivos de
ensino, assim, antes de o professor decidir
como ensinar, deve determinar o que ensinar.
A seleção e a organização de procedimentos
de ensino é uma tarefa tanto difícil como
complexa. Apresenta muitas questões e
requer a aplicação de tudo o que sabemos
sobre a natureza da aprendizagem, porque
orienta-la constitui a razão basilar do sistema
educacional. (TURRA, 1975, p. 124).
Desta forma, percebe-se que o
planejamento é sistêmico, ou seja, abrange a
organização como um todo, considerando a
totalidade da unidade escolar.
Para NÉLIO, P. (1972, p. 6) planejar
consiste em prever e decidir sobre:
O que se pretende alcançar?
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Como fazer; ou seja, quais as
estratégias e recursos necessários?
Em quanto tempo se pretende
alcançar?
O que e como analisar a situação
a fim de verificar se o que se pretende foi
alcançado.
Portanto, este deve ser interativo, uma
vez que se projeta para o futuro, e flexível
para aceitar os ajustamentos e correções que
se fizerem necessários, sempre com vista aos
objetivos a serem alcançados. É ainda, uma
técnica de alocação de recursos humanos
e não humanos, de forma antecipadamente
estudada e decidida.
Além de permitir integração e
sincronização, o planejamento é uma
técnica de mudança e inovação, além de
coordenação que permite a realização de
objetivos almejados. Por meio dele é possível
introduzir, definir, escolher e programar
mudanças nas atividades que são propostas.
As
atividades
envolvidas
no
processo de planejamento são: reflexão de
estímulo; estabelecimento de objetivos e
estabelecimento de condições futuras.
Como observa-se, o planejamento
envolve objetivos, tomada de decisões,
definição de estratégia global e determinação
de planos operacionais.
Os objetivos se prendem às funções
primordiais da organização e são pontos
básicos que quando definidos passam a agir
e orientar a atividade escolar. Estes podem
ser visualizados como uma hierarquia que
vai dos objetivos finais até os objetivos
operacionais, compondo um conjunto de
planos, detalhando atividades cotidianas,

além de compor estratégias e políticas que
se pretende alcançar com eles.
De qualquer modo deve constituir
um todo integrado e estruturado de cursos
e ações que relacionem entre si, vários
níveis de objetivos e as múltiplas ações para
conseguir alcança-los.
O planejamento tem estabelecido
diretrizes que são princípios estabelecidos
que possibilitam o alcance dos objetivos
pretendidos, as metas que são os alvos a
serem atingidos e os programas que são as
atividades necessárias para atingir cada uma
das metas.
No caso dos procedimentos, estes são
os modos pelos quais os programas deverão
ser realizados e as normas são regras que
cercam e asseguram os procedimentos. São
comandos a serem seguidos.
Enfim, o planejamento é um processo
que visa determinar o que, quando, quem e
de que maneira deve ser feito algo para que
se alcance os objetivos propostos.
Mesmo sendo um processo de tomada
de decisões, verifica-se que nem toda tomada
de decisão é um planejamento.
Ninguém força uma semente a brotar,
nem obriga um botão de rosa a desabrochar.
Tenta-lo seria destruir a semente ou a flor.
A vida é um movimento imanente. Parte
de dentro para fora e jamais ao contrário.
Entretanto, deixe a semente entregue a si
própria, sem relação com a terra, e ela não
germina. Corte o botão de rosa e deixe-o
sobre a pedra, e ele fenece. É necessário
oferecer ao ser vivo condições de viver.
(LARA, in TURRA, 1975, p. 124).
A partir desta analogia pode-se estabelecer
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a importância do planejamento como um
momento muito especial para o educador,
pois se o planejamento está adequado às
condições da turma, por meio dele podese oferecer condições de crescimento e de
desenvolvimento integrado do aluno.
É ainda considerado por alguns
educadores como uma técnica cíclica, apenas
uma formalidade burocrática, documento
meramente formal e de pouca utilidade
prática, mas sabe-se que mudar a concepção
de planejamento já estabelecida por alguns
profissionais da educação é um grande
desafio para a rede pública em razão grande
resistência encontrada ainda nos dias atuais
para a utilização deste instrumento.
A comodidade e a falta de estímulo,
associados a uma parcela de despreparo,
impulsiona
uma
grande
parte
de
professores a não se preocuparem em
elaborar planejamentos adequados para o
desenvolvimento de um bom trabalho. Por
sua vez, muitos orientadores escolares e
diretores acabam aceitando o planejamento
apresentado, mesmo sendo cópia idêntica de
anos anteriores, para não se indispor com os
professores e alegam falta de tempo para uma
análise minuciosa dos mesmos, atribuindo
a total responsabilidade de elaboração e
aplicação aos docentes, esquecendo-se que
são eles também são responsáveis e parte
integrante do processo de elaboração do
planejamento.
Acredita-se, porém, que muitos
docentes não estão habituados a trabalhar
com o planejamento ao lado, tanto para
nortear suas propostas como para alterá-lo,
retirando ou acrescentando detalhes que se

fizerem necessários. Isso não deveria servir
de justificativa para a sua não utilização
em razãoo fato de que todos aqueles que
não se sentem seguros, deveriam buscar
hierarquicamente orientações para poder
desenvolver o trabalho adequadamente.
Outros, porém, já têm como recurso, a
utilização do mesmo para nortear seus
procedimentos, o que é mais viável e sensato
para lidar com as necessidades de sua
clientela.
Conceituar planejamento requer um
estudo do envolvimento que este tem dentro
do sistema educativo e da importância que
este representa para os envolvidos neste
sistema. Uma vez observado que toda
atividade ou problema apresentado, quer
seja na escola, quer seja numa empresa, ou
outra entidade necessita de estabelecimento
de objetivos e estratégias para se obter os
resultados esperados, pode se dizer que é
preciso desenvolver um planejamento de
atividades para um melhor aproveitamento
dos resultados.

TIPOS DE PLANEJAMENTO
DE ENSINO
Já foi abordado que o planejamento é
considerado como um meio de decidir o
que o professor deve trabalhar em sua sala
de aula, com sua clientela, este envolve três
fases que são: a fase de preparação, a fase
do desenvolvimento e a de aperfeiçoamento.
Nota-se que na fase de preparação o
professor busca determinar as necessidades
e interesses dos alunos para selecionar e
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adequar esses fatores à realidade dos alunos.
Ele se preocupa e busca um meio que possa
ser seguro para o êxito do processo ensino/
aprendizagem. E o plano de ação ou plano de
ensino é um desses meios.
No caso do desenvolvimento, as atenções
devem estar voltadas para o momento em
que as atividades são realizadas, observando
se estão apresentando dificuldades na
realização das mesmas ou se estão trabalhando
de modo a realizar satisfatoriamente o
proposto. Nesse momento é que o professor
vai incluir detalhes ou excluir atividades que
não alcançaram os objetivos propostos.
O aperfeiçoamento é exatamente a fase
das correções que são feitas depois de
observadas as necessidades de ajuste no
planejamento. Quando se inclui ou exclui
algum detalhe, ele deve ser devidamente
registrado, com a intenção de deixar o
planejamento completo e correto, tal como
foi utilizado pelo professor.
Voltando
a
mencionar,
os
planejamentos de ensino, que são bastante
importantes por serem considerados
como meios seguros para a orientação
da aprendizagem, pode-se verificar que
PILETTI (1984, p. 69 - 74) e LOPES (1991, p.
41 –42), relatam que são três os tipos mais
comumente utilizados, diferenciados por seu
grau crescente de especificidade:
•Plano de curso;
•Plano de unidade ou unidade de ensino;
•Plano de aula.
Esses três tipos de planos de ensino se
constituem em momentos da ação de planejar
e o seu critério diferenciador é a progressiva

especificação dos objetivos, conteúdos,
procedimentos, recursos e modalidades de
avaliação anterior à sua aplicação em sala de
aula.
A intenção deste trabalho monográfico
é, elucidar as diferenças e semelhanças
existentes entre estes e proporcionar ao
leitor, seja ele professor ou Orientador
Escolar, instrumento para planejar, garantindo
eficácia no processo de aprendizagem. É
preciso, porém, verificar em que consiste e
como se elabora cada um desses três tipos
de planejamento.

PLANO DE CURSO
É a previsão dos conhecimentos a serem
desenvolvidos e das atividades a serem
realizadas com uma determinada turma
de alunos, durante certo período letivo,
geralmente um ano, um semestre ou um
bimestre.
Em todas as situações da vida se pode
observar uma grande interdependência de
fatores, pois nada se dá isoladamente. E isso
ocorre com a estrutura educacional, onde
o professor, ao elaborar seu plano de curso
deve levar em conta o maior número possível
de materiais para a preparação do mesmo.
O plano de curso é um instrumento
de trabalho, amplo, porém sintético que visa
coordenar, organizar e dar continuidade ao
trabalho a ser desenvolvido.
Este
plano
caracteriza-se
pela
descrição geral de todos os meios de ensino
(conteúdos, procedimentos e recursos),
que serão utilizados no desenvolvimento
das operações educativas, em função dos
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objetivos pretendidos. Sua organização
deve obedecer a duas direções: uma direção
horizontal e uma direção vertical.
Com a manutenção da direção vertical
espera-se que haja continuidade dentro do
curso e com a direção horizontal procura-se
assegurar a unidade dentro da disciplina e
afins. Assim sendo, o plano de curso integrará
os elementos envolvidos no processo ensino/
aprendizagem, conduzindo-os numa mesma
direção em suas ações.
O plano de curso deve manter
íntima correlação com o plano curricular,
assegurando coerência nas ações e um
todo integrado. Deve ainda, basear-se no
conhecimento da realidade que envolve o
aluno para que este alcance as possibilidades
de aprendizagem. Ele caracteriza-se pela
abertura, onde a participação conjunta
representa meios para se buscar os objetivos
pretendidos, devendo também ter um
caráter individual, particularizando os traços
determinantes de um conjunto de alunos,
além de ser exequível numa perspectiva de
tempo-duração.
Para se elaborar um plano de curso,
mesmo não tendo uma forma rígida a ser
seguida, ele deve conter elementos que
garantam uma sequência coerente nas
situações de ensino-aprendizagem.
Dados de identificação onde deve
constar Nome da Escola; Localidade; Curso;
Série; Turma; Disciplina; Professor; Ano;
Semestre.
Dados sobre a população-alvo, que
serão indicadores das características do
grupo. São assim registrados: número de
alunos masculino e feminino; Procedência;

Nível socioeconômico; e outras informações
pertinentes.
Distribuição do tempo – É necessário
que o professor disponha de um calendário
escolar para buscar determinar o número
de dias em que dará aula em cada mês,
descontando aulas para aplicação de
avaliações, bem como comentários das
mesmas. Deve-se também evidenciar
a possibilidade de faltas do professor,
flexibilizando o desenvolvimento do trabalho.
Os objetivos devem ser formulados
em termos gerais e o professor deve levar
em conta os objetivos do currículo, as
características da disciplina bem como as
dos alunos.
Com relação aos conteúdos no plano de
curso, o professor deve prever e enfatizar as
experiências prévias dos alunos, buscando os
pontos fundamentais dos objetivos a serem
alcançados, organizando a aprendizagem.
Definidos os objetivos e selecionados
os conteúdos, o professor deverá buscar
uma série de alternativas que mobilizem os
alunos à ação, especificando-as de forma
sintética.
Os recursos a serem utilizados devem
ser previstos pelo professor no seu plano
de curso para antecipar a constatação da
disponibilidade de recursos existentes na
escola, ou até para confeccionar o que se
fizer necessário.
Para poder avaliar o alcance de seus
objetivos, o professor deverá indicar em seu
plano de curso, os instrumentos e a forma
que os utilizará bem como a comunicação do
seu resultado.
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Os esquema de plano de cursos (A
apresentação) pode ter formas variadas,
os esquemas são sugestões passíveis de
mudanças pelo professor de acordo com o
seu gosto e a sua criatividade, garantindo
a flexibilização e autonomia do professor
mediante o seu conteúdo planejado. Porém,
deve apresentar uma organização estrutural
coerente com as situações de ensino/
aprendizagem.
O Orientador Escolar deve sempre
estar presente, junto ao corpo docente no
momento da confecção deste, pois poderá
elucidar dúvidas, dar sugestões práticas e
direcionar ações coerentes com a realidade
escolar.

PLANO DE UNIDADE OU
UNIDADE DE ENSINO
O Plano de unidade é mais minucioso
que o plano de curso e se desenvolve ao
redor de um tema central. É uma diretriz geral
da qual poderão ser deduzidas experiências
proveitosas para a classe; é um rico depósito
de ideias, atividades e materiais que poderão
auxiliar no planejamento.
Nesse tipo de plano a coerência deve
manter relacionamento entre conteúdo de
matéria e experiências de aprendizagens, em
atenção à natureza dos alunos e da disciplina.
É tido também como uma previsão mais
específica do trabalho a ser desenvolvido
durante um determinado período de tempo,
do que o plano de curso.
Ao ser elaborado ele deve observar os
seguintes critérios:
Nível psicológico do aluno (maturidade,

capacidade e interesse do aluno);
Sentido em si mesmo (pela propriedade,
validade e utilidade de seus conteúdos);
Sentido dentro da sequência (linha
de relacionamento entre aprendizagens
anteriores e elementos para as posteriores);
Cooperação (participação dos alunos
com sugestões e recursos para o alcance dos
objetivos);
Integração (correlações entre vários
campos do conhecimento);
Estrutura total (uma ideia do todo
organizado).
Reforçando então a ideia sobre plano
de unidade pode se concluir que ele é uma
especificação maior do plano de curso e é
formado de assuntos inter-relacionados, e
também inclui objetivos, conteúdos, etc.
Três etapas aparecem no plano de
unidade: Apresentação, Desenvolvimento
e Integração. Na apresentação o professor
procurará identificar e estimular os interesses
dos alunos, relacionando-os com o tema
da unidade. Na etapa do desenvolvimento,
os alunos deverão chegar à compreensão
do tema, onde o professor deverá lançar
mão de várias atividades para alcançar seu
objetivo. Na etapa da integração, os alunos
deverão chegar a uma síntese dos temas
abordados na unidade, que será alcançado
se o professor utilizar recursos e atividades
condizentes com o momento.
Utilizando
as
propostas
acima
mencionadas, há uma chance muito grande
de se atingir aos objetivos propostos pelo
plano de unidade.
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PLANO DE AULA
Plano de aula é a sequência de tudo o
que vai ser desenvolvido em um dia letivo.
É a especificação dos comportamentos
esperados dos alunos e dos meios conteúdos, procedimentos e recursos - que
poderão ser utilizados para sua realização.
O planejamento de aula é visto como
uma sistematização de todas as atividades
que se desenvolvem no período de tempo
em que o professor e o aluno interagem,
numa dinâmica de ensino-aprendizagem.
O plano de aula deve prever estímulos
adequados aos alunos, a fim de motiválos, e criar uma atmosfera de comunicação
entre professor e alunos que possa favorecer
claramente a aprendizagem.
O primeiro passo é indicar o tema
central da aula. A seguir devem se estabelecer
os objetivos da aula, onde ao final da aula o
aluno seja capaz de identificar as variações
do tema. Prosseguindo, aparece o conteúdo
que será objeto de estudo. Depois aparecem
os procedimentos e recursos de ensino,
isto é, estabelece-se às formas de utilizar
o conteúdo selecionado para atingir os
objetivos propostos.
Um aspecto muito importante é que
o professor não deve em hipótese alguma
apresentar o planejamento totalmente
pronto aos alunos, pois, se isso ocorre estes
perderão o estímulo necessário para levantar
questões importantes que possam surgir
no desenrolar dessas atividades. Como se
pode notar, a intenção é que o professor
juntamente com os alunos levante as
questões mais interessantes e sobre as quais

gostariam de obter maiores informações,
para serem pesquisadas, investigadas e
elaboradas.
Para finalizar, o plano de aula deve
prever como será feita a avaliação, não
podendo apenas se propor questões vagas e
restritas a alguns aspectos desenvolvidas. Ela
deve ser abrangente, não importando saber o
que o aluno memorizou enquanto definições,
mas sim propor situação de avaliação que
possibilitem verificar se o aluno realmente é
capaz de identificar o conteúdo em situações
novas.
Para que isso possa ser analisado,
além de aplicação de testes já conhecidos
de verificação de aprendizagem, o
professor poderá utilizar um recurso que é
bastante importante na área educacional:
a criatividade. Utilizando a criatividade
para propor situações de avaliação, com
certeza os alunos responderão com mais
espontaneidade do que se tivesse que estar
respondendo questões de um formulário.
São inúmeras as formas de se avaliar
o que um aluno ou uma série de alunos
conseguiram absorver de um determinado
conteúdo sem que se utilizem recursos
considerados impositivos. Se a avaliação
é constante e contínua, com certeza o
professor estará observado o rendimento da
matéria dada no desenvolvimento de todos
os seus aspectos, o que em muito facilita
na hora de registrar os dados positivos e
negativos da atividade proposta.
Portanto,
os
três
tipos
de
planejamento que são necessários na área
educacional merecem uma atenção especial
do Orientador Escolar, principalmente em
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seu desenvolvimento, para que, desta forma,
os alunos possam ser beneficiados com um
trabalho sério e bem elaborado

A IMPORTÂNCIA DO
PLANEJAMENTO NAS SÉRIES
INICIAIS
Em educação infantil e nas séries
iniciais do Ensino Fundamental, ao proporse planejar atividades destinadas a essas
modalidades de ensino, a manifestação geral
é que se a turma do ano passado gostou da
atividade esta também vai gostar. Hoje, o
professor deve assumir uma postura reflexiva
diante do ato de planejar, pois, a prioridade é
olhar a criança que está em sala de aula, não
a criança do ano que passou, mas, a que está
presente.
PERRENOUD, em seu livro “Dez
competências para ensinar”, faz um inventário
de competências que delineiam atividade
docente; coloca que o professor no mínimo
deve dominar os saberes a serem ensinados,
ser capaz de dar aulas, administrar a turma e
avaliar.
Ressalta ainda a urgência de novas
competências a serem desenvolvidas pelos
professores, tratamento das diferenças,
avaliação formativa e prática reflexiva,
novamente
estas
competências
se
relacionam com o ato de planejar que nunca
foi tão necessário como na atualidade, diante
de tão grande diversidade de crianças que a
escola recebe.
A relação é a seguinte: todas estas
capacidades são necessárias também à

elaboração de um planejamento/ou plano de
aula nas séries iniciais.
Como
primeira
competência
estabelece a capacidade de organizar e
dirigir situações de aprendizagem, o que
implica conhecer a disciplina, os conteúdos
e os objetivos de aprendizagem. Como apoio
para colocar-se em prática tal competência
refere-se ao planejamento didático, a análise
da prática de ensino e a avaliação formativa.
Administrar
a
progressão
das
aprendizagens
é
outra
competência
relacionada por PERRENOUD, por meio de
observação, avaliação formativa e tomadas
de decisões que ajudem os alunos a
progredirem, o que se refere novamente ao
ato de planejar e ao replanejar.
Uma última competência a ser citada
neste trabalho será a de conceber e fazer
evoluir dispositivos de diferenciação, o que
refere-se a buscar desenvolver uma proposta
de trabalho que favoreça e respeite a
diversidade, a heterogeneidade, levando em
conta também à importância de conhecer as
fases de desenvolvimento dos alunos.
Em consonância com PERRENOUD,
está o Referencial Curricular Nacional
para a Educação Infantil (1998), ao afirmar
que as crianças que estão em sala de aula
são únicas, tem suas peculiaridades e
particularidades, que devem ser levadas em
conta no planejamento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao concluir esta pesquisa verifica-se a necessidade de se
trabalhar com o planejamento ao lado, de forma funcional,
favorecendo com este hábito o aprendizado do aluno de
maneira mais efetiva e evitando, portanto, a evasão e o
fracasso escolar, quer por dificuldades de ordem social, quer
por falta de um processo sistêmico e pensado de ensino.
Por meio da explicitação dos assuntos foi possível verificar
com muita clareza, os propósitos que tornam o planejamento
baseado na realidade escolar importante e extremamente
necessário ao sistema educacional.
Enfatizou-se que, mesmo muitos profissionais
da área educacionais não o utilizando como recurso, é
responsabilidade de cada um cumprir diante dos seus
discentes e de sua comunidade, o seu papel de educador,
pois o planejamento é necessário em qualquer atividade
sistemática e na educação então, é primordial.
A elaboração e realização deste trabalho fortaleceram
a ideia de que o papel do educador é vital neste processo,
pois ele pode por meio de um trabalho mais planejado
criar confiança na capacidade do aluno, e o Orientador
Escolar possibilitará este intercambio, desenvolvendo um
trabalho significativo dentro da escola e auxiliando outros
profissionais a utilizarem-se deste recurso em sala de aula.
Observou-se também que muitos profissionais
ligados ao sistema educativo, tanto professores, como
administradores escolares, já atuam de maneira mais
autônoma e condizente com as necessidades de sua clientela,
utilizando o planejamento como um meio para se atingir o
fim desejado, ou seja, para atingir os objetivos propostos
inicialmente.
Concluindo, verifica-se que o planejamento
consiste em preparar um conjunto de decisões que visam
atingir determinados objetivos e que na área educacional
observando-se três tipos de planejamento: planejamento
educacional, de currículo e de ensino.
Um bom planejamento de ensino deve ter algumas
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características evidentes, ou seja, deve ser elaborado em função das necessidades dos
alunos e das condições de local, tempo e recursos. Ele também deve apresentar flexibilidade
e clareza.
Pode-se afirmar que há grande necessidade em se planejar nas séries iniciais, pois muitos
educadores ainda enfocam o tema como um grande desafio relacionado à ação de planejar,
são distraídos pela quantidade do conteúdo que acreditam ser necessário aplicar e, que às
vezes, não atende as necessidades de aprendizagem, onde acarretarão as dificuldades de
adquirirem conhecimentos sistêmicos no futuro.
Em razão este conceito verifica-se a necessidade de uma mudança da visão dos
profissionais de ensino que atuam na modalidade educação infantil e séries iniciais do ensino
fundamental, tornando o planejamento e o plano de ensino elementos indispensáveis a sua
prática docente.
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ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: A presente pesquisa traz o enfoque das vivencias em Artes na educação infantil.
Partindo da primícia de que a arte é fundamental na educação de um país que se desenvolve
é uma forma diferente da palavra para interpretar o mundo, na qual, a criança ao expressarse por meio da arte, manifesta seus desejos, expressa seus sentimentos, expõem sua
personalidade. Contudo trago para essa discussão autores que defendem essa temática.
As crianças, sobretudo da educação infantil, têm tido uma atenção especial nas mudanças
propostas para a educação em nosso país, sendo ressaltada pela Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (Lei 9.394/96) como a primeira etapa da educação básica. Neste
contexto, aliar o lúdico, os jogos, a preparação do ambiente, se faz necessário, e neste
sentido, propiciar o trabalho com artes, pode entrar como instrumento a fim de propiciar o
sentir, perceber, fantasiar, imaginar e representar, na qual fazem parte do universo infantil
e acompanha o ser humano por toda vida e vai de encontro com os preceitos dos PCN’s, do
RCNEI e, no que diz respeito ao desenvolvimento dos seus aspectos psicológico, intelectual
e social, merecendo planejamento. Na qual articula o papel do professor da educação infantil
em trabalhar essas experiências em sala, sendo elas: criatividade e a imaginação da criança.
Palavras-chave: Arte; Educação; Criança.
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INTRODUÇÃO
O interesse pela pesquisa sobre vivência
da arte na educação infantil surgiu durante
minhas
experiências
atuando
como
professora, a forma como a criança tem
acesso á Arte, a influência do professor e
por meio dele a criança tem a oportunidade
de expressar a sua arte, adquirindo
conhecimento com novas experiências e
em muitos casos a criança não tem esse
acesso, ou seja, a criança não é apenas um
receptor de informações, ela se apropria
das informações culturais do seu grupo e
as significa a seu modo, produzindo o que
denominamos como culturas infantis.
A arte está presente ao longo da
história da humanidade. Como indivíduos,
também estamos expostos a diferentes
manifestações artísticas antes mesmo de
nosso nascimento. No entanto, para muitos,
tanto a produção quanto a fruição artística
são prerrogativas de pessoas que nasceram
com dons especiais ou que tem grande
conhecimento e “entendem de arte”. Será
que o fazer artístico e a apreciação da arte
são algo para poucos, ou podem e devem ser
adquiridos desde cedo, de maneira lúdica,
pelas crianças?

CONCEITO DE ARTE EM
EDUCAÇÃO INFANTIL
Em relação à arte na educação infantil,
trago uma das referências, Barbosa (1991)
quando diz que a arte não é apenas básico,
mas fundamental na educação de um país

que se desenvolve. Arte não é enfeite. Arte é
cognição, é profissão, é uma forma diferente
da palavra para interpretar o mundo, a
realidade, o imaginário e é conteúdo. Como
conteúdo, arte representa o melhor trabalho
do ser humano.
Conforme a autora, a arte na educação
oportuniza e amplia o conhecimento, sendo
fundamental no desenvolvimento de um
país. Ao expressar-se por meio da arte, a
criança manifesta seus desejos, expressa
seus sentimentos, expõem, enfim, sua
personalidade. Livre de julgamentos, seu
subconsciente encontra espaços para se
conhecer, relacionar, crescer dentro de
um contexto que antecede e norteia sua
conduta. É nesse sentido que a autora acima
afirma e dá sentido que devemos abranger
a importância da arte na educação infantil,
a valorização do espaço da arte dentro
da unidade escolar, sendo fundamental e
significativo no desenvolvimento do ser
humano partindo da base á infância.
A vivência estética na vida da criança é
a base de compreensão da arte por meio de
suas descobertas, da sua imaginação dentro
do fazer artístico a criança aprimora seus
pensamentos e seu repertório sobre a arte,
passando a ter um sentido mais significativo.
Segundo Ivone Richter (2003), a estética
é vista como área do conhecimento, com
ênfase na apreciação e compreensão da arte.
Essa visão perante a arte é desenvolvida
com mais amplitude na infância, na qual
cabe ao professor da educação infantil
trabalhar essa experiência em sala, esse lado
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da criatividade e a imaginação da criança.
Sentir, perceber, fantasiar, imaginar
e representar faz parte do universo infantil
e acompanha o ser humano por toda vida.
Consequentemente
ao
compreender
e encaminhar os cursos de arte para o
desenvolvimento dos processos de percepção
e imaginação da criança estaremos ajudando
na melhoria de sua expressão e participação
no ambiente cultural em que vive.
Por meio da imaginação e a criatividade,
as experiências e os conhecimentos
adquiridos e vivenciados na infância passam
a ser fundamental para interagirem com o
mundo em que vivem. Por meio da imaginação
o homem constrói seu mundo, sua filosofia,
sua ciência, sua arte, sua religião. Na filosofia
e na ciência a imaginação se autodisciplina,
criando normas para que a razão possa
produzir de maneira mais eficaz.
Duarte afirma que a imaginação e
arte são primordialmente a concretização
dos sentimentos para criar e compreender
o universo não acessível aos símbolos
linguísticos e ao pensamento conceitual,
Duarte (1995) diz que por meio da arte somos
levados a conhecer nossas experiências
vividas, que escapam a linearidade da
linguagem, com isso podemos dizer que a
arte, por meio da imaginação nos permite
o autoconhecimento em todas as fases da
vida.
Conforme Vygotsky
(1982)
as
percepções internas e externas são o
começo de um processo que serve de base
para nossa experiência criativa. Os primeiros
pontos de apoio que a criança encontra para
sua futura criação advém do que ela vê e

ouve, acumulando matérias que usara para
construir sua fantasia.
Vygotsky em seu livro La imaginación
y El arte em La infância, relata o
desenvolvimento da imaginação criadora, e a
partir do momento que a criança absorve os
primeiros contatos matérias fundamentais
para o seu aprendizado, ela passa a
desenvolver o processo de associação,
construindo fazendo a combinação das
imagens internas relacionando com as
externas. Desta forma, Vygtotsky busca
compreender como os processos criativos se
desenvolvem.
Adorno (1998) afirma que por meio
da arte pode se obter algum elemento
de verdade, visto que, a arte representa
realidade histórica social de modo não
imediato, Adorno entende a arte como um
fenômeno histórico social conferindo a
história como conteúdo inseparável da obra
de arte, por isso, para ele “Analisar as obras
artísticas equivale a perceber a história
imanente nelas armazenadas”.
A arte por si só ilusória se distingue da
razão que se pretende real, mas em muitos
momentos acabar por iludir os sujeitos a sua
volta. Vale destacar que para Adorno a arte
não é uma alternativa ao pensamento racial
e nem o lugar na qual se deve chegar pelo
abandono da razão.
O autor compreende a arte como
categoria do saber o que permite ao sujeito
realizar por meio dela um critica razão
instrumental como forma restrita de acesso
ao conhecimento. Nesse sentido, para a
teoria critica, a arte é a manifestação critica
do conhecimento.

800

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

Conforme Adorno (1998), a definição
do que é arte depende da relação da
manifestação cultural com seu momento
histórico
“representações
culturais,
metamorfoseiam se ao longo da história,
quando o não tinham sido e muitas obras de
arte deixam de o ser” não sendo passível de
determinação eterna , a arte por tanto, não
se define pelo o que ela é, a arte se define a
partir do seu outro, a sociedade.
Por sua vez, Benjamin (1983)
considera que o objetivo artístico transporta
consigo a inscrição de um passado móvel
por que adquire significações diferentes no
momento da recepção. A função social da
arte modifica-se de acordo com as condições
sociais mudando também o modo que os
indivíduos se relacionam com as obras. Ainda
segundo o autor, no principio de sua história
a obra de arte possui um uso ritualístico, já
na Grécia e Idade Média as obras adquiriram
o valor de culto e, por fim, na modernidade,
o que se observa é o valor referente à
exposição das obras.
As mudanças relativas á função social da
arte decorrem das transformações ocorridas
nas condições sociais, tais modificações
possibilitam agregar ou subtrair diferentes
valores as obras de arte, influenciando
assim tanto momento de produção como
receptação das obras.
O homem ao se objetivar por meio
da arte imprime a realidade aspectos de sua
subjetividade e é igualmente afetado por
aquela, tal como de acordo com Benjamin,
ocorre ao narrador durante a narração “nela
ficam impressas as marcas do narrador como
os vestígios das mãos do oleiro no vaso de

argila”. (Benjamin 1974). A subjetividade
humana deve ser entendida como um
elemento social e não meramente individual,
visto que o individuo em sua trajetória de
vida se apropria de conhecimentos históricos
produzidos por outros homens formando sua
própria subjetividade.
A vida humana é essencialidade e não
mera casualidade, convivência. Se o homem,
na própria base de sua existência, é para
os outros que são seus semelhantes, e se
unicamente por ele é o que é então a sua
definição ultima não é a de indivisibilidade e
unicidade primária, mas outros sim, a de uma
participação e comunicação necessária com
os outros. Mesmo antes de ser individuo o
homem é um dos semelhantes, relacionase com os outros antes de se referir
explicitamente ao seu eu (Horkheimer &
Adorno, 1973).
De acordo com os autores, o individuo
forma-se em relação com os outros e com
o meio, ou seja, pela convivência. Diferente
dos outros animais a ontogênese do homem
não é determinada pela natureza da espécie,
mas pela condição humana que por sua
vez, diz respeito a tudo que possibilita a ele
individualizar-se. Por isso, é função social da
escola na sociedade contemporânea, além da
transmissão de conhecimento, proporcionar
momentos que permitam a individualização
do sujeito, de modo a auxiliar na formação
sua personalidade.
O desenvolvimento não precisaria
ocorrer de modo evolutivo e crescente, mas
pelo exercício da adaptação e antecipação
de possibilidades proporcionadas por
experiências e interações com as quais
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a criança se depara. Nesse sentido o
desenvolvimento ocorre num vai e vem
dinâmico, simultâneo, desafiador e articulado
de modo dialético. Todo esse processo
acontece de maneira articulada entre
avanços e retrocessos, em um movimento
complexo de ir e vir.
Com base nesse conceito de
desenvolvimento,
apresente
pesquise
entende que educação infantil possui
especificidades em relação a outras etapas
de ensino, visto que lida com crianças
pequenas que estão num processo ainda
que inicial de aquisição de conhecimento e
desenvolvimento de suas potencialidades
leva-se em consideração que as ações
das crianças correspondem a certos
padrões relacionados a seu estagio de
desenvolvimento.
A arte pode então, ser uma atividade
que possibilita o processo de individualização
(distinção eu outro) do homem. Segundo
os autores da teoria crítica, a arte expressa
conteúdos culturais que auxiliam as
experiências formativas do homem e por
isso, possui uma função educativa.
Tal compreensão deriva do caráter de
não identidade e de não imediato da arte com
a realidade, uma vez que estes elementos
exigem do elemento esforço (atenção,
memória, imaginação, associação de ideias)
para a compreensão da obra isto é, a relação
estabelecida com a obra de arte requer
níveis de apropriação de sua lógica interna
e a da lei formal que a produziu, por isso os
autores criticam a visão, muito difundida de
que a arte é contemplativa e passiva.
As obras de arte proporcionam um

espaço para imaginação do expectador,
podendo tornar- se assim, uma forma de
resistência a racionalização extrema. Por
meio do esforço estimula-se o pensamento
próprio e a consciência de si e do outras
premissas fundamentais para a formação de
um individuo critico e por tanto autônomo.
Conforme Adorno (1985), a indústria
cultural não visa à democratização da arte
inserindo as massas nas áreas de que antes
estavam excluídos, o que realmente acontece
é a socialização de uma cultura degradada e
padronizada imposta as massas. O processo
de massificação cultural não expressa
conteúdos culturais como um procedimento
civilizatório, uma vez que não tem por alvo o
individuo.
O alvo da indústria cultural é redução
da obra de arte a um objeto de consumo ou,
de acordo com o pensamento Maxciano a arte
incorpora um valor de troca como qualquer
outra mercadoria. Vale destacara que a arte
como mercadoria não é um fator novo em si,
o que é novo, de acordo com os autores é a
redução da arte ao seu caráter estritamente
de valor de troca. Os produtos da indústria
cultural não são obras de arte transformadas
posteriormente em mercadorias, são na
realidade, desde o inicio de sua produção
mercadorias.
A indústria cultural, mediante o
processo de produção e reprodução do
sistema social, produz um embrutecimento e
consequentemente a regressão dos sentidos
dos indivíduos. A massificação cultural além
de impor aos indivíduos uma cultura degrada,
os obriga a se relacionar com a própria cultura
de modo superficial. A forma com que as
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obras de arte têm sido dispostas ao público
favorece predominantemente ao consumo
das manifestações culturais, sem que suas
qualidades específicas sejam compreendidas
(Adorno, 1986).
Do que se expôs, a formação das
crianças fica justificada, pois ‘’conforme
os ensinamentos da psicologia profunda,
todo caráter, inclusive daqueles que mais
tarde praticam crimes, forma-se na primeira
infância. A educação que tem por objetivo
evitar a repetição precisa se concentrar na
primeira infância (Adorno 2000). Para isso,
Adorno (2000) aponta alternativas para que
a educação não exerça somente a função
de adaptação, discutindo o modo com que
esta pode contribuir para a formação de
indivíduos emancipados e não somente
adaptados.
Em um plano geral, a atenção dada
á educação para a emancipação decorre
da autonomia como um pressuposto da
sociedade moderna, isto é, da liberdade
como premissa da ação consciente do sujeito.
A autonomia, segundo o mesmo autor, é a
possibilidade de que cada indivíduo decida
servir se do entendimento, sem a orientação
de outra pessoa, uma vez que o outro já está
internalizado. Nesse sentido a emancipação
é a expressão da consciência individual,
fruto da diferenciação entre o eu e o outro.
Tal processo não é definitivo, mas, uma
categoria dinâmica em constante formação,
que realiza movimentos complexos de ir e
vir.
Adaptar a criança ao convívio social é
função de instituições tais como a família
e a escola; o questionamento a ser feito é

se a escola somente cumpre esta função ou
desempenha também outras funções, de
modo a proporcionar a emancipação dos
sujeitos envolvidos no processo de ensino
aprendizagem.
Compreende se que formar as pessoas
para o convívio social significa adaptar os
sujeitos e possibilitar a contraposição á
mera adaptação. Assim, a educação, adaptar
e promover situações educativas que
favoreçam a formação da autonomia, efetiva
sua finalidade.
Nas palavras de Adorno. A educação
seria impotente e ideológica se ignorasse
o objetivo da adaptação e não preparasse
os homens para se orientarem no mundo.
Porém ela seria igualmente questionável se
ficasse nisto, produzindo nada além de well
adjusted people, pessoas bem ajustadas, em
consequência do que a situação existente
se impõe precisamente no que tem de pior.
Nestes termos, desde o início existe no
conceito de educação para a consciência e
para a racionalidade uma ambiguidade. Talvez
não seja possível superá-la no existente, mas
certamente não podemos nos desviar dela
(Adorno, 2000).
Como se depreende, o autor afirma
que, de um lado, a função social da escola
esteja alicerçada em práticas educativas que
garantam adaptação e, de outro, que essas
práticas não devem ser restringidas á simples
adaptação. A educação deve promover
condições que permitam aos indivíduos,
adultos e crianças, refletir sobre as condições
reais, a fim de superar a própria adaptação.
Para finalizar, os conceitos extraídos
do referencial teórico contribuem para esta
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pesquisa na medida em que apontam para a
atual função social da escola e da arte e para
as possibilidades e dificuldades de realizar
a formação por meio da arte nos tempos
atuais. Nesse sentido, deve-se levar em
consideração um elemento de fundamental
em importância: a indústria cultural que realiza
no momento contemporâneo a mediação
entre a cultura e o individuo, embaçando
a realidade manifesta. As orientações
oficiais referentes as práticas educativas,
as finalidades da educação infantil e da arte
na formação dos sujeitos tornam-se um
elemento importante nesta constelação, qual
seja a relação da arte e a educação, uma vez
que permitem a compreensão dos interesses
e definição dos poderes públicos no que se
refere a formação dos indivíduos.

ARTE NO CURRÍCULO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
As diretrizes Curriculares Nacionais
para a educação infantil, que considera a
criança,centro do planejamento curricular,
o sujeito histórico e de direito que, nas interações, relações e práticas cotidianas que
vivencia, constrói sua identidade pessoal
e
coletiva,brinca,imagina,fantasia,deseja,
aprende,observa, experimenta,narra,questionae constrói sentidos sobre a natureza e
a sociedade, produzindo cultura.
O currículo na educação infantil é o
conjunto sistematizado de práticas culturais
no qual se articulam as experiências e
saberes das crianças, de suas famílias, dos
profissionais e de suas comunidades de
pertencimento e os conhecimentos que

fazem parte do patrimônio cultural, artístico,
cientifico e tecnológico.
As experiências do Currículo, de acordo com o artigo 9º, as práticas pedagógicas
que compõe a proposta curricular da educação infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira, garantindo
experiências que de acordo com o item IX
sobre a arte; promovam o relacionamento
e a interação das crianças com diversificadas manifestações de musica,artes plásticas
gráficas,cinema,fotografia,dança cinema,teatro,poesia,e literatura.
Conforme os PCNs DE ARTES, 1998
o conhecimento da arte abre perspectiva
para que o aluno tenha uma compreensão
do mundo na qual a dimensão poética esteja
presente: a arte ensinar que é possível ensinar
que é possível transformar continuamente a
existência, que é preciso mudar referência a
cada momento, ser flexível. Isso quer dizer
que criar e conhecer são indissociáveis e a
flexibilidade é condição fundamental para
aprender.
Conforme Barbosa (2002) O papel
da arte na educação esta relacionado
aos aspectos artísticos e estéticos do
conhecimento. Expressar o mundo de ver o
mundo nas linguagens artísticas, dando forma
e colorido ao que, ate então, se encontrava
no domínio da imaginação, da percepção, é
uma das funções da arte na escola.
Afirma à autora, os estéticos do
conhecimento estão relacionados com o
papel da arte na educação, ainda de acordo
com a (Barbosa 2002): A educação estética
tem como lugar privilegiado no ensino de
arte, entendendo por educação estética
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as várias formas de leitura, de fruição que
podem ser possibilitadas ás crianças, tanto a
partir de seu cotidiano como de obra de arte
De acordo com a perspectiva
construtiva de Jean Piaget (2007), a origem
do conhecimento humano está na ação, ou
seja, o conhecimento humano se constrói
na interação do sujeito com o objeto e o
meio social. Dessa forma, a vivência estética
possui uma relação nos dias de hoje voltada
para um olhar mais aprofundado, partindo
do professor perante seus alunos, e também
do aluno que por meio dos conhecimentos
passado pelo professor, transmitem e
vivenciam a estética na educação infantil.
Lembramos que para VYGOTSKY (1984),
A criança como sujeito social, brincando, não
está só fantasiando, mais trabalhando suas
contradições e ambiguidades, trabalhando
valores sociais.
O professor precisa criar formas
de ensinar as crianças a perceberem as
qualidades das formas artísticas. Seu papel
é o de propiciar a flexibilidade da percepção
com perguntas que favorecerão diferentes
ângulos de aproximação das formas artísticas:
aguçando a percepção, incentivando a
curiosidade, desafiando o conhecimento
prévio, aceitando a aprendizagem informal
que as crianças tragam para a escola e,
ao mesmo tempo, oferecendo outras
perspectivas de conhecimento.
Podemos dizer que o professor é o
precursor que deve fazer que a criança
se envolva nas experiências e deixe o
despertar de sua imaginação fluir. O
objetivo é conhecer e adquirir hábitos e
procedimentos específicos para desenvolver

aptidão artística das crianças, desenvolver
a sensibilidade, imaginação e coordenação
motora. Desenvolver o esquema corporal e o
gosto pela música. Expressar-se, comunicarse por meio das artes visuais. Estimular a
sensibilidade artística das crianças por meio
da arte, compreender e saber identificar a
arte como fato histórico contextualizando
com diversas culturas.
Os objetivos serão alcançados por meio
do desenvolvimento dos conteúdos de forma
globalizada utilizando experiências baseadas
na teoria da interação, contemplando
experiências lúdicas, expressando se nas
linguagens artísticas em atitude de busca
pessoal e ou coletivas, estimulando a
percepção, a imaginação, a emoção, a
sensibilidade, a criatividade e a reflexão ao
realizar, apreciar e fluir produções em arte.
O
professor
será
mediador,
promovendo interações constantes para o
desenvolvimento e avanço nas hipóteses
das crianças. As experiências representarão
um desafio que estimula as crianças a
vencerem etapas em seu desenvolvimento
do conhecimento. O ambiente da sala será
um espaço em que a criança se sinta livre
para pensar e agir, acertando e errando
sem receber ensinamentos prontos e
estereotipados.
As experiências serão pensadas
pelo professor partindo de situações reais,
envolvendo as crianças a participarem do
processo ensino aprendizagem de forma
ativa e significativa para a turma.
Nas múltiplas linguagens de meninas
e meninos (Márcia Góbbi) no cotidiano da
educação infantil, as crianças desenham
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sobre diferentes bases e com diversos
materiais.
Os desenhos constituem se como
um jogo em que há narrativas, imaginações,
inventividade que são mobilizadas pelo
convite feito pelos suportes que são
oferecidos ou encontrados pelas crianças.
Por meio dos traçados procura-se conhecer,
reconhecer-se e ser reconhecido. Eles
incentivam a elaboração criativa constituindo
assim pesquisas pessoais que são elaboradas
pelas próprias crianças. Isso resulta em fontes
documentais das marcas de si deixadas para
a história tanto pessoal como coletiva.
Diferentes
superfícies
esperam
silenciosamente que os meninos e meninos
decidam que rumo tomaram, que traços, que
marcas deixaram sobre as áreas de diferentes
texturas, formas, tamanhos, que ao serem
investigadas pelas crianças criam proporções
ilimitadas. As crianças buscam possibilidades
de desenhos entre danças, assobios,
conversas, pensamentos quietos ou inquietos,
individual ou coletivamente, traduzidos em
manchas ou riscos que adquirem inúmeras
formas. Podemos questionar os desenhos
das crianças com base nas observações
rigorosas de seus próprios traçados: que
coisa acontece quando um ponto começa a
mover se sobre as folhas? Como será uma
linha calma ou agitada? Quando duas linhas
se encontram o que acontece? O que as
crianças manifestaram entre cores e formas,
tantas vezes desconhecidas de nós adultos?
Muitas vezes os traços das crianças
ficam no imaginário adulto como sinônimo
de Aldo que fere aos padrões estéticos
vigentes, apresentando-se como feios ou

caóticos. É ainda comum vê-los presentes
em alguns momentos tendo como objetivo
que a criança ‘’descanse’’, fique um tempo
quietinha desenho. Adquire dessa maneira
uma conotação negativa o desenho tornase útil como elemento disciplinador, ao
contrario de liberador de expressões. Tais
desenhos carecem de uma maneira de
vê-los mais profundamente sem procurar
ordenar o caos, ou seja, sem a busca pela
representação fiel da realidade, como tantas
vezes fazemos, resultando em provocar nas
crianças a necessidade de criar segundo
prescrições adultas. È fundamental que
transformemos a curiosidade em verbo
conjugando o diariamente. Então, para
observar o mundo, importa que os espaços
vividos cotidianamente pelos meninos e
meninas ganham status de provocadores
de descobertas. Perde- se, cada vez mais, a
capacidade de estranhar o objeto visto.
Os desenhos das crianças podem
ser considerados como metáforas visuais,
formas de explicar abstrações tais como o
amor, a alegria, o futuro, ou ainda de atribuir
a uma coisa o nome de outra, como os traços
e formas, às vezes inusitadas.
As crianças reescrevem a realidade em
seus traços e cores. Dessa forma, estar com
as crianças, observar, preparar junto com elas
espaços privilegiados para se expressarem é
algo fundamental que estamos aprendendo
e temos que aprender ainda mais. Olhar
detidamente seus desenhos pode, de certa
maneira, desestabilizar praticas profissionais
cuja preocupação encontra-se em pendurar
nos varais as criações e nem mesmo dialogar
com quem os fez, ou, ainda pior, colocá-
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los saquinhos plásticos que emudecem
criadores de obras, deixando os em armários.
È imprescindível que tenhamos diversos
portes para o desenho a disposição das
crianças, com cores, texturas e formas de
tamanhos diversos. Além dos lápis de cor,
canetas hidrocor, giz de cera, o carvão, cacos
de tijolos, pedras porosas, fios de barbante,
nylon, cobre, canduites, são ótimos materiais
para realizar os traços e possibilitar que
saltem do papel tornando-se tridimensionais.
Tintas variadas, compradas ou feitas
na unidade educacional, comestível para
os bebes, encorajam-nos a se lambuzar,
delineando percursos de buscas pelas coisas,
pelas misturas, pelas formas, sem esquecer
que entre os pequenos o corpo é um dos
suportes pelos quais as tintas podem ser
usadas criando novos modos de exploração
e interação.
A criação de texturas proporciona
descobertas interessantes pelas crianças.
Podem ser feitas diretamente pelas
superfícies que se pretende caracterizar
obtendo relevo ou traços inusitados, basta
sair a procura pelos espaços externos ou
internos, tendo em punho papel sulfite,
cartolina, kraft , tecidos ou outros e lápis ,giz
cacos de telas ou tijolo.A professora pode
determinar o tema a ser procurado ou mesmo
deixá-los livremente ‘’a caça de texturas’’, é
um divertimento associado a descobertas e
conhecimento que podem ser seguidos de
observações visuais e táteis das texturas,
analises de suas características, observações
dos percursos realizados, reflexões.
Sem esquecer que tais descobertas
são feitas por todos, independentemente

da faixa etária, embora tenhamos que
considerar os limites de cada um. Os
desenhos podem ser compreendidos como
fontes documentais que nos informam sobre
as crianças, sobre a infância em diferentes
contextos sociais, históricos e culturais.
No que se refere à criação de desenhos,
quando nossas preocupações se voltam para
uma perspectiva social, muitas perguntas
podem ser feitas: de maneira geral há
motivos artísticos mais predominantemente
encontrados nos desenhos de um ou de
outro? Há elementos que evidenciam cenas
de um cotidiano vivido pelos meninos ou
pelas meninas? Os riscos modificam-se ao
longo do tempo? Ao serem conjugados à
fala das crianças, os desenhos podem ser
compreendidos de outras formas? Como
os mesmos podem se oferecer de modo a
se perceber narrativas do cotidiano e da
imaginação próprias dessas crianças.
Há diferenças étnicas perceptíveis?
Formas de ocupação do espaço do suporte
oferecido para desenhar? Quais as cores
mais utilizadas para se expressar, pessoas
brancas ou negras? Há o já famoso pedido
do ‘’lápis cor de pele’’ para pintar pessoas,
indiferentemente. Como se todas as pessoas
tivessem a mesma cor de pele, denunciando
preconceitos e padrões estéticos a serem
seguidos? As composições do espaço do
desenho são feitas de qual modo? Há
diferenças entre os desenhos de crianças
oriundas e camadas sociais diversas?
Pode se perceber a diversidade étnica? È
possível perceber transformações históricas
presentes em desenhos de diferentes épocas?
È possível traçar uma história do desenho
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com base de como eles são realizados?
Conhecer as manifestações artísticas de
diferentes povos exige compreender, não
só os códigos europeus e norte americanos,
mas também conhecer outros menos
prestigiados, mas, essenciais tais como, as
culturas afro brasileiras, indígenas, japonesa,
etc. Tem se no grafismo indígena e na arte
de tecer e trançar, tão característicos entre
os povos do Brasil, fontes inspiradoras para
a formação e cultivo de olhares de nossas
crianças, as cestas e pinturas corporais são
ricas em motivos que não podem passar
despercebidos. Na qual se encontram mais
trançados? Há narrativas em suas formas e
cores? As crianças podem produzir artefatos
em teares feitos com papelões ou madeiras
usadas e criar suas próprias tramas. Bem
como, realizar pinturas em seus corpos e
suas possibilidades.
Quanto aos desenhos, ainda vale
lembrar que se pode esperar que as crianças
cresçam aproximando-se dos modelos e
concepções estéticas dos adultos para os
desenhos pesquisas podem ser provocadas,
tanto com as crianças, como entre as
professoras. Investigações voltadas para
se conhecer mais e melhor os traços, a
utilização de determinadas cores e formas
pelas crianças desenhistas. È indispensável
organizar situações nas quais propormos
experiências prazerosas, instigantes, nas
quais adultos e crianças possam expressar
se desenhando juntos, descobrindo esta
dimensão perdida, talvez na própria infância,
período da vida com o qual trabalham
atualmente.
Sustentar uma cotidianidade do

desenho não como forma avaliativa da
criança e suas expressões, mas como direito
a expressão que deve estar difusa, espalhada
entre nós e em nós é essencial para as
crianças em seu dia a dia.

A ARTE QUE VEMOS NAS
PAREDES DA UNIDADE
EDUCACIONAL INFANTIL
O que está á disposição do olhar das
crianças e o que realmente aparece nas
salas, desenhos elaborados pelo professor,
reproduções de obras de arte, fotografias,
figuras da mídia, produção das crianças,
objetos de culturas diversas. Ampliar o
repertório das imagens e objetos também
implica abastecer as crianças de outros
elementos produzidos em outros contextos
e épocas, como, por exemplo, as imagens
da história da arte, fotografias e vídeos,
objetos artesanais produzidos por culturas
diversas, brinquedos, adereços, vestimentas,
utensílios domésticos, etc. (CUNHA, 1999).
Para contribuir com os processos expressivos,
além de alargar as oportunidades de acesso
á riqueza da produção humana, promovendo
a aproximação aos diferentes códigos
estéticos, é preciso também promover
encontros e buscas, encorajando as crianças
à aproximação.
Afinal, para construir, dar forma,
inventar, compor, produzir com diferentes
materiais é fundamental conhecer e
conquistar certa intimidade com esses
materiais. Um exemplo clássico: as crianças
nunca haviam trabalhado com tinta, assim,
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na primeira vez que bagunça! Eles não
desenhavam com o pincel, como previsto no
planejamento, apenas experimentavam as
tintas, sobrepondo camadas e camadas até
rasgar o papel ou deixar tudo cinza, ou então
não pintavam o papel oferecido, mas a si
mesmas. As crianças estariam demonstrando
assim que “não sabiam trabalhar com
tintas”... O professor então deixa de oferecer
oportunidades de contato com esse tipo de
material, então como poderão dominar a
pintura com tinta e pincel, se não passarem
pela constante experimentação.
Alimentar o universo imaginário das
crianças, provocando o desejo que faz mover
a busca, implica tempo de espera. Não se dá
instantaneamente. O tempo linear, que passa
controlado pelo adulto, na rotina do trabalho
educacional-pedagógico, em regra, não foi e
nem está pensado e planejado para acolher
a arte, que obedece à espécie de tempoespera. É preciso tempo para deixar as coisas
acontecerem. Sem isso, invariavelmente,
haverá a imposição de ritmos, estabelecendo
a força da determinação cronológica,
limitando experiências (OSTETTO, 2006).
Quantas vezes na pré-escola, o professor
chega submetido ao tempo, seguindo em
direção contrária à calma que acolhe a
imaginação, o sonho e a criação. E quanto ao
tempo do tic-tac-tic-tac que passa apressado,
rouba o momento do devaneio, da entrega,
impede a construção do olhar sensível.
Pude perceber com tudo isso,
que o desafio para o educador está no
exercício de um planejamento transformador
do tempo que corre e nos escraviza (em
busca de um produto final), em um tempo

suspenso, pausado (entregue ao processo),
que permite as crianças o pensar e fazer. A
arte requer essa outra qualidade de tempo, e
também outra qualidade de espaço.
As imagens pregadas nas paredes
das creches e pré-escolas não são neutras,
portam um discurso, contam histórias, um
texto visual, denota leituras e modulam
nossos modos de ver as imagens que
compõem os espaços educativos estão nos
ensinando sobre as crianças como são, do
que gostam, e como devem ser educadas.
Assim, muito além de uma ‘inocente
decoração de ambiente’ estas ambiências
são construções sócio-culturais-educativas
que funcionam, também, como ‘máquinas de
ensinar’ (CUNHA, 2005).
Nesse sentido, os repertórios visuais
disponibilizados atuam na formação do gosto
e de certo modo, funcionam como ‘’modelos
de ser e de agir’’, especialmente porque
foram validados pela autoridade responsável,
no caso, pelos educadores. Um exemplo,
quando recorremos a personagens midiáticos
(Barbie, figuras da Disney, Garfield, piupiu, Mônica, cebolinha, Hello Kit, e muitos
outros) instituem uma visualidade dominante
reduzindo as possibilidades de ampliação
de repertórios imagéticos, uma vez que
acompanham o arquivo de imagens com as
quais as crianças convivem cotidianamente
também fora do espaço escolar.
A experiência de ver o já conhecido,
repetidamente, formata e determina a
percepção e a apreciação sobre o mundo,
servindo como referência, dizendo o que é
ser bonito, meigo, forte, fraco, querido, amigo
ou zangado, ranzinza, mudo ou inteligente
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(CUNHA, 2005). Importante é saber que
tais imagens não ocupam apenas o espaço
físico, mas também o imaginário, e como
consequência, ocasionam o empobrecimento
das possibilidades de produção das crianças,
revelando na forma como tentam transferir
para seus desenhos, pinturas, construções
aqueles modelos, por meio da cópia ou
deixando de desenhar porque não “sabem
fazer” daquela maneira, reproduzindo o
modelo disponível... Cuidar da estética dos
espaços educativos é, portanto, matéria de
primeira grandeza e não simples decoração,
dirigida pelo gosto de cada um.
Cabe aos educadores refletir seus “modos
de ver” e seus “gostos” que direcionam suas
escolhas sobre o que colocar ou não nas
paredes. Outro aspecto a ser destacado é
sobre certa uniformização nos modos de
expor as produções das crianças. Por exemplo,
painéis com babados de papel crepom ao
redor, folhas de desenhos e pinturas soltas,
afixadas á parede, ao invés de colocar
pinturas tridimensionais, pendurados no teto
ou outros suportes que não seja o papel, a
cartolina, ou o EVA. E também encher todas
as paredes com uma decoração. O excesso
de estímulo visual acaba escondendo o que
pretende mostrar causando uma poluição
visual.
É preciso também permitir “silêncio
da parede vazia” como uma forma de
convidar novos protagonistas a deixarem
suas marcas para que novos discursos
possam ser vistos/ouvidos por meio de
renovas imagens (HOYUELOS, 2006).
Temos muito que aprender no diálogo com
a arte, com os artistas e suas obras, com

os museus e espaços culturais. Em geral, as
crianças sentem em imenso prazer em se
melecar, se “misturar’’ com os elementos e
ingredientes que estão disponíveis ao seu
redor ou que encontram por aí, na natureza.
Pedrinhas, caquinhos, barro, areia, uma poça
de água da última chuva, tudo é matéria de
encantamento, quando podem se entregar
inteiras à exploração.
A experiência estética é também, uma
experiência de liberdade, de possibilidades
de escolha. Desde a localização/ocupação
espacial para a realização de um projeto, até a
seleção de materiais, escolha de cores, formas,
tamanho de papéis, etc. Para compreender
e em especial respeitar o desenho infantil,
não basta, apenas, saber sobre as teorias do
desenho, as fases de seu desenvolvimento ou
significações psicológicas sobre o grafismo
infantil, o educador precisa saber da sua
própria produção, da sua expressão de sua
linguagem.
Toda criança desenha, mas ao longo
da vida, influenciada, sobretudo pelos
processos escolares, vai abandonando sua
produção e então chega à vida adulta sem
saber qual é o seu traço, qual é a sua marca.
Vai percebendo a capacidade de designar,
de afirmar-se produtora de sentidos, sujeito
criador de mundos, pois o desenho é uma
espécie de projetos, “uma possibilidade de
lançar-se para frente” (MOREIRA, 2002).
Afirmar que desenho é linguagem, é
compreendê-lo como produção carregada
de significado, ao desenhar, a criança diz
de si e do mundo que está conhecendo,
descobrindo, desvendando. O desenho é a
manifestação de uma necessidade vital da
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criança: agir sobre o mundo que a cerca,
intercambiar, comunicar. O desenvolvimento
gráfico da criança não é linear, é repleto
de idas e vindas, avanços e recuos, porque
é justamente um processo. Desenhando
vai deixando suas marcas no papel ou em
qualquer superfície disponível (as paredes, o
chão) e desta forma, a criança vai contando
sua história passando por um intenso
processo existencial, de transformações,
em que cognição e sentimento estão juntos
intimamente ligados.
A criança ao passo que desenha canta,
dança, conta histórias, teatraliza, imagina ou
até silencia, o ato de desenhar impulsiona
outras manifestações que acontecem juntas,
numa unidade indissolúvel, possibilitando
uma grande caminhada pelo quintal do
imaginário.
Se o educador não compreende o
desenho da criança como um processo
de criação, como linguagem que é, pode
reforçar equívocos em sua prática, como a
utilização do desenho pronto para colorir
(antigamente mimeografado, hoje xerocado
ou impresso) e da cópia. Se a arte se define
justamente pela diversidade por propor algo
que é pessoal e único temos que descartar
toda a experiência que tenha como pinto de
partida a uniformidade. (MOREIRA, 2002).
Outro equívoco, muito comum na educação
infantil, revela-se nas intervenções do
professor sobre o desenho da criança, seja
escrevendo, nomeando com sua letra o que
a criança desenhou para a exposição, para
colocar na pasta, para mostrar aos pais, temos
aí a negação do desenho como linguagem,
pois o desenho é linguagem construído com

o que se expressa, comunica, um processo
vivido, por isso deve valer por si mesmo e
não pela legenda que o professor coloca. A
escrita sobreposta ao desenho, explicando o
que é corresponde à linguagem e ao desejo
do adulto, não das crianças, especialmente
quando
são
pequenas,
rabiscando,
garatujando, experimentando o prazer do
gesto, encantando-se com a mágica das
marcas produzidas com seu corpo no papel.
O adulto se esforça tremendamente
para conseguir enxergar figuras nos
desenhos das crianças, ele tem dificuldades
de permanecer em suspensão. Sente uma
necessidade imperiosa de nomear figuras
como se a figuração fosse sinônimo de
maturidade intelectual e habilidade motora.
Parece que o adulto ‘’não aguenta‘’ o
processo da criança, suas experimentações,
seu desordenamento, seus rabiscos, em tudo
o adulto quer colocar ordem, ou seja, a sua
ordem e nomear, enquadrar e então acaba
por interferir indevidamente na produção
das crianças, acaba por silenciar a voz da
criança restringindo seu processo de criação.
Se as crianças contam histórias ao
desenhar, o adulto interessado por suas
aventuras poderá escrever (por exemplo,
no verso do papel desenhado) a história do
desenho, e não palavras soltas, que buscam
apenas identificar ‘’as figuras’’. Se a criança
assim o desejar e permitir, esse momento
pode ser uma oportunidade rica para o diálogo
construindo, também para a estruturação do
discurso oral da criança. A pergunta, ‘’qual a
história do seu desenho?’’, pode remeter o
seu educador a pensar sobre o processo e
organizar o pensamento para expressá-lo.
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Há uma identidade entre a criança e o
seu desenho, no qual produção e produtor
se fundem. Ao desconsiderarmos o desenho
em processo, estaríamos igualmente
desconsiderando a criança, sua história, seus
sentimentos, seus sonhos, suas experiências.
Mais do que um exercício, o desenho como
produto é sua vida, portanto, não pode ser
desvalorizado. É preciso ter muito cuidado
para não negarmos aos meninos e meninas
esse espaço vital de criação e construção do
pensamento. Na organização dos tempos e
espaços, no cotidiano educativo, desenha-se
quando sobra tempo, para não sujar a sala,
para aprender a desenhar é preciso desenhar
muito, sempre. A Constância no fazer é que
vai consolidar novas aquisições nas formas
de produção gráfica com diferentes materiais

em diferentes suportes, com tamanhos
diversos.
A cada material será acionada uma nova
experiência, colocando novas perguntas,
propostas de exploração, busca de respostas
e soluções para essa produção.
Diante dessa pesquisa, vejo o
educador como uma pessoa chave para
mediar os caminhos da criança, no mundo
simbólico da cultura, da arte. E nesse
caminhar, na experiência compartilhada, ele
vai aprendendo a reparar em seu ser poético
(OSTETTO, 2007). Seguindo de mãos dadas
com as crianças e comprometido com o
resgate de seu próprio eu criador, o professor
amplia sua possibilidade de compreendê-las,
de reconhecer seus ‘’despropósitos’’ e apoiar
suas buscas e escolha.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da pesquisa que escolhi, conclui que a arte é
conhecimento e elemento de suma importância para o
processo de educação e experiência para crianças pequenas,
pois possibilita a construção de conhecimentos, culturas
infantis fundamentadas na sensibilidade, na criatividade e
na expressividade, e indica um caminho de superação do
aprendizado.
O valor que a experiência da arte na educação
infantil, entre fazer e conhecer arte estabelece uma base
de relacionamento com o mundo da imaginação por
intermédio do pensamento simbólico e das trocas simbólicas
e intersubjetivas esta é a riqueza que a arte oferece para as
crianças, pois cada indivíduo opera fazendo escolhas com
liberdade, seguindo sua própria trilha criativa. A arte deve
ser incentivada no contexto educacional, porque promove o
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bem-estar emocional, contribuindo para a qualidade de vida.
No currículo da educação infantil, pude perceber que a arte não está restrita as
experiências de uma área de conhecimento, ela parte de um contexto cultural em que se
inter-relacionam todas as múltiplas linguagens, na qual primeiramente devemos ter noção
de concepção de criança, de educação infantil, concepção de currículo, da história da arte na
educação, para que se possa pensar e planejar um currículo para e com as crianças, trazendo
experiências que atendem as necessidades e singularidades das crianças.
Embora somente o RCNEI ofereça informações mais específicas a respeito do ensino de
artes, outros documentos de outros autores como, Maria Carmen Barbosa, nos dão uma rica
ajuda a respeito do conceito e das experiências de arte na educação infantil. Pude concluir
também a importância para o educador, saber quais imagens devem ocupar as paredes da
educação infantil para que não se perca a importância do imaginário, da criação da criança,
e que ao colocas figuras já conhecidas pelas crianças podem ocasionar o empobrecimento
das possibilidades de produção das crianças.
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A PSICOMOTRICIDADE COMO FUNDAMENTAL
NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL
RESUMO: Por meio desse artigo pretende-se abordar reflexões decorrentes sobre a
Psicomotricidade e a aprendizagem. A psicomotricidade deve ser uma experiência ativa,
na qual a criança se confronta com o meio. A educação proveniente dos pais e do âmbito
escolar, não tem a finalidade de ensinar à criança comportamentos motores, mas permite
exercer uma função de ajustamento individual ou em grupo. A Psicomotricidade contribui de
maneira expressiva para a formação e estruturação do esquema corporal e tem como objetivo
incentivar a prática do movimento em todas as etapas da vida da criança. A Psicomotricidade
é atualmente concebida como a integração superior da motricidade produto de uma relação
inteligível entre a criança e o meio permitindo a criança tomar consciência de seu corpo e
das possibilidades de se expressar por meio desse localizando-se no tempo e no espaço.
Palavras-chave: Psicomotricidade; Reflexões; Aprendizagem
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INTRODUÇÃO
O movimento humano é construído
em função de um objetivo. A partir de
uma
intenção
como
expressividade
íntima, o movimento transforma-se em
comportamento significante. É necessário
que toda criança passe por todas as etapas
em seu desenvolvimento.
O trabalho da educação psicomotora com
as crianças deve prever a formação de base
indispensável em seu desenvolvimento motor,
afetivo e psicológico, dando oportunidade
para que por meio de jogos, de atividades
lúdicas, se conscientize sobre seu corpo.
Por meio da recreação a criança desenvolve
suas aptidões perceptivas por meio de
ajustamento do comportamento psicomotor.
Para que a criança desenvolva o controle
mental de sua expressão motora, a recreação
deve realizar atividades considerando seus
níveis de maturação biológica. A recreação
dirigida proporciona a aprendizagem das
crianças em várias atividades esportivas
que ajudam na conservação da saúde física,
mental e no equilíbrio sócio afetivo.
Essa monografia aborda as contribuições
da Psicomotricidade para a formação e
estruturação do esquema corporal na
infância que busca incentivar a prática do
movimento em todas as etapas da vida
da criança. Foi desenvolvida por meio de
pesquisa bibliográfica sobre a temática
oferecendo amplas oportunidades de
construção de conhecimentos significativo,
tendo como objetivo proporcionar um estudo
reflexivo que aponte para a importância da
Psicomotricidade na Infância, entendida

como instrumento de formação de base
indispensável no desenvolvimento motor,
afetivo e psicológico infantil.
O processo de aprendizagem é um processo
complexo que envolve sistemas e habilidades
diversas, inclusive as motoras. Na maioria
das crianças que passam por dificuldades
de aprendizagem, a causa do problema não
está localizada no período escolar em que se
encontram no nível das bases, ou seja, nas
estruturas de desenvolvimento. Dessa forma,
é imprescindível que a criança, durante
o período pré-escolar, antes de iniciar a
sistematização do processo de alfabetização,
adquira determinados conceitos que irão
permitir e facilitar a aprendizagem da leitura
e da escrita. Esses conceitos ou habilidades
básicas são condições mínimas necessárias
para uma boa aprendizagem, e constituem a
estrutura da educação psicomotora.
Para assimilar os conceitos espaciais a criança
necessita ter uma lateralidade bem definida.
Na Educação Infantil, a função primordial
do professor não é só alfabetizar, devendo
também estimular as funções psicomotoras
necessárias ao aprendizado formal.
A estruturação espacial não nasce com
a criança, é uma construção mental, uma
elaboração, iniciando-se com a relação
afetiva entre mãe e filho. A criança que
possui as noções de imagem corporal
bem desenvolvida consegue perceber a
posição que os objetos ocupam, usando
seu corpo como ponto de referência. O
desenvolvimento psicomotor requer o
auxílio constante do professor por meio de
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estimulação; portanto não é um trabalho
exclusivo do professor de Educação Física,
e sim de todos profissionais envolvidos no
processo de ensino aprendizagem.

A APRENDIZAGEM E A
PSICOMOTRICIDADE
Uma das características básicas do ser
humano é a capacidade de estabelecer
relações consigo mesmo, com os outros
e com o mundo. A partir desta função de
relação, pode-se perceber a unidade do ser
enquanto inteligência, vontade, afetividade,
motricidade
e
fundamentalmente,
a
psicomotricidade
enquanto
função
integradora por meio da qual o indivíduo
atinge o controle corporal, base a integração
social. Assim, de acordo com este princípio,
o homem é antes de tudo o seu corpo.
Ao desenhar uma figura humana a criança
o faz do modo como ela o concebe, do modo
como ela o percebe. Para ser interpretado, o
desenho de uma criança deve ser analisado
não na sua imagem desenhada, mas sim no
modo como é revelado pelo diálogo analítico
com a criança.
De acordo com Lê Boulch apud Oliveira
(1992, p. 58):
• Corpo Vivido: corresponde à fase
sensório-motora de Piaget, começa nos
primeiros meses de vida, nela o bebê ainda
não tem noção do "eu", confundindo-se com
o meio e seus movimentos são atividades
motoras que não são pensadas para serem
executadas.
• Corpo percebido: corresponde ao
período pré-operatório de Piaget, começa por

volta dos dois anos quando a criança passa a
perceber-se, e tem-se o início da tomada de
consciência do "eu". Diferencia-se do meio,
organizando o espaço levando em conta o
seu próprio corpo, começa assim a construir
uma imagem mental dele. Os conceitos
espaciais como perto, longe, em cima ou
embaixo começam a ser discriminados; as
noções temporais relativas à duração, ordem
e sucessão de eventos são compreendidas.
• Corpo representado: corresponde
ao período operatório de Piaget. Começa
aproximadamente aos sete anos quando a
criança já tem noção do todo e das partes
de seu corpo, assumindo e controlando seus
movimentos com autonomia e independência.
No final dessa fase, a criança já tem uma
imagem de corpo operatória, usando-o para
efetuar e programar mentalmente ações e
orientando-se por pontos de referência que
podem ser escolhidos.
Percebe-se que cada fase de uma criança
ela aprende algo e essas aprendizagens estão
relacionadas com a psicomotricidade.
Outro conceito que se relaciona a
psicomotricidade é a lateralidade. Este
conceito traduz-se pelo estabelecimento
da dominância lateral da mão, olho e pé, do
mesmo lado do corpo (REZENDE; GORLA;
ARAÚJO; CARMINATO, 2003, p. 32).
Entende-se por lateralidade, portanto, o
uso preferencial de um dos lados do corpo
ao nível dos olhos, mãos e pés ao se realizar
as atividades. Esse lado dominante apresenta
mais força muscular, precisão e rapidez que
o lado não dominante.
Segundo
Rezende;
Gorla;
Araújo;
Carminato (2003, p. 6):
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[...] geralmente acontece a confusão
da lateralidade com a noção de direita e
esquerda, que está envolvida com o esquema
corporal. A criança pode ter a lateralidade
adquirida, mas não saber qual é o seu lado
direito e esquerdo, ou vice-versa. No entanto,
todos os fatores estão intimamente ligados, e
quando a lateralidade não está bem definida,
é comum ocorrerem problemas na orientação
espacial, dificuldade na discriminação e
na diferenciação entre os lados do corpo e
incapacidade de seguir a direção gráfica.
A estruturação espaço-temporal decorre
como organização funcional da lateralidade e
da noção corporal, uma vez que é necessário
desenvolver a conscientização espacial
interna do corpo antes de projetar no espaço
exterior (FONSECA, 1995, p. 32).
Esse fator emerge das múltiplas relações
integradas da tonicidade, do equilíbrio,
da lateralidade e do esquema corporal. A
estruturação espacial leva à tomada de
consciência pela criança, da situação de seu
próprio corpo em um determinado meio
ambiente, conscientizando-se do lugar que
ocupa no espaço bem como sua relação com
outras pessoas e coisas. (REZENDE; GORLA;
ARAÚJO; CARMINATO, 2003, p. 17)
A estruturação espacial não nasce com
a criança, é uma construção mental, uma
elaboração, iniciando-se com a relação
afetiva entre mãe e filho. A criança que
possui as noções de imagem corporal bem
desenvolvida consegue perceber a posição
que os objetos ocupam, usando seu corpo
como ponto de referência. Para assimilar os
conceitos espaciais a criança necessita ter
uma lateralidade definida.

Sobre a estruturação temporal, podemos
dizer que, as noções de corpo, espaço e
tempo estão intimamente ligadas. Essa
noção é muito importante para a criança
aprender a ler, pois necessita ter domínio
do ritmo, uma sucessão de sons no tempo,
uma memória auditiva, uma diferenciação de
sons, um reconhecimento das frequências
e das durações dos sons das palavras. Será
a orientação temporal que proporcionará
à criança a capacidade de se localizar em
acontecimentos passados e se projetar no
futuro. É, também, importante a criança ter
domínio das noções sociais do tempo (horas,
mês, estações etc.).
De acordo com Fonseca (1995, apud
CEZAR; PEREIRA; ESTEVES, 2008, p. 2):
Um objeto situado à determinada distância
e direção é percebido porque as experiências
anteriores da criança levam-na a analisar as
percepções visuais que lhe permitem tocar
o objeto. É dessas percepções que resultam
as noções de distância e orientação de um
objeto com relação a outro, a partir das quais
as crianças começam a transpor as noções
gerais a um plano mais reduzido, que será
de extrema importância quando na fase do
grafismo.
Entende-se que a motricidade e a
psicomotricidade são interligadas e ambas
desenvolvem os movimentos físicos e
mentais, procurando educar o próprio
corpo, sendo a psicomotricidade uma ação
em que se desenvolvem todas as áreas do
conhecimento.
A psicomotricidade é uma ciência
fundamental no desenvolvimento da criança,
em que a mesma deve ser estimulada sempre
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para que se possa ter uma formação integral,
uma vez que o movimento para a criança
significa muito mais que mexer com o corpo:
é uma forma de expressão e socialização
de ideias, ou até mesmo a oportunidade
de desabafar, de soltar as suas emoções,
vivenciar sensações e descobrir o mundo.
Segundo Quirós (1992, apud ELMAN;
BARTH; UNCHALO, 1992, p.12):
Nos
movimentos
serão
expressos
sentimentos
de
prazer,
frustração,
desagrado, euforia, como dimensão de um
estado emocional, reconstruindo, assim,
uma memória afetiva desde os gestos iniciais
da criança, na medida em que melhor o
indivíduo domina seu corpo e sentimentos.
Gradativamente ele irá conduzir-se com
mais segurança no seu meio ambiente, e
desta forma movimentar-se adequadamente
dentro de todo um processo educativo.
Nesse sentido, o desenvolvimento
psicomotor torna-se muito importante
na vida da criança porque, partindo da
descoberta que ela faz do seu corpo, dos
movimentos e de tudo que está ao seu
redor, consegue conquistar e organizar seu
espaço, desenvolver sua percepção auditiva
e suas emoções, aprendendo aos poucos a
coordená-las. (PONCHIELLI, 2003).
De acordo com Morais (2002, p. 2):
Compreende-se desenvolvimento como
a interação existente entre o pensamento
consciente ou não, e o movimento efetuado
pelos músculos com ajuda do sistema
nervoso. [...] Os músculos trabalham juntos
na educação psicomotora do indivíduo,
fazendo com que ele evolua.

A Psicomotricidade se relaciona por
meio da ação, como um meio de tomada de
consciência que une o corpo, a mente e o
espírito. A Psicomotricidade está associada
à afetividade e à personalidade, já que o
indivíduo utiliza seu corpo para demonstrar
o que sente.

A INFÂNCIA E A
PSICOMOTRICIDADE
A concepção atual de infância, segundo
Sonia Kramer (1987, p. 7): “é que o
sentimento de infância resulta numa dupla
atitude com relação à criança”: preservá-la da
corrupção do meio, mantendo sua inocência
e fortalecê-la, desenvolvendo seu caráter e
sua razão. As noções de inocência e de razão
não se opõem, elas são elementos básicos
que fundamentam o conceito de criança
como essência ou natureza.
A ideia de infância não existiu sempre e da
mesma forma. Ela aparece com a sociedade
capitalista, urbano-industrial, na medida
em que muda a inserção e o papel social
desempenhado pela criança na comunidade.
Este conceito de infância é determinado pela
modificação das formas de organização da
sociedade.
Esta forma de organização instituiu
diferentes classes sociais no interior das quais
o papel da criança é diferente. A ideia de uma
infância universal foi divulgada pelas classes
dominantes baseada no seu modelo padrão
de criança, a partir dos critérios de idade e
de dependência do adulto, característicos
de um tipo específico de papel social por ela
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assumido no interior dessas classes.
Segundo Sonia Kramer (1987, p. 5): “no
primeiro nível, o adulto estabelece uma
imagem de criança como um ser fraco e
incompleto, atribuindo essas características
à natureza infantil”. Porém essa ideia de
natureza dissimula as relações da criança com
o adulto a medida em que o mesmo exerce
sobre a criança uma autoridade constante
que é social e não natural, e que reproduz as
formas de autoridade de uma determinada
sociedade.
A medida que o bebê se desenvolve
cognitivamente, as mudanças ocorridas
afetam o comportamento em todas as
áreas. Os conceitos não se desenvolvem
independentemente um do outro. O
comportamento sugere que a criança já tem
noção de constância da forma dos objetos.
Os objetos não sofrem mudanças na forma
quando mudam de perspectiva. Desde que
todas as ações ocorrem no espaço, a criança
deve ter também um conceito funcional
de espaço e das relações entre os objetos.
Cada uma dessas capacidades surge mais
ou menos na mesma época e tem o mesmo
caminho de desenvolvimento. Todos os seus
esquemas são elaborados à medida que a
criança assimila e faz acomodações.
Quando abordamos o assunto ensino
e aprendizagem no âmbito escolar, nos
referimos a um processo diferenciado da
forma de como se ensina e aprende em
casa, com a família ou amigos, no ambiente
em que se vive, com brinquedos e meios de
comunicação.
A escola tem um modo específico e
especial de organizar e propor situações para

que ocorra a aprendizagem de determinados
conteúdos culturais. A questão central da
escola é o ensinar e o aprender. Para que uma
aprendizagem ocorra é necessário um bom
planejamento, sustentado no trabalho do
coletivo dos educadores. De cada professor
é exigido um sério preparo profissional que
garanta o saber e o saber-fazer, ou seja,
domínio do conteúdo e da metodologia de
ensino.
Se o professor não tiver o domínio do
conteúdo não será capaz de selecionar,
sequenciar e dosar o que vai ensinar,
não consegue flexibilidade na escolha e
no emprego de caminhos seguros para
promover a aprendizagem em sala de aula. A
metodologia de ensino que o professor adota
é exclusivamente própria de como o mesmo
trata o ensino, como é seu posicionamento e
sua atitude diante do processo.
O professor que entende a educação
como prática social, transformadora e
democrática trabalha com seus alunos na
direção da ampliação do conhecimento,
vinculando conteúdos de ensino à
realidade, escolhendo procedimentos que
assegurem a aprendizagem efetiva. Sabendo
que conhecimento, desenvolvimento e
aprendizagem são processos relacionados
entre si, que acontecem por construção e
interação, o professor privilegia conteúdos
significativos e integra ao trabalho em
sala de aula situações desafiadoras,
problematizadoras, prevendo interações
com os alunos e deles entre si, e com o
conhecimento.
É importante ressaltar que a atuação
docente pode ou não promover a
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aprendizagem dos alunos. Quando o
professor reconhecer importância de
envolvê-los, mobilizar seus processos de
pensamento, explorar todas as dimensões
e oportunidades de aprendizagem, fizer
ou refizer percursos, criar e renovar
procedimentos e olhar seu grupo-classe a
partir de suas próprias características, estará
propiciando aprendizagem.
Modificar a prática não significa abandonar
de uma vez tudo aquilo que já faz parte de
sua formação anterior. Novas práticas não
se instalam de um momento para o outro.
Muitas vezes o professor pensa mais adiante,
mas ainda repete em sala de aula o que viveu
como aluno.
Por meio da ação sobre o meio físico e da
interação com o ambiente social, no qual a
linguagem exerce papel central, processa-se
o desenvolvimento e a aprendizagem do ser
humano.
Pelo desenvolvimento, o bebê humano vai
se constituindo em indivíduo diferenciado,
dono de si mesmo e de sua vontade. É um
processo complexo, em que a combinação
de fatores biológicos, psicológicos e sociais
produz nele transformações qualitativas. O
desenvolvimento envolve aprendizagens de
vários tipos, expandindo e profundando a
experiência individual.
Para Piaget (1982), a aprendizagem
depende do nível de desenvolvimento já
alcançado pela criança. Segundo ele, é o
desenvolvimento que cria as condições para a
aprendizagem que é anterior a aprendizagem.
O ensino deve seguir o desenvolvimento,
pois só é possível aprender quando há um
amadurecimento das funções cognitivas,

compatível com o nível de aprendizagem.
Para Vygotsky (1985), o desenvolvimento
cognitivo mantém uma relação mais
estreita com a aprendizagem. Para ele, o
desenvolvimento das funções psíquicas
da criança interage continuamente com a
aprendizagem, isto é, com a apropriação do
conhecimento produzido pela humanidade
e as relações que estabelece com o meio
social. Essa apropriação do saber produzido
ocorre pela interação social com adultos.
A escola deve responder pelo acesso ao
conhecimento que se considera necessário
à inserção social, para que os mais jovens
se apropriem das conquistas das gerações
precedentes e se preparem para novas
conquistas.

O MOVIMENTO E
AS HABILIDADES
PSICOMOTORAS
Ao nascer à criança é caracterizada por
uma atividade motora do tipo reflexo e após
os primeiros meses começam os movimentos
intencionais, o desenvolvimento motor é
a base para adquirir habilidades em níveis
posteriores e (FERREIRA NETO, 1995)
conceitua desenvolvimento motor como:
[...] aspecto do comportamento motor
e do controle motor que está diretamente
relacionado com o estudo das mudanças
ou transformações no desempenho motor
durante os diferentes momentos da evolução
da vida do indivíduo. (FERREIRA NETO,
1995, p.4).
Freire (2002) diz que os esquemas motores
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correspondem no plano da inteligência
corporal, as representações mentais ou
pensamentos no plano da inteligência
conceitual, surgindo então o comportamento
inteligente.
As aquisições básicas do desenvolvimento
psicológico e locomotor são em razãoo caráter
lúdico que envolve as atividades físicas da
criança, pois o brincar é a ocupação mais
importante para a criança. As brincadeiras
ocupam papel central no desenvolvimento
das habilidades motoras finas e movimentos
globais, na qual os brinquedos são vitais para
o desenvolvimento infantil.
Segundo Negrine (1995) a educação
psicomotora pode ser compreendida como
uma técnica:
A educação psicomotora é uma
técnica, que por meio de exercícios e
jogos adequados a cada faixa etária leva
a criança ao desenvolvimento global de
ser. Devendo estimular, de tal forma,
toda uma atitude relacionada ao corpo,
respeitando as diferenças individuais (o ser
é único, diferenciado e especial) e levando
a autonomia do indivíduo como lugar de
percepção, expressão e criação em todo seu
potencial. (NEGRINE, 1995, p. 15).
No entanto, essa técnica não pretende
realçar a automação, a eficácia, a destreza
motora ou o rendimento motor. Pretende,
na verdade, transformar o corpo em um
instrumento de ação sobre o mundo, em que
permitirá a interação com os outros. Por meio
de várias pesquisas, estudiosos do assunto
acreditam que a psicomotricidade auxilia e
capacita melhor o aluno para uma melhor
assimilação das aprendizagens escolares.

O professor precisa ter muito claro qual
o caminho a seguir, quais as necessidades
de seus alunos naquela etapa do
desenvolvimento em que se encontram e o
que pretende alcançar com a realização de
determinada atividade, ou melhor, se sua
proposta de trabalho está realmente de
acordo com as necessidades daquele grupo.
Por meio do vínculo afetivo ou relacional
pode-se entender a relação da criança com
o adulto, com o ambiente físico e com as
outras crianças. A maneira como o educador
penetra no universo da criança assume aqui
um aspecto essencial. É muito importante
que o professor demonstre carinho e
aceitação integral do aluno para que este
passe a confiar mais em si mesmo e consiga
expandir-se e equilibrar-se.
Um educador, a partir de um bom
conhecimento do desenvolvimento do
aluno, poderá estimulá-lo de maneira que
as áreas motricidade, cognição, afetividade
e linguagem estejam interligadas. O aluno
irá se sentir bem na medida em que se
desenvolver integralmente por meio de
suas próprias experiências, da manipulação
adequada e constante dos materiais que o
cercam e também das oportunidades de
descobrir-se.
Mediante o processo de ensinoaprendizagem é muito importante que
os educadores, fundamentalmente os de
Educação Infantil, tenham conhecimento
sobre o desenvolvimento infantil para que os
conteúdos acadêmicos a serem trabalhados
estejam de acordo com as necessidades
psicomotoras daquela faixa-etária. Muitas
dificuldades podem surgir com uma
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aprendizagem falha na escola.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A psicomotricidade quando envolvida com aprendizagem,
traz resultados positivos, pois são por meio das atividades
de movimentos que a criança terá a oportunidade de
desenvolver cognitivamente, pois com um simples traçado
de uma letra no chão, quando a criança passe por cima,
ela estará assimilando este movimento, e também com
um simples modelar de uma massinha, irá oportunizando a
criança a movimentar os punhos que muitas vezes não se
locomovem adequadamente, o que possibilitará a escrita da
criança quando entrar na fase de alfabetização. O corpo é o
veículo para a ação, para o conhecimento e para socialização.
As experiências corporais modificam o intelecto, a vida
afetiva e as ações motoras dos indivíduos. O corpo deve
ser visto como um todo, pois nele estão todas as tensões
e emoções que caracterizam a evolução pisco - afetiva de
um sujeito. Toda a educação psicomotora deve ser realizada
levando-se em conta as necessidades reais do indivíduo,
partindo do simples para o complexo. Sem dúvida uma
criança que não conhece a si mesmo e suas potencialidades
não conseguirá também relacionar com si mesmo e com os
outros, vivendo em mundo isolado e distante, assim cabe
a escola e a família estimular o movimento por meio de
brincadeiras e jogos, proporcionado assim uma vivencia
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corporal ampla capaz de desenvolver capacidades física, afetivas e motoras.
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A IMPORTANCIA DAS CORES NOS DESENHOS
NO ENSINO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Desde que nascemos as cores fazem parte de nossa existência. Tudo o que
vemos é preenchido por ela. A cor é algo que nos é tão familiar que se torna difícil para
nós compreendermos que ela não corresponde a propriedades físicas do mundo, mas
sim à sua representação interna, em nível cerebral. Ou seja, os objetos não têm cor; a cor
corresponde a uma sensação interna provocada por estímulos físicos de natureza muito
diferente que nos levam a percebê-las com o nosso aparelho visual. Mais do que saber
sobre sua existência, o estudo das cores mostra-nos cada vez mais sua relação direta com
nossa percepção e compreensão do mundo. As cores atuam em nosso sistema psíquico e
podem até (de acordo com sua frequência) inibir nossos comportamentos. Neste trabalho
nos proporemos a percorrer de forma mais sistemática este universo, e esperamos com isso,
estar contribuindo com a construção de um material que seja tomado como referência para
um melhor entendimento deste fenômeno visual tão importante para nossa sobrevivência.
Palavras-chave: Artes visuais; Cores; Desenho; Sensibilidade.
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INTRODUÇÃO
DEFINIÇÃO DE ARTE
A arte é a criação humana com valores
estéticos (beleza, equilíbrio, harmonia,
revolta) que sintetizam as suas emoções, sua
história, seus sentimentos e a sua cultura. é
um conjunto de procedimentos que é utilizado
para realizar obras e na qual aplicamos
nossos conhecimentos. Se apresenta sobre
variadas formas, como: a plástica, a música,
a escultura, o cinema, o teatro, a dança, a
arquitetura, etc. Pode ser vista ou percebida
pelo homem de três maneiras: visualizadas,
ouvidas ou vistas (audiovisuais), hoje alguns
tipos de arte permitem que o apreciador
participe da obra. O artista precisa da arte e
da técnica para se comunicar.
O homem criou objetos para satisfazer
as suas necessidades práticas, como as
ferramentas para cavar a terra e os utensílios
de cozinha. Outros objetivos são criados
para serem interessantes ou possuírem um
caráter instrutivo. O homem cria a arte como
um meio de vida, para que o mundo sabe o
que pensa, para divulgar as suas crenças e
as dos outros, para estimular e distrair a si
mesmo e aos outros, para explorar novas
formas de olhar e interpretar objetos e cenas.
A arte é inerente ao ser humano, que
se educa no contexto das manifestações
culturais e se humaniza e se emociona à cada
experiência ou vivência estética. É uma forma
de comunicação poderosa. Nos anos cristãos,
uma das primeiras instituições a perceber
esse fato foi a Igreja Católica, quando utilizou
a arte como forma de propaganda de suas

ideias, atingindo o ápice de divulgação da
crença por volta de 1200 d.C. Descobertas
arqueológicas também apontam a arte como
necessidade, como pedra fundamental de
desenvolvimento dos povos.
É certo que a arte transcende o homem.
Todos os povos, em qualquer tempo,
manifestaram-se
artisticamente.
As
inscrições rupestres, as danças rituais, as
músicas milenares tornaram-se prova e
espelho do tempo. Inegavelmente, é por
meio da arte que apreciamos e descobrimos
o que existe de mais significativo na história
do passado. O registro artístico tornou
a distância dos milênios uma barreira de
fácil transposição. É por seu intermédio
que se lê a história pessoal, contextual e
neopsicossocial de cada povo.
A imagem torna-se um referencial,
um espelho, Informa como estamos,
independentemente da intencionalidade
da comunicação. Lembrando que espelho
é revelação, traz a claro: reação, instinto,
intenção e história.
Partindo deste princípio, o trabalho
artístico significa mais do que um processo
criativo. Capta o indizível e o invisível num
momento único. O que importa é a liberdade
de pensamento. O fio que conduz ao cálculo
do acaso.
Não se limita a ilustrar dominância,
ao contrário tensão entre o espontâneo
e o construído. Uma soma de motivos
particulares.
Novas
proposições,
a
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precedência da transformação.
A arte, expressão privilegiada do universo
subjetivo, muda sempre. Junto com nossas
aspirações, necessidades e projetos. Com as
possíveis leituras. Leituras alheias não têm
compromisso com a intencional idade do
artista. Mais uma prova de sua independência.
A transformação da sensibilidade e da razão,
duas forças presentes no processo criativo,
é concomitante à realização da liberdade. E
é nesse estado que os limites desaparecem,
que as diferenças se transformam em uma
soma de particularidades. A linguagem não
é apenas meio de expressão, ela é condição
indispensável à organização da vida mental
do ser humano. Portanto, aprender a lidar
com o material artístico e transformá-lo em
instrumento de linguagem é sem dúvida dar
acesso à capacidade de expressão que todos
nós possuímos. Para Ernest Fischer:
"... a propriedade mais importante da
linguagem é seu potencial criativo. Conhecer
uma linguagem permite ao usuário elaborar
um número infinito de produções". (FISCHER,
1981, p 10)
E é por meio dessas configurações que se
propõe o modo de comunicação no contexto
de uma linguagem. O processo de fazer arte
e se expressar é revestido de um processo
de aprendizagem, de crescimento, de
amadurecimento e mediação na capacidade
de comunicação do homem com o meio
no qual ele se relaciona. É o encontro
teoria aliada à prática. O encontro da arte
e da ciência. Da ciência e da filosofia. Um
processo educativo completo e complexo.
Para Fernando Azevedo:
"O ato criador abrange, portanto, a

capacidade de compreender, e esta, por
sua vez, a de relacionar, ordenar, configurar,
significar" (AZEVEDO, 1979, p. 26).
Entende-se que a arte é capaz de fazer
flexibilizar pensamentos e relações o qual,
o criador é sempre capaz de conectar e
mudar as interações produzidas no mundo
da imagem pré-concebida. Percebe as
transformações e se percebe transformador.
Ele se faz um solucionador de problemas e
é essa capacidade que o torna apto a criar
e a superar os seus próprios limites em seu
processo de tensão. O sujeito criativo supera
a capacidade de imitação, produz fatos e
os conecta a outras relações. As relações
advindas estarão sempre se conectando e
formando novas tensões que o. alimentam
para outras formações estéticas e/ou
vivenciais.

A HISTÓRIA DO ENSINO DA
ARTE
Para compreender e assumir melhor a
responsabilidade como professor de arte é
importante saber como a arte vem sendo
ensinada, as suas relações com a educação
escolar e com o processo histórico-social.
A partir dessas noções pode reconhecer
na construção histórica, esclarecer como
estamos atuando e como queremos construir
essa história.
As práticas educacionais aplicadas em
aula vinculam-se a uma pedagogia, uma
teoria de educação escolar. Ao mesmo, as
nossas práticas e teorias educativas estão
impregnadas de concepções ideológicas,
filosóficas que influenciam tal pedagogia. É
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claro que isto ocorre igualmente com ensino
escolar de arte: a concepção de mundo
deve embasar as correspondências que
se estabelece entre as aulas de arte e as
mudanças e melhorias que acreditamos ser
publicitárias na sociedade.
A educação escolar e o meio social
exercem ação recíproca e permanente um
sobre o outro. Para os educadores mais
otimistas a educação escolar é pensada de
forma idealística, considerando-a muito
influente e capaz de mudar por si só, as
práticas sociais. Em oposições a estes, existe
um outro grupo de professores que acredita
que é a sociedade, com suas práticas, que
determina totalmente a educação escolar, a
qual por sua vez é considerada reprodutora
dessa sociedade, sendo incapaz de mudá-la.
Ao analisar essas proposições percebese que ambas precisam ser consideradas.
No entanto, é importante definir quais
particularidades desses posicionamentos
ao destacar nas aulas de arte, o que se
quer conservar e o que é preciso para que
se assuma uma posição mais realista e
progressista, na qual a educação escolar em
arte possa contribuir nas transformações
sociais e culturais.
Para compreender e assumir melhor as
nossas responsabilidades como professores
de Arte é importante saber como a arte
vem sendo ensinada, suas relações com a
educação escolar e com o processo histórico
social.
As práticas educativas aplicadas em
aula vinculam-se a uma pedagogia, ou
seja, a uma teoria de educação escolar. Ao
mesmo tempo, as nossas práticas e teorias

educativas estão impregnadas de concepção
de mundo embasa as correspondências que
estabelecemos entre as aulas de arte e as
mudanças e melhorias que acreditamos
prioritárias na sociedade.
A educação escolar e o meio social exercem
ação recíproca e permanente um sobre o
outro. Para os educadores mais otimistas
a educação escolar é pensada de forma
idealística, considerando-a muito influente e
capaz de mudar, por si só, as praticas sociais.
Percebe-se que ambas proposições precisam
ser consideradas.
No entanto, é importante definir quais
particularidades desses posicionamentos
destaca-se em aulas de arte, quais conservar
e quais assumir para atingir uma nova
posição mais realista e progressista, na qual
a educação escolar em arte possa contribuir
nas transformações sociais culturais.
Os professores que tem esse modo de ser
acreditam que a educação escolar é capaz,
sozinha de garantir a construção de uma
sociedade mais igualitária, democrática, e de
evitar a sua degradação. Para eles a função
da escola é também a de resolver os desvios
e problemas sociais.
As teoria de educação escolar que amparam
esse posicionamento são denominadas
teorias pouco criticas da educação quanto
ás suas interferências sociais. Fazem parte
desse grupo as seguintes pedagogias
que, obviamente, vinculam-se a praticas
educativas correspondentes impregnadas
de sua concepção do mundo: pedagogia
tradicional, pedagogia nova e pedagogia
tecnicista.
A pedagogia tradicional tem suas raízes
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no século XIX e percorre todo o século XX,
manifestando-se até os nossos dias. A base
idealista desta pedagogia induz a acreditarse que os indivíduos são libertados pelos
conhecimentos adquiridos na escola e
podem, por isso, organizar com sucesso uma
sociedade mais democrática.
Na pedagogia tradicional o processo de
aquisição dos conhecimentos é proposto por
meio de elaborações intelectuais e com base
nos modelos de pensamento desenvolvidos
pelos adultos, tais como análise lógica,
abstrata.
O professor conduz suas aulas empregando
métodos que foram enunciados pelo filosofo
Johann Friedrich Herbart (FUSARI & FERRAZ,
1992, p.23), que podem ser sintetizados nos
seguintes passos:
* Recordação da aula anterior ou
preparação para a aula do momento;
* Apresentação de novos conhecimentos,
principalmente por meio de aulas expositivas;
* Assimilação do novo conhecimento por
parte do aluno, por meio de exercícios;
* Aplicação dos novos conhecimentos em
diferentes situações, atribuindo-se para isso,
"lições de casa" com exercícios de fixação e
memorização.
Aplicação dos novos conhecimentos em
diferentes situações, atribuindo-se, para isso,
"lições de casa" com exercícios de fixação e
memorização.
Nas aulas de arte das escolas brasileiras,
a tendência tradicional está presente desde
o século XIX, quando predominada uma
teoria estética mimética, isto é, mais ligada
às cópias do "natural" e com a apresentação
de "modelos" para os alunos imitarem.

Esta atitude estética implica adoção de um
padrão de beleza que consiste, sobretudo em
produzir-se e em oferecer-se à percepção, ao
sentimento das pessoas, aqueles produtos
artísticos que se assemelham com as coisas,
com os seres, com os fenômenos de seu
mundo ambiente.
Com relação ao ensino do desenho nas
escolas da Inglaterra. França e outros países
europeus predominavam, no século XIX,
influências de ideias liberais e positivistas
que resultam na sua utilização como uma
modalidade aplicada em ornamentos e
preparação dos profissionais. Isso fica bem
evidente na Inglaterra. O qual foram criadas
"escolas de desenho" a partir de 1837 para
atender aos princípios e práticas artísticas
de ornamentação, decoração e manufaturas.
Nos Estados Unidos os fIlhos das classes
média e média altas aprendiam em escolas
particulares a copiar reproduções famosas,
perspectiva linear e desenho geométrico.
Com isso, podiam reconhecer as obras de arte
originais dos grandes mestres e não comprar
trabalhos falsos. Os filhos dos operários,
entretanto, frequentavam a, escola pública
o qual aprendiam desenho geométrico e
desenho línea destinados a serem usados em
seus futuros trabalhos nas fábricas.
No Brasil do século XIX. o desenho ocupa
um espaço equivalente ao do mundo em
industrialização, o que fica bem evidente no
parecer feito por Rui Barbosa sobre o ensino
primário, em 1883 o qual se relaciona o
desenho com o progresso industrial. Aqui
também o ensino do desenho adquire um
sentimento utilitário, direcionado ao preparo
técnico de indivíduos para o trabalho, tanto
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de fábrica quanto de serviços artesanais.
Na prática, o ensino do desenho nas
escolas primárias e secundárias apresentase ainda com uma concepção neoclássica
ao enfatizar a linha o contorno, o traçado,
e a configuração. Estas particularidades
tão "intelectualizadas" do desenho foram
transmitidas pela Academia Imperial do Rio
de Janeiro e pelo grupo da Missão Francesa
que chegou ao Brasil em 1867.
Nas primeiras décadas do século XX
continua evidente junto às classes sociais
mais baixas, a analogia entre o ensino do
desenho e o trabalho, como se observa
nos programas de desenho geométrico,
perspectiva exercícios de composição
para decoração e desenho de orientados
exclusivamente para cópias de modelos
que vinham geralmente de fora do país. Os
desenhos eram considerados "linguagens"
úteis para determinadas profissões, e
quando transformados em conteúdos de
ensino dava-se ênfase aos seus aspectos
técnicos e científicos. Os professores
exigiam e avaliavam esse conhecimento dos
alunos empregando métodos que tinham
por finalidade exercitar a vista, a mão, a
inteligência, a imaginação (memória e novas
composições), o gosto e o senso moral.
Entre os anos 30 e 70 os programas dos
cursos de desenho abordam basicamente
as seguintes modalidades desenho do
natural (observação, representação e
cópias de objetos); desenho decorativo
(faixas, ornatos, redes, gregas, estudo de
letras, barras decorativas, painéis); desenho
geométrico (morfologia geométrica e
estudo de construções geométricas)

desenho "pedagógico" nas Escolas Normais
(esquemas de construções de desenho
para "ilustrar" aulas). Os conteúdos desses
programas são bem discriminados e, como
se (Observa, centrados nas representações
convencionais de imagens: abrangem ainda
noções de proporção, composição, teoria da
luz e sombra, texturas e perspectiva.
Do ponto de vista metodológico, a aula de
desenho na escola tradicional é encaminhada
por meio de exercícios, com reproduções
modelos propostos pelo professor, que
seriam fixados pela repetição buscando
sempre o seu aprimoramento e destreza
motora. Esse modo de atuar com a arte
na escola remonta a João Amós Comellius
que nos apresenta em seu livro Didática
Magna(1627) os princípios de um "método
para ensinar as artes". Esse autor propõe para
o ensino da Arte de sua época a observação
e reprodução de modelos que deveriam
ser "completos e perfeitos"; depois, sugere
a apresentação de novos exemplos que
seriam adaptados aos modelos e, finalmente,
apresentação de obras de "artistas de valor",
para que os alunos os julgassem de acordo
com os modelos e regras aplicados).
No ensino e aprendizagem de arte, na
pedagogia tradicional, portanto, é dada mais
ênfase a um fazer técnico e cientifico de
conteúdo reprodutivista, com a preocupação
fundamental no produto do trabalho escolar,
supondo que assim educados os alunos vão
saber depois aplicar esse conhecimento ou
trabalhar na sociedade. Esse ensino de arte
cumpre, pois, a função de manter a divisão
social existente na sociedade característica
esta da pedagogia tradicional.
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O escolanovismo contrapõe-se à educação
tradicional avançando um novo passo em
direção ao ideal de assumir a organização
de uma sociedade mais democrática, os
educadores que adotam essa concepção
passam a acreditar que as relações entre
as pessoas na sociedade poderiam ser mais
satisfatórias, menos injustas, se a educação
escolar conseguisse adaptar os estudantes
ao seu ambiente social.
Escola
nova
o
professor
utiliza
encaminhamentos que consideram o ensino e
a aprendizagem basicamente como processo
de pesquisa individual ou no máximo de
pequenos grupos. A concretização desse
método exigia uma certa ordenação de
passos que obedeciam à seguinte sequência.
Se formulassem hipóteses explicativas
do problema e se desenvolvesse a
experimentação, realizada conjuntamente
opor alunos e professor para confirmar ou
rejeitar as hipóteses formuladas.
Quanto às teorias e praticas estéticas, os
professores de tendência pedagógica mais
escolonovista apresentam uma ruptura com
as "cópias" de modelos e de ambientes,
valorizando, em contrapartida os estados
psicológicos das pessoas, com base na
psicologia e entrada e da psicanálise, a
estética e o ensino superior artístico foram
influenciados também pela teoria gestáltica
século XX.
Ao ser introduzido no Brasil, entre os
anos 30 e 40 o movimento escolanovista
vai encontrar o país num momento de crise
do modelo agrário-comercial, exportador,
depende, e inicio do modelo nacional
desenvolvimentista, industrializado. É uma

época assinalada por várias lutas políticas,
econômicas, culturais e em prol da educação
pública básica.
No campo artístico observa-se ecos
da Semana de Arte Moderna de 1922,
expandindo-se o movimento modernista
para várias regiões do país e organizando
assim salões de arte com características mais
nacionalistas.
As renovações de posicionamento
cultural, levam ainda os intelectuais da época
a motivarem-se pela produção artística
de crianças bem como por seus processos
mentais seu mundo imaginativo, passando
até mesmo a colecionar os desenhos infantis.
O princípio mais adotado por Dewey
(FUSARI & FERRAZ, 1992, p.27), é, portanto,
o da função educativa da experiência, cujo
centro não é unem a matéria a ensinar nem
o professor, mas sim o aluno em crescimento
ativo, progressivo. Esses trabalhos sintetizam
suas preocupações com a importância
da educação para a sociedade e para a
democracia, e enfatizam uma pedagogia
mais pragmática e experimental.
A educação por meio da arte, quando
difundida no Brasil recuperou a valorização
da arte infantil e a concepção de arte baseada
na expressão e na liberdade criadoras.
Depois dos anos 60, o pouco cuidado em
avaliar-se os fundamentos do método da
livre expressão levou inúmeros professores
a extremos o qual tudo era permitido.
No Brasil, os professores de Arte que
aderiram à concepção da Pedagogia Nova
passaram a trabalhar com diferentes métodos
e atividades motivadoras das experiências
artísticas, centradas nos interesses e temas
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individuais dos alunos, que se transformavam
depois em conteúdos do ensino. Os métodos
escolanovistas
foram
experimentados
em várias escolas, tais como as Escolas
Vocacionais de São Paulo, nos anos 60, que
realizaram atividades de "estudos do meio"
com os alunos.
Na Pedagogia Nova, a aula de Arte traduzse mais por um proporcionar condições
metodológicas para que o aluno possa
"exprimir-se" subjetiva e individualmente.
Conhecer significa conhecer-se a si mesmo;
o processo é fundamental, o produto não
interessa. Visto como ser criativo, o aluno
recebe todas as estimulações possíveis
para expressar-se artisticamente. Esse
"aprender fazendo" o capacitaria a atuar
cooperativamente na sociedade.
A tendência tecnicista aparece no exato
momento em que a educação é considerada
insuficiente no preparo de profissionais,
tanto de nível médio quanto de superior, para
atender o mundo tecnológico em expansão.
Na escola de tendência tecnicista, os
elementos curriculares essenciais – objetivos,
conteúdos, estratégias, técnicas, avaliação –
apresentam-se interligados.
Os conteúdos escolares e os métodos de
ensino, muitos dos quais utilizados também
na pedagogia tradicional ou novista, são
submetidos aos objetivos comportamentais
previstos no todo da organização do processo
ensino-aprendizagem tecnicista.
No início dos anos 70, concomitante ao
enraizamento da pedagogia tecnicista no
Brasil, é assinada a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional nº 5692/71, que
introduz a Educação Artística no currículo

escolar de 1º e 2º graus. Desde a sua
implantação, observa-se que a Educação
Artística é tratada de modo indefinido, o
que fica patente na redação de um dos
documentos explicativos da lei, ou seja, o
Parecer nº 540/77: "não é uma matéria, mas
uma área bastante generosa e sem contornos
fixos, flutuando ao sabor das tendências e
dos interesses". Ainda o mesmo parecer falase na importância do "processo" de trabalho
e estimulação da livre expressão.
Os cursos de Educação Artística vêm
priorizando-se em atividades artísticas mais
direcionadas para os aspectos técnicos,
construtivos, uso de materiais, ou em um fazer
espontaneístico, sem maiores compromissos
com o conhecimento da arte.
As aulas de Arte apresentam influências
das três pedagogias enunciadas – tradicional,
novista e tecnicista. Estas pedagogias,
embora descritas separadamente, na
prática se imbricam. Acreditamos que o
conhecimento dos principais aspectos
pedagógicos, ideológicos e filosóficos
que marcam o ensino-aprendizagem de
Arte, pode auxiliar o professor a entender
as raízes de suas ações, bem como o seu
próprio processo de formação. Ao mesmo
tempo, ele pode tomar ciência de que ainda
permanecem questões referentes ao papel
especifico da educação escolar e também
das aulas de Arte na mudança e melhoria das
relações sociais.
Desde os anos 60, muitos educadores,
preocupados com o rumo da educação escolar,
passam a discutir as reais contribuições da
escola sobretudo da escola pública pensando
numa melhoria das práticas sociais.
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NOVAS PROPOSTAS PARA O
ENSINO DE ARTE NO CICLO I
Essas discussões têm contribuído para
mobilizar novas propostas pedagógicas que
apontam para uma educação conscientizadora
do povo e para um redimensionamento
histórico do trabalho escolar público,
democrático e de toda a população.
Surgem, então, novas teorias para explicar a
superação do pensamento liberal na busca
de um projeto pedagógico progressista. De
acordo com o processo histórico seguemse as pedagogias: "libertadora", "Iibertária"
e "histórico-crítica" ou "crítico-social dos
conteúdos (ou ainda "sócio-política”)
Inicialmente, alguns desses educadores
mais descrentes do trabalho escolar sugerem
uma educação do povo, de caráter "nãoformal", não- diretivo, não-autoritário,
visando liberar as pessoas da opressão da
ignorância e da dominação. São as propostas
educacionais apresentadas pelas pedagogias
libertadora (representada por Paulo Freire) e
libertária (representada por Michel Lobrot,
Célestin Freinet, Maurício Tragtenberg,
Miguel González Arroyo, dentre outros)
A Pedagogia Libertadora proposta por
Paulo Freire objetiva a transformação da
prática social das classes populares. Seu
principal intento é conduzir o povo para
uma consciência mais clara dos fatos vividos
e, para que isso ocorra, trabalham com a
alfabetização de adultos. Na metodologia de
Paulo Freire alunos e professores dialogam
em condições de igualdade, desafiados
por situações-problemas que devem compreender e solucionar.

A Pedagogia Libertária por sua vez, resumese na importância dada a experiências de
autogestão, não-diretividade e autonomia
vivenciadas por grupos de alunos e seus
professores. Acreditam na independência
teórica e metodológica, livres de amarras
sociais (como foi o caso de Summerhill,
criada pelo educador inglês A. Neill, no início
dos anos 60)
Concomitante a essas proposições, surge
em dos anos 70 um outro grupo de professores
em busca de caminhos para a educação
escolar pública, que já se apresentava com
baixa qualidade de ensino- aprendizagem.
De início, esse movimento coincide com a
retomada dos estudos teóricos críticos, que
colaborou para difundir a ideia da escola como
reprodutora das desigualdades sociais. Isto
gerou urna atitude pessimista, de negação
do trabalho da escola e a substituição dos
conteúdos tradicionais de ensino nas aulas,
por "discursos políticos”.
Finalmente, parte desses professores
que passam a propor uma Pedagogia Sóciopolítica -percebem, logo no início dos anos
80, que era preciso ultrapassar esse mero
denuncismo, que não levaria a urna efetiva
melhora da escola pública verdadeiramente
democrática que desejavam a preciso
ultrapassar esse quadro pessimista e
imobilizador que tomava conta do ideário
de muitos educadores. Ao mesmo tempo,
assumiram que as reflexões e discussões
das
teorias
"crítico-reprodutivistas"
contribuíram para que muitos professores
se conscientizassem de dois aspectos
importantes”.
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Conseguir uma educação escolar pública
competente é, por si só, um dos atos políticos
que precisa ser efetivado, pois a escola é
direito de todos os cidadãos.
Garantir aos alunos o acesso aos
conhecimentos fundamentais não faz da
escola a única responsável pela melhoria
da vida na sociedade (concepção idealista),
nem a toma exclusivamente reprodutora das
relações sociais (concepção reprodutivista).
A educação escolar é influenciada por
muitos determinantes sociais, históricos e,
ao mesmo tempo, é capaz de influenciá-los,
de intervir para que mudem, se transformem
e melhorem socialmente (concepção realista)

A nova proposta da educação escolar
não toma para si a responsabilidade da
conscientização política. A escola não é o único
segmento da sociedade responsável pelo
processo de ampliação da conscientização
política de cidadão e sim um dos segmentos
que contribuem para isso. A conscientização
política na prática social ampla e concreta do
cidadão. A educação escolar deve assumir
o ensino do conhecimento acumulado
e em produção pela humanidade, isto é,
deve assumir a responsabilidade de dar ao
educando o instrumental necessário para
que ele exerça uma cidadania consciente,
critica e participante.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apresentados estes olhares sobre o mesmo objeto de
estudo, podemos perceber o quão rico é o estudo das cores
para nossa percepção e compreensão do mundo em que
vivemos. Mais que esgotar possíveis abordagens, entendemos
ter contribuído para a ampliação deste debate, e temos claro
isso só ter sido possível por conta destes anos de estudo,
da dedicação dos educadores com quem trabalhamos e do
suporte técnico oferecido por esta instituição de ensino.
Agradecemos a todos os que contribuíram para que este
projeto se concretizasse e reafirmamos nossa opção por uma
vivência profissional que seja sinônimo de liberdade e vida.
Nem todos relacionariam a arte dentre suas necessidades
básicas da vida, mas com certeza aqueles indivíduos privados
do convívio social devido à estigmatização, encontram na arte
um espaço para realizar-se como seres humanos, mostrando
a todos que são pessoas em busca de seu crescimento
pessoal.
Além de proporcionar atividades concretas e construtivas,
a educação por meio da arte promove o desenvolvimento
de habilidades e capacidades, o controle dos movimentos,
a organização pessoal e a ordenação dos pensamentos. As
834

LUCILENE DACIULIS
CAETANO
Licenciada em Pedagogia pela
Unicid em 2004. Professora de
Educação Infantil e Fundamental
I na rede pública estadual e
municipal de São Paulo.

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

atividades em grupo ajudam na integração social, por meio da cooperação e da comunicação
entre os seus membros, de acordo com as potencialidades e necessidades de cada um, as
atividades são aplicadas de forma lúdica, a fim de tornar a aprendizagem mais emocionante,
motivadora e prazerosa.
Acredito que um trabalho constante, coerente e organizado será capaz de fazer emergir
todo o potencial criador do indivíduo e torná-lo um agente social em pleno exercício da sua
cidadania.
Nesse sentido, uma pessoa que desenvolva caminhos próprios de expressão, a partir do
conhecimento de materiais, técnicas, conceitos nas diversas produções artísticas, é capaz de
participar de modo mais efetivo do seu contexto sócio-cultural, contribuindo produtivamente
e transformando o seu desenvolvimento em processo contínuo de aprendizagens e de
reconstrução de seus modos de expressão. E isso é exercer cidadania, porque afirmada a
sua marca pessoal, de indivíduo presente na contextualização da sociedade em que vive.
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OS IMPACTOS DA UTILIZAÇÃO DAS TIC NA
EDUCAÇÃO
RESUMO: Este artigo tem como objetivo analisar a prática pedagógica associada à utilização
de diversos e novos recursos tecnológicos. A partir de análises de textos e estudos realizados
por especialistas e educadores, discutirei as perspectivas, validades e potencialidades em
relação às inovações tecnológicas incorporadas ao processo educacional. Verificarei se as TIC
facilitam o trabalho docente e tornam as aulas mais dinâmicas e atraentes aos alunos, além
de estabelecer reflexões a respeito das novas abordagens e novos meios pedagógicos que,
associados aos recursos tecnológicos disponíveis, podem resultar em ações inovadoras, no
aperfeiçoamento do aprendizado e estabelecer uma abordagem que auxilie nas discussões
e debates sobre as transformações que vem ocorrendo no processo pedagógico em meio à
era digital, destacando a influência da informática e da internet na prática docente cotidiana.
Palavras-chave: Prática Pedagógica; Recursos Tecnológicos; Informática; Internet.
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INTRODUÇÃO
O vínculo existente entre o processo
humano com a educação se torna cada vez
mais relevante na medida em que as novas
demandas e novos paradigmas se apresentam
à sociedade da informação, da tecnologia e
do conhecimento. Como reflexo da própria
sociedade a escola é muitas vezes vista como
tábua de salvação e redentora ou como mera
possibilidade e com pouca esperança de
solucionar os problemas criados pelo mundo
que a mesma está inserida.
Nesse aspecto, pode-se olhar as escolas e
o mundo de diversos ângulos e entendê-los
de várias formas. Tenta-se compreendê-los
de maneira simplista, tenta-se compreendêlos de maneira simplista, complexa, formal ou
dialética e, a partir disso, analisar o papel do
indivíduo enquanto ser pensante, presente
e atuante na formação e transformação
da sociedade a que pertence. Discutir,
questionar e buscar respostas para os
principais dilemas e desafios existentes na
sociedade faz parte do processo educacional
e do contexto de educadores que refletem
sob vários aspectos as intensas mudanças
vivenciadas no mundo contemporâneo.
Os vários olhares e as diversas práticas
exercidas por especialistas em educação
no Brasil nesse início de século são
acompanhados por inferências e debates a
respeito das mudanças, que são contínuas e
muitas vezes frenéticas, e das permanências,
por vezes necessárias e importantes para
se idealizar e trilhar novos caminhos. As
diversas possibilidades criadas a partir do
contexto de grandes mudanças políticas e

econômicas, além da grande difusão das
novas tecnologias globais colocam em
xeque a eficácia educacional e propõem um
redirecionamento do processo pedagógico
a partir das novas demandas e exigências
globais, que contemplem ações socialmente
responsáveis do ponto de vista cultural,
ambiental e humano.
É dentro desse novo aspecto que se
coloca o cidadão do novo milênio, dotado
de questionamentos, anseios, interesses
e busca por realizações, que este trabalho
de pesquisa intitulado ‘Os Impactos da
Utilização das TIC na Educação’, visa verificar
como os professores pensam e utilizam os
recursos tecnológicos no cotidiano escolar,
além de detectar a importância dada às novas
tecnologias de informação e comunicação
(TIC) pelos docentes.
Professores
e
especialistas
estão
cada vez mais atônitos frente às novas
tecnologias, principalmente ao que se
denomina ‘habilidades do século XXI’, pois
incentivadas pelo mercado, as tecnologias
digitais avançam com uma velocidade
intensa sem que as ações pedagógicas
verificada na grande maioria das escolas
tenham condições de acompanhar, uma vez
que se mantêm didáticas obsoletas, com
aulas instrucionistas e conteudistas, além
de estruturas decadentes e desestimulantes
(DEMO – 2008).
Esse descompasso vivido pela escola
quando a comparamos com o mundo
repleto de imagens, recursos digitais e
inovações tecnológicas, a torna cada vez
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menos interessante para crianças e jovens
que nasceram e vivem cercados desses
elementos de entretenimento e objetos
eletrônicos. Nesse imbróglio, o professor
encontra concorrências duras que acenam
para horizontes complexos. Longe se ser
substituído pela máquina, assim como a
escola que não corre risco de ser extinta, o
educador deve se familiarizar cada vez mais
com recursos inovadores existentes para
que possa regular e aperfeiçoar seu próprio
uso pelo aluno, a fim de assumir uma postura
ativa e propositiva, ao invés de se manter
resistente ou submisso. A mera resistência
caminhará na contramão de um processo de
formação pedagógica.

O PAPEL DA ESCOLA
A maioria das escolas públicas no Brasil
se ampara em duas velhas e tradicionais
ferramentas: o giz e a lousa. Só não está
pior porque aqueles que escolheram ser
professor valorizam seu próprio trabalho
e procuram ser criativos, dinâmicos e
identificados com um projeto de educação
que valorize o saber, a cultura e o indivíduo
na sociedade. O professor continua sendo a
maior tecnologia presente nas salas de aula
de escolas públicas e particulares no país.
Assim, como afirma Moran “ensinar com a
Internet será uma revolução, se mudarmos
simultaneamente os paradigmas do ensino.
Caso contrário servirá somente como um
verniz, um paliativo ou uma jogada de
marketing” (1997, p.146).
Criar novas formas de aprendizagem
vai além de novos conteúdos e as novas

tecnologias devem motivar a criação de
novas atitudes e valores advindos do
momento de intensas mudanças que vivemos
(GRINSPUN – 2009). Dentre os maiores
dilemas e desafios da educação se encontra
a falta de vontade e estímulo dos alunos.
Desafios precisam ser apresentados a eles
para motivá-los e envolvê-los ativamente
na aprendizagem, aumentando a interação,
a reflexão e a participação durante as aulas.
Para Valente, “o indivíduo não é um ser
isolado, ele está inserido num ambiente que
deve ser cooperativo e pode usar todos seus
elementos sociais como fonte de ideias, de
conhecimentos ou de problemas a serem
desenvolvidos pelo do uso do computador”.
(1999, p.30).
A aproximação do mundo da informática e
da comunicação com o mundo da educação
requer ações que superem impasses,
distâncias e dúvidas quanto ao êxito de
uma aplicação mais ampla e estrutural
para que se articulem novas tecnologias e
educação para a cidadania. Nesse aspecto
é ingente a qualificação de professores que
é determinante nesse caminho tortuoso
de transformação do sistema educacional,
pois a transformação da educação passa,
necessariamente, pela transformação do
professor, que deve estar apto, qualificado e
preparado para a promoção de uma educação
mais qualificada e que esteja voltada para o
cidadão e para o bem comum.
As modificações no mundo do trabalho,
do lazer, do social e, por conseguinte,
da
educação,
devem
acompanhar
transformações na aquisição e construção do
conhecimento que se revelam cada vez mais
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próximas das TIC (Tecnologias da Informação
e Comunicação) inseridas no processo de
ensino-aprendizagem. Tal reformulação
ocorrerá mediante o diálogo, o debate, as
ações e os investimentos que valorizem
acima de tudo a melhoria das condições de
trabalho, a formação e a atualização dos
professores, para que se sintam inseridos e
articulados definitivamente nesse contexto
superação e mudança.
Não se pode indicar com precisão aonde o
homem chegará com as avançadas tecnologias
criadas nesse início de século, nem saber se
irão transformar por completo as formas de
relacionamento e comportamento humanos,
mas é certo que seus reflexos transcendem a
uma melhor qualidade de vida e a facilidades
no cotidiano que articulam transformações
nos campos social, econômico. Para além do
consumo e lançamento de produtos muitas
vezes descartáveis e inócuos, a discussão
sobre o desenvolvimento e utilização de
novas tecnologias direcionadas ao campo
educacional e pedagógico, visa entender e
avaliar os impactos destas na formação dos
valores, atitudes e comportamentos durante
a vida escolar dos alunos. Segundo Valente,
“a educação é um serviço e, como tal, sofre
e se adequa às concepções paradigmáticas
que vive a sociedade. Portanto, ela passa
pelas mesmas transformações que outros
segmentos da sociedade passam” (1999 p.
32).
Planejar
o
ensino,
organizar
a
aprendizagem e problematizar os conteúdos
e entendimento dos elementos vividos pelo
aluno na escola e na sociedade são caminhos
possíveis para que o professor renove sua

prática pedagógica e se transforme em um
educador e não apenas um transmissor de
fatos, fórmulas e regras. Desafiar e inovar
sua prática, buscar a interação e construir em
conjunto o conhecimento, além de qualificar
seu aluno para a cidadania estão entre os
maiores desafios da escola e do educador.
A maior tarefa do professor, conforme se
verifica em Demo (2007) é construir o
conhecimento para aprender a aprender
e para saber pensar como componentes
cruciais da competência construtiva e não
somente construtivista que é limitada e
pouco criativa.
Para aperfeiçoar seu processo educativo
e contribuir na construção de uma escola
transformadora, o professor deve se
manter permanentemente em processo
de formação, atualizado e conhecedor dos
novos meios e mecanismos de informação
e comunicação para, contudo, compreender
o papel da tecnologia como parte integrante
da formação e desenvolvimento humanos,
contextualizado e inserido como elemento
em benefício das próprias realizações
humanas.

OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO
Muitos professores têm se questionado
se é possível promover a aprendizagem de
valores e atitudes com da utilização das TIC
como uma relação significativa no mundo
atual. Morin afirma que o aprendizado se
dá de diversas formas, principalmente pela
televisão e que “o conhecimento pertinente
deve reconhecer o caráter multidimensional
e inserir todas as informações e dados a ele
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pertinentes: o complexo, o interativo e a
multiplicidade” (2001, p.36).
As inovações que se apresentam (e
muitas disponíveis) podem proporcionar
consideráveis ganhos em termos de
aprendizagem profissional e de vida,
permitindo significativas melhoras em sua
ação educativa e pedagógica
A formação é essencial para que o
profissional tenha condições de exercer seu
trabalho dignamente e de forma competente
face às novas exigências de um mundo cada
vez mais competitivo e individualista. Para
aceitar, divergir, criticar e criar modalidades
de ensino e valores capazes de contribuir
com uma formação plena de seu aluno e
recorrer aos meios mais modernos a fim de
desempenhar um bom trabalho pedagógico,
o educador deve se reconhecer e se ver
inserido numa determinada cultura e
sociedade que participa e convive com
as mudanças promovidas coletivamente.
Se a formação é falha e não apresenta
caminhos para que se exerça um trabalho
inovador e criativo utilizando ferramentas
tecnológicas, o que o professor deve fazer?
Como trabalhar com alunos do século XXI
com uma formação que remonta ao século
XIX? Relegar a segundo plano as grandes e
importantes mudança que vem ocorrendo?
Tais questões são pertinentes e relevantes
para se pensar os problemas educacionais
que vivemos em nível local e global.
Morin destaca que os problemas
fundamentais da humanidade e os
problemas globais estão ausentes das
ciências disciplinares e destaca que
“o
enfraquecimento
da
percepção

global
conduz
ao
enfraquecimento
da
responsabilidade,
resultando
no
enfraquecimento da solidariedade” (2000,
p.38), pois o conhecimento parcial é
reducionista e limitado, levando à natural
restrição do complexo ao simples. “Como
nossa educação sempre nos ensinou a
separar, compartimentar, isolar, e não unir os
conhecimentos, o conjunto deles constitui
um quebra-cabeça ininteligível” (idem p.40).
A era digital em que o mundo está inserido
não é obra do acaso, extraterrena nem
tampouco criação dos deuses. Ela é um feito
humano e, portanto, homem e tecnologia
caminham juntos há milhares de anos.
(GRINSPUN – 2009). Ao supervalorizar os
avanços tecnológicos a ponto de colocar em
dúvida a supremacia e controle humanos
sobre ela, é no mínimo intrigante não amplia a
discussão que visa aumentar a reflexão sobre
a educação, a tecnologia e a transformação
da sociedade.
Todas as facilidades e simplificações
criadas no mundo do trabalho, na economia
e no cotidiano fazem parte de um contexto
que repercute positivamente na maioria
dos aspectos e são irreversíveis. O homem
só constrói e cria aquilo que é possível
e necessário para seu bem-estar e sua
comodidade e, para tanto, é necessária uma
atitude questionadora e crítica em relação
ao uso das TIC e aos valores subjacentes
ao indivíduo que podem ser elaborados.
Os desafios, resistências e perigos que a
tecnologia pode trazer no campo educacional
devem estar em pauta tanto durante a
formação quanto na atuação enquanto
educador, para que se possa compreender
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a criação, a utilização e a influência da
tecnologia na formação da própria sociedade.
A
educação
deve
atender
ao
desenvolvimento das competências básicas
considerando a competitividade no cenário
internacional, além de estar interligada
ao contexto informatizado e digital que
se vivencia na sociedade atual. Aliada à
tecnologia, a educação visa a formação da
cidadania “dotando o cidadão dos requisitos
básicos para viver numa sociedade em
transformação, com novos impactos
tecnológicos, novos instrumentos nas
produções e relações sociais” (Grinspun –
2007, p.92).
A aproximação do mundo da
informática e da comunicação com o mundo
da educação requer ações que superem
impasses, distâncias e dúvidas quanto
ao êxito de uma aplicação mais ampla e
estrutural de que articule novas tecnologias
e educação para a cidadania. Nesse aspecto
é ingente a qualificação de professores que
são determinantes nesse caminho tortuoso
de transformação do sistema educacional,
pois a transformação da educação passa,
necessariamente, pela transformação do
professor, que deve estar apto, qualificado e
preparado para a promoção de uma educação
mais qualificada e que voltada para o cidadão
e o bem comum
A
necessidade
de
aprendizagem
constante e de atualização de informações
e conhecimentos amplia a importância da
educação em todos os níveis e, ainda, revela
a necessidade por uma escola qualificada e
capaz de dar respostas aos novos desafios e
de criar condições para ordenar e organizar

um processo de ensino-aprendizagem capaz
de otimizar e aperfeiçoar a produção do saber.
Tal ideia se confirma em Coll (2010, p.29), ao
afirmar que “trabalhar em rede com o apoio
das TIC representa uma nova maneira de se
entender e de estabelecer as competências
necessárias para cumprir as tarefas e realizar
as atividades estabelecidas”.
Buscar a promoção do indivíduo e sua
formação plena para caminhar nas redes e
teias de novos e dinâmicos conhecimentos
e valores, impulsionando o homem para
saber e agir diante das novas mudanças e
desafios devem ser os objetivos maiores de
uma educação que se pretende inovadora,
inventiva e que amplie a realidade dos
homens e de sua própria história.
Atualmente, com o grande aumento
de acessos à informação e de facilidades
de comunicação, o ensino e o papel do
professor passam a ser revistos exigindo uma
reestruturação sem deixar de ser prioridade
para o cidadão. Embora as informações
sejam quase ilimitadas aos alunos elas
não significam conhecimento e sabedoria,
mas certamente podem resultar em
facilitadores na compreensão da realidade
desde que professores os auxiliem a filtrar
e gerir as informações que lhes chegam
e que os envolvem, colaborando com o
desenvolvimento de uma nova escola.
Sem ter seu papel diminuído, mas sim
alterado, o professor deixa de se apresentar
como ‘dono do saber’ e como um transmissor
de conhecimento e de conteúdos. Ao
professor cabe organizar o saber, estimular o
diálogo e a reflexão, além de fornecer recursos
e meios de aprendizagem a seus educandos.
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Como um parceiro e facilitador na obtenção
do conhecimento o professor no novo
milênio abandona a roupagem autoritária
que vestia o ‘mestre’ até pouco tempo para
interagir num processo democrático, na
busca constante da construção autônoma
e criativa da aprendizagem e do saber
(VIEIRA – 2003). Contudo, como agente de
mudança e formador de novas gerações,
o professor é essencial para a sociedade e
para o desenvolvimento de um país, mas
nem sempre é respeitado e valorizado pela
sociedade e pelo Poder Público.
Em todo esse processo de rupturas na
educação, crises nos sistemas de ensino
e transformações vividas por uma escola
que se pretende inovadora e cidadã, as TIC
podem desempenhar papel fundamental
na promoção de criativas formas de
alfabetização desde que contextualizadas
e organizadas pedagogicamente. As novas
tecnologias não podem ser assimiladas como
diversão, brincadeira ou meros enfeites para
atrair o aluno como simples expectador e
coadjuvante.
Dessa forma, as tecnologias devem servir
para motivar alunos e professores e ampliar
as capacidades de comunicação, criação e
transmissão do conhecimento para a ação
cidadã, para ser protagonista, emitindo
opiniões, discutindo, participando a atuando
como sujeito no processo de aprendizagem.
Para que isso ocorra e o conhecimento seja
buscado de forma plena por um processo
criativo e democrático, é necessário se
formule a partir da utilização das TIC,
novos modelos de alfabetização com mais
atualização, envolvimento e interação,

promovendo ações a favor da autonomia, do
argumento, da crítica e da independência.
Morin destaca que “a educação do futuro
deverá ser o ensino primeiro e universal,
centrado na condição humana” (2001, p.45).
Conhecer o humano é, antes de qualquer
coisa, situá-lo no universo, e não o separar
dele.
A aproximação do mundo da informática e
da comunicação com o mundo da educação
requer ações que superem impasses,
distâncias e dúvidas quanto ao êxito de
uma aplicação mais ampla e estrutural de
que articule novas tecnologias e educação
para a cidadania. Nesse aspecto é ingente
a qualificação de professores que são
determinantes nesse caminho tortuoso
de transformação do sistema educacional,
pois a transformação da educação passa,
necessariamente, pela transformação do
professor, que deve estar apto, qualificado e
preparado para a promoção de uma educação
mais qualificada e que voltada para o cidadão
e o bem comum.
As modificações no mundo do trabalho,
do lazer, do social e, por conseguinte,
da
educação,
devem
acompanhar
transformações na aquisição e construção
do conhecimento que se revelam cada vez
mais próximas das TIC inseridas no processo
de ensino-aprendizagem. Tal reformulação
ocorrerá mediante o diálogo, o debate, as
ações e os investimentos que valorizem
acima de tudo a melhoria das condições de
trabalho, a formação e a atualização dos
professores, para que se sintam inseridos e
articulados definitivamente nesse contexto
superação e mudança.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo, intitulado Os Impactos da Utilização das
TIC na Educação, analisou a relevância do papel das novas
tecnologias existentes e como são utilizadas nas escolas por
professores e alunos durante o processo de desenvolvimento
pedagógico, cujo desafio para a maior parte dos educadores
é aperfeiçoar a qualidade de ensino e fazer que a escola
se torne parte integrante no processo de desenvolvimento
intelectual e humano dos estudantes. Muito de discute se a
integração das TIC pode ir além da presença de ferramentas
tecnológicas e do uso isolado e ilustrativo por parte do
professor e colaborar com o processo de humanização
pretendido pela educação.
Por uma educação que possa elevar o conhecimento
inovando a valorização do saber pensar e o aprender a
aprender, detectou-se neste estudo que a aplicação de
novas tecnologias exige modelos pedagógicos, projetos e
currículos que atribuam significado educativo e que criem
situações concretas nas quais sua utilização seja possível e
produtiva para alunos e professores.
Embora se reconheça o potencial educativo e qualitativo
das TIC nas informações aqui colhidas, muitas dúvidas e
algumas críticas foram relatadas que permitem discutir a
realidade da escola pública, com suas carências, possibilidades
e desafios, associadas às inovações e transformações
pretendidas por estudiosos que pensam e discutem a
importância da educação na atualidade. Uma das ações
possíveis para elevar a qualidade de ensino, além de tornar a
escola atraente e relevante para o aluno é a incorporação de
tecnologias digitais e a gradual informatização do processo
educacional.
Refletir sobre os aspectos relacionados aos novos recursos
existentes dentro e fora da escola é apenas um elo da corrente
quando se discute o papel da escola na construção de uma
sociedade mais livre e criativa. Instituições de ensino que
qualifiquem e formem profissionais capazes de atuar numa
perspectiva menos conteudista e mais humana e cidadã,
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bem como educadores valorizados e comprometidos com uma educação transformadora e
de qualidade, são elementos essenciais na busca de uma escola mais presente e atuante no
competitivo e moderno mundo que se vive.
Discute-se muito que a escola necessita de mudanças e que sejam urgentes para se atingir
não só a inserção de todos sem preconceito ou marginalização, mas que sejam inseridos com
qualidade e que a educação possa fazer sentido na vida de os estudantes. A qualidade na
educação é um dos maiores desafios para uma sociedade apoiada em valores sociais, morais
e éticos. Uma educação que possibilite maior participação e intervenção na realidade, que
expresse uma dimensão mais humana, democrática e voltada para o avanço da cidadania.
Contudo, se a aplicação das TIC nas escolas for feita sem planejamento, sem treinamento
e de maneira autoritária, as possíveis vantagens poderão desaparecer, com grandes prejuízos
para alunos e professores. Estudos e discussões deverão ser feitos no intuito de verificar
as reais disponibilidades e necessidades das escolas a fim de se evitar descontentamentos
e segregação socioeconômica. Democratizar o acesso às novas tecnologias e mudar as
atitudes e comportamentos em torno das novas modalidades de ensino organizadas a partir
das TIC, poderá resultar em maior integração entre professores e alunos dentro do processo
de ensino-aprendizagem.
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A RELAÇÃO ENTRE A ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
E O PROCESSO DE APRENDIZADO INFANTIL
RESUMO: Muitos estudos recentes apontam para a importância da alimentação saudável
para manutenção de um corpo saudável. A cultura de uma alimentação saudável é amplamente
defendida e divulgada, porém, em contraponto, temos uma sociedade com o tempo cada vez
mais escasso e com uma alimentação recheada de produtos industrializados pela praticidade
proporcionada pelo mesmo. A busca pela melhor qualidade de ensino tem se tornado uma
temática importante para profissionais da área da educação. Dentre os fatores que podem
influenciar o desempenho de crianças e adolescentes, destaca-se a nutrição cerebral, que
pode afetar diretamente o processo de aprendizagem. Este artigo tem como temática a
importância da alimentação saudável e sua relação direta com os processos de aprendizado
na primeira e segunda infância. A educação alimentar é de suma importância neste processo
e fase da vida, e o processo de conscientização é relevante para todos os envolvidos na vida
da criança.
Palavras-chave: Processo de Aprendizagem; Alimentação Saudável; Psicopedagogia;
Educação; Práticas Alimentares.
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INTRODUÇÃO
Em um mundo cada vez mais globalizado,
é natural que o tempo seja algo totalmente
escasso, com isso cresceu muito nos últimos
anos o consumo de produtos práticos
como enlatados, embutidos, fast-foods e
etc. O aumento dá-se além da praticidade
e economia de tempo, também pelo sabor
que muitas vezes é preferido aos alimentos
naturais.
Apesar de serem deliciosas ao paladar
e economizar o tempo cada vez menor no
período atual, uma alimentação recheada
de produtos industrializados pode trazer
sérios riscos à saúde em qualquer estágio
da vida: obesidade, diabetes, pressão alta
e demais desequilíbrios do corpo podem
estar associados ao uso demasiado de
produtos deste tipo, eles alteram o ciclo do
organismo, por muitas vezes contém altos
níveis de sódio, açúcares e etc. causando
os mais diversos problemas de saúde. As
crianças representam um grupo de grande
vulnerabilidade em razão da imaturidade
dos sistemas imunológico e fisiológico,
sua fase de desenvolvimento é totalmente
comprometida quando a nutrição não é
suficiente, uma alimentação adequada se
mostra fundamental para o crescimento e
desenvolvimento saudável de cada indivíduo
especialmente na fase da primeira infância.
Os hábitos alimentares de um indivíduo
refletem a sua imagem, não apenas a forma
do corpo, mas o estado da sua mente, que
nos primeiros anos de vida se desenvolve de
acordo com a sua alimentação.
As doenças ligadas a carências

de vitaminas e nutrientes no organismo
aumentam a exposição das crianças a
diarreias e infecções, além de comprometer
os sistemas nervoso, mental, intelectual e
visual.
A Pesquisa de Orçamentos Familiares
(2008-2009) apresentou uma evolução
de sobrepeso e obesidade de crianças
brasileiras entre cinco e nove anos e mostrou
um aumento do sobrepeso de passando
de 10,9% (1974-1975) para 34,8% (20082009) em meninos, e de 8,6% para 32%
em meninas no mesmo período. São dados
realmente preocupantes do ponto de vista
de desenvolvimento infantil e se tornou uma
preocupação em relação ao desenvolvimento
do processo de aprendizagem que pode
ser muito afetado com esses déficits na
alimentação.
Os recursos que o cérebro desenvolve
nos permitem responder ao ambiente de
forma cada vez mais elaborada, para que
novas tensões sejam criadas, aumentando
mais nossa capacidade de descobrir, inovar e
inventar. (PÓVOA,2005, p.9)
Hábitos saudáveis na infância trazem
resultados não apenas a curto prazo, mas
estendem-se até a vida adulta, tornandoos adultos saudáveis e de maior capacidade
produtiva.
Por estes e outros motivos citados acima é
de extrema importância ter uma alimentação
balanceada e o mais saudável quanto for
possível, não somente na infância, fase que
daremos maior ênfase, mas por toda vida.
Abordar um tema tão diverso no contexto
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do aprendizado justifica-se por duas razões.
Primeiro motivo por ser um ato vital para
manutenção da vida e a segunda razão é
que o ambiente escolar é crucial para o
desenvolvimento de hábitos alimentares.
Um dos objetivos deste artigo é trazer à
tona as consequências de uma má alimentação
dentro do processo de aprendizagem
nos períodos da primeira e segunda
infância. É possível identificar algumas das
consequências que a utilização de produtos
industrializados pode trazer à vida escolar e
como isso pode ser evitado. A metodologia
empregada foi a de revisão bibliográfica, com
base em escritores um pouco mais antigos
e recentes dando o respaldo necessário
para consolidar argumentos e chegar a uma
conclusão sobre a questão.
Atualmente,
muitos
pesquisadores,
estudiosos e profissionais tem se aprofundado
na questão qualidade de vida. O tema é
amplamente difundido também na sociedade
que está a todo instante buscando melhorar
os índices de qualidade de vida, embora seja
extremamente difícil chegar a um consenso
do que seja exatamente uma boa qualidade
de vida. O conceito é diferente de acordo
com cada indivíduo, mas em termos gerais,
pode-se afirmar que qualidade de vida
envolve: boa alimentação, boa educação,
prática de exercícios físicos, boa moradia,
acesso a cultura, relacionamentos sadios
entre amigos e família, acesso a recreação,
lazer locomoção e etc.
Neste artigo em questão nosso foco
será especificamente um aspecto de
uma boa qualidade de vida: alimentação
saudável. Sem dúvida, a alimentação é parte

fundamental para o indivíduo, afinal somos o
que comemos.
De acordo com Amaral (2008):
A formação de hábitos alimentares
saudáveis é um processo que se inicia desde
o nascimento, com as práticas alimentares
introduzidas nos primeiros anos de vida pelos
pais, primeiros responsáveis pela formação
dos mesmos. (AMARAL, 2008, p. 01)

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
E O DESENVOLVIMENTO
INFANTIL
Pode-se observar em várias pesquisas
que a alimentação realmente influencia o
desenvolvimento da criança, é na infância
que forma-se a maior parte dos hábitos
alimentares para a vida adulta. Se a criança
tem uma boa alimentação, rica em proteínas,
vitaminas e sais minerais é nítido que sua
capacidade física, de atenção, concentração
e memória são muito melhores.
Uma alimentação saudável trata-se de
uma alimentação diversa que contenha:
carboidratos, lipídios, proteínas, sais minerais,
água, fibras, sal, gorduras, vitaminas, tudo
isso, na quantidade adequada, suprindo
de forma equilibrada o total calórico e
de nutrientes necessários ao organismo,
respeitando as diferenças individuais e/ou
coletivas. Sabe-se que a escola, (envolvendo
também as creches) é o lugar em que a
criança passa boa parte de sua vida, e
quando mais novas frequentam creches em
período integrais, realizando até 4 refeições
diárias, é um lugar de grande influência, uma
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vez que também oferece algumas refeições
diárias as crianças, por isso, a demanda por
nutricionistas no ambiente escolar sempre
existe, uma vez que este profissional exerce
importante papel no desenvolvimento total
da criança.
Uma boa alimentação é aquela que
mantém seu organismo em funcional
equilíbrio: biótipo adequado, boa disposição,
ossos e dentes fortes, sistema imunológico
resistente e etc.
Uma dieta balanceada mantém o
organismo em um estado saudável, ossos
e dentes fortes, peso e estatura dentro do
padrão de normalidade, biótipo padrão, um
corpo resistente às enfermidades.
Consea (2004), afirma que:
A alimentação e nutrição adequadas
constituem direitos fundamentais do ser
humano. São condições básicas para que
se alcance um desenvolvimento físico,
emocional e intelectual satisfatório, fator
determinante para a qualidade de vida e o
exercício da cidadania. Se for verdade que,
muitas vezes, a falta de recursos financeiros é
o maior obstáculo a uma alimentação correta,
também é fato que ações de orientação e
educativas têm um papel importante no
combate a males como a desnutrição e a
obesidade. Ao chamar a atenção de crianças
e adolescentes para os benefícios de uma
alimentação equilibrada, a escola dá a sua
contribuição para tornar mais saudável a
comunidade em que se insere. (CONSEA,
2004 p. 81).
A alimentação é um hábito social,
consequência da integração das dimensões
biológicas,
sociocultural,
ambiental,

e econômica, requer, portanto, uma
abordagem integrada que reconheça as
práticas alimentares como resultado da
disponibilidade e acesso aos alimentos, além
de comportamentos, práticas e atitudes
envolvidas nas escolhas, preferências
palatares, nas formas de preparo e consumo
dos alimentos.
De acordo com Póvoa (2005, p.9)
Os recursos que o cérebro desenvolve
nos permitem responder ao ambiente de
forma cada vez mais elaborada, para que
novas tensões sejam criadas, aumentando
mais nossa capacidade de descobrir, inovar e
inventar. (POVOA, 2005, p.9)
Dentre os fatores que podem influenciar
o desenvolvimento do cérebro está à força
da nutrição. Os especialistas estudam e
discutem algum tempo sobre o tema.
Segundo Dinis (DINIS, 2006, p.1) “atentar
a alimentação cerebral pode desenvolver o
cérebro e suas plenas capacidades, corrigir
desvios de inteligência, preveni-los e
aperfeiçoá-los”, desta maneira, é possível
melhorar a qualidade do ensino adicionando
uma alimentação balanceada e saudável
resultando em um melhor desempenho
intelectual do indivíduo.
Os alimentos são classificados em um
grupo básico sendo eles:
a) Proteínas: construtores ou reparadores
b) Carboidratos: Energéticos
c) Gorduras ou Ácidos Graxos –
Energéticos e veiculadores de proteínas
d) Vitaminas – Regulam o funcionamento
do corpo.
e) Minerais – também reguladores.
Daremos um destaque especial para
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as proteínas, que são responsáveis pela
construção das redes neurais no cérebro:
A formação de uma memória resulta de
modificações ativadas por um sinal nas
conexões das redes neuronais. Quando uma
informação é recebida, proteínas e genes
são ativados nos neurônios. Proteínas são
produzidas e encaminhadas para as conexões
estabelecidas entre neurônios. Essas
proteínas servem ao reforço e à construção
de novas sinapses – aprendizagem (os
locais de comunicação entre os neurônios).
Quando se forma uma nova memória, uma
rede específica de neurônios é elaborada em
diversas estruturas cerebrais, principalmente
no hipocampo e depois a lembrança é
gravada da mesma maneira no córtex, local
de seu armazenamento definitivo (MELO,
2005, p.15)
A grande maioria das proteínas não são
produzidas pelo organismo e necessitam ser
ingeridas por meio dos alimentos, podemos
citar além da carne (proteína animal), os
alimentos de cor verde (brócolis, almeirão,
couve e etc), ovos, queijos e etc.
Além das proteínas, temos também
outros alimentos muito importantes no
desenvolvimento cerebral, como alimentos
ricos em vitaminas e açúcares complexos
como as leguminosas, pão, arroz, batata e
etc.
As vitaminas também são essenciais no
desenvolvimento cerebral, a falta delas
pode decorrer de problemas graves e que
dificultam o aprendizado, abaixo um quadro
que ilustra o que a falta das vitaminas pode
causar o organismo:

Quadro 1 – A falta de vitaminas e os
problemas causados pela sua insuficiência

Fonte: Passos, 1996, p.116

As vitaminas e os minerais são reguladores,
imprescindíveis no bom funcionamento
do organismo, mantendo o equilíbrio, são
sempre encontrados em alimentos naturais
que devem ser consumidos, de preferência
in natura.
Outro grupo tão importante quanto são
os carboidratos, principal fonte de energia
para o organismo. FREITAS (2002) afirma:
Ao serem ingeridos, os carboidratos são
convertidos em glicose, que é o combustível
usado por nossas células para produzires
energia. Consumimos essa energia em nossas
atividades e ela mantém nossa temperatura.
Se ingerirmos maior quantidade de
carboidratos do que nosso corpo necessita,
o excesso será transformado em gorduras
que se acumulam nos tecidos. (FREITAS,
2002, p.47)
Os alimentos são separados em grupos
em uma pirâmide demonstrando uma dieta
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balanceada e as porções indicadas em cada um dos grupos.
Quanto mais ao topo menor deve ser a quantidade ingerida, ao passo que os alimentos da
base proporcionam uma melhor nutrição e devem ser ingeridos em maior quantidade.
Figura 1: Pirâmide Alimentar que ilustra uma dieta balanceada

Pirâmide Alimentar :Fonte: FREITAS (2002)

Essa pirâmide serve de orientação para a quantidade de cada elemento que podemos
consumir quanto mais para o topo menor a quantidade e as porções a serem ingeridas.
Nenhum alimento possui todas as propriedades reunidas em um único lugar, por isso quanto
mais variada for a sua alimentação, mais saudável e adequada ela será.
O ideal é incentivar as crianças a consumirem o mais diversificado tipo de alimentos com
um café da manhã sempre reforçado e saudável, o ideal é que os alimentos da base como
cereais e pães estejam presentes na primeira refeição do dia para que a energia necessária
para as atividades diárias, um almoço completo, com vegetais, hortaliças, tubérculos,
leguminosos, carnes e etc., o jantar pode ser uma refeição mais leve, mas com qualidade,
que podem incluir frutas, leite, pães, cereais, sempre com muita diversidade.
Não se pode esquecer que a boa alimentação também deve estar alinhada com o
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consumo adequado de água. Um organismo
sem água simplesmente não funciona como
deveria. Ela é responsável pela regulação
da temperatura, eliminação de substâncias
tóxicas, transporte de alguns nutrientes e
demais outras funções. Cada organismo
necessita de uma determinada quantidade
de água, o ideal é fazer o cálculo para cada
indivíduo e seguir as orientações nutricionais
sobre a quantidade que se deve consumir.
Um dos grandes desafios da sociedade
hoje e este assunto tem preocupado
igualmente as autoridades é a questão sobre
a obesidade infantil, essa é uma doença
que traz sério risco a essa população mais
vulnerável e vem atingindo as diversas
camadas da sociedade brasileira, além
da diversidade são importantes também
consumir a quantidade necessária para
manter o organismo funcional.
Desde a tenra idade, as crianças têm gostos
alimentares diversos, assim a família e a
escola têm um papel importante no incentivo
de bons hábitos alimentares. A Educação
Infantil compõe uma fase fundamental, uma
vez que a criança nesta idade tem maior
facilidade de replicar comportamentos. Eles
são mais receptivos e com alta capacidade
de absorver e assimilar práticas, elas tornamse verdadeiros ativistas em suas famílias.
A fase escolar de maior evolução no
aprendizado compreende a fase entre 7 a
10 anos, fase essa em que a criança já pode
escolher o que consumir e o gasto calórico não
é tão grande como nas fases anteriores, se ela
tiver sido bem instruída na fase pré-escolar,
a alimentação saudável dará um destaque
muito grande ao desenvolvimento cerebral,

se ela não mantenha hábitos saudáveis de
alimentação, ela poderá desenvolver sérios
problemas além da obesidade: hipertensão
arterial, anemia, constipação intestinal, além
da baixa auto estima.
O acompanhamento escolar é um método
simples que permite identificar de maneira
fácil uma criança com riso, permitindo
assim uma intervenção de maneira precoce,
periodicamente, é importante obter as
medidas de peso e estatura para manter
um acompanhamento contínuo e perceber
qualquer anormalidade que possa existir.
Como já citado anteriormente, a
preferência por fast-foods tem aumentado
muito, e uma alimentação com altos níveis de
gorduras e açúcar cresce a cada dia, realizar
trocas por hábitos saudáveis pode ajudar a
manter o organismo da criança em equilíbrio.
Aliado a um estilo de vida saudável que
inclui exercícios físicos, relaxamento, bom
sono, consumo de água e sono reparados,
a alimentação saudável pode sim tornar um
indivíduo mais inteligente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo demonstrou que uma alimentação
saudável pode promover um melhor desenvolvimento do
cérebro e por consequência, um indivíduo com melhores
condições físicas, de memória, de concentração e de
aprendizagem.
Uma alimentação balanceada rica em todos os componentes
que o corpo humano necessita para o seu funcionamento
proporciona um melhor bem-estar e um melhor desempenho
na fase de aprendizado escolar.
É muito importante manter, mesmo em uma época em
que a preferência por alimentos industrializados seja maior,
uma alimentação rica e diversificada de modo a atender as
necessidades do organismo.
Os pais e a escola exercem um papel relevante no
estabelecimento de hábitos alimentares saudáveis nas
crianças, hábitos estes que irão perdurar até a vida adulta.
A discussão e a problematização do tema é de suma
importância para corrigir e aumentar as chances de cada
criança se desenvolver de forma saudável e tornar-se um
adulto mais saudável e com excelente qualidade de vida.
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EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE QUÍMICA: FABRICAÇÃO E USO DE ESPECTRÔMETRO CASEIRO
PARA O ENSINO DE ESPECTROFOTOMETRIA DE
EMISSÃO MOLECULAR
RESUMO: Na pesquisa que se segue, pretendemos propor uma aula teórica-prática sobre
o fenômeno da luz e sua interação com a matéria. Desse modo, tivemos como objetivo
construir e testar um equipamento baseado no fenômeno da espectrometria de emissão
molecular para o ensino superior. Com este trabalho, tivemos o intuito de, não apenas
elaborar uma aula prática mostrando e ilustrando o fenômeno em si, mas usar o exemplo da
fluorescência da Quinina para melhorar a aprendizagem dos estudantes sobre o tema, por
meio do uso de um espectrômetro caseiro construído com materiais de baixo custo.
Palavras-chave: Fluorímetro Caseiro; Experimentação; Ensino de Química.
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INTRODUÇÃO
A descoberta da luz e da sua interação
com a matéria foi um passo importante
na evolução da ciência e na melhoria da
qualidade de vida para o ser humano.
Na atualidade, a teoria quântica afirma a
dualidade onda e partícula da luz. Assim,
em certas conjunturas, como no caso da
difração da luz (Francesco Maria Grimaldi)
e interferência luminosa (Thomas Young), a
luz comporta-se como uma onda; em outras,
como no efeito fotoelétrico (Albert Einstein),
comporta-se como partícula (BASSALO,
2001).
O processo de interação entre luz e matéria
comumente acontece da seguinte forma:
a luz é absorvida em parte pela amostra,
parte da energia é refletida retornando a
fonte. Parte da luz é transmitida por meio da
amostra (essa componente é mensurável) e
uma fração da luz é absorvida pelo material,
obtendo-se uma relação exponencial entre
a energia absorvida dentro da amostra e
o caminho óptico da amostra (SKOOG et
al, 2013). Em algumas moléculas também
ocorre um fenômeno chamado fluorescência,
que se trata do processo em que a molécula,
após sofrer excitação, retorna a seu estado
fundamental, emitindo parte dessa energia
em forma de fóton. Na fluorescência o
estado excitado envolvido é singleto, no qual
o spin do elétron no orbital excitado mantém
sua orientação original (SKOOG et al, 2013).
Além disso, a sensibilidade da fluorescência
é maior que na absorbância (LENZ, 1997).
Dada a complexidade do conhecimento
científico, se faz importante o uso de

variadas abordagens facilitadoras do
aprendizado. Uma delas é o ensino por
experimentação, no qual o estudante poderá
ter uma visão de como se dá o pensamento
científico. Segundo Galiazzi (2004), essas
atividades devem ser organizadas de forma a
contemplar os aspectos positivos salientados
na pesquisa, tendo como perspectiva uma
abordagem sociocultural, com o objetivo de
enriquecer as teorias pedagógicas de alunos.
Além disso, a se faz necessário discutir a
experimentação como artefato pedagógico,
visto que alunos e professores têm teorias
epistemológicas arraigadas, que necessitam
ser problematizadas (GALLIAZI, 2004).
No ensino superior a experimentação tem
importância como ferramenta integrante
e facilitadora de aprendizagens. A visão
de que obtemos conhecimento a partir da
observação das atividades experimentais é
um dos aspectos identificados juntamente
com a crença de que os experimentos são
promotores da aprendizagem e da motivação
(GONÇALVES e MARQUES, 2006). No
ensino superior sua importância encontra-se
também na necessidade de se discutir sobre a
experimentação na formação de licenciandos
e bacharéis, já que a mesma muitas vezes
tem sido vista de modo simplista, à partir de
uma visão de ciência neutra, progressista e
empirista.
Desse
modo,
observa-se
a
necessidade de potencializar a reflexão e a
prática de experimentos nas aulas, de modo
a aprofundar e desenvolver os conceitos,
bem como demonstrar que muitas dessas
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experiências possuem viabilidade tanto pelo baixo custo como pelo desenvolvimento de
saberes proporcionado e o quanto da mobilização de competências e habilidades está inserida
no processo. Neste contexto, nossa pesquisa tem como objetivo propor aulas que envolvam
os conceitos de emissão molecular e abordar a construção e uso de um espectrômetro de
baixo custo nas aulas práticas.

EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE QUÍMICA: FABRICAÇÃO
E USO DE ESPECTRÔMETRO CASEIRO PARA O ENSINO DE
ESPECTROFOTOMETRIA DE EMISSÃO MOLECULAR
Inicialmente, realizamos uma pesquisa da viabilidade da construção do equipamento, bem
como seu custo, visto que era desejável obter um protótipo barato, de fácil construção
e manuseio. Após esta etapa compramos, em mercado popular, os materiais necessários
para a montagem do espectrômetro. Foram utilizados caixa de mdf no tamanho 30 x 30
cm com tampa, lâmpada (com comprimento de onda de emissão em torno de 350 nm),
cooler de computador para resfriamento da lâmpada, multímetro, cubeta, dispositivo de
fotoresistência LDR e fonte de 12V. Estes materiais foram dispostos como pode ser visto na
Figura 1.

Fonte: Próprio autor.				

Fonte: Próprio autor.

Para a montagem do equipamento foi utilizada uma caixa em MDF com tampa, para
estruturá-lo e no seu interior foram acrescidas divisórias em MDF para separar alguns
componentes da radiação eletromagnética. Em uma das divisórias foi afixada a lâmpada
enquanto na outra foi acomodada a cubeta. Um orifício, posteriormente vedado, foi feito
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para que os fios da fonte de energia e
do multímetro ficassem fixos. Em frente
à lâmpada foi aberta uma fenda para a
radiação eletromagnética de comprimento
de onda conhecido pudesse passar e excitar
a amostra e as soluções preparadas a partir
de padrões previamente preparados. Parte
dessa radiação eletromagnética (oriunda da
emissão da molécula) atingiu o dispositivo
de fotoresistência que está posicionado
perpendicularmente a cubeta, sendo os sinais
posteriormente captados pelo multímetro,
gerando uma resposta analítica.
Após a construção do equipamento
realizamos testes a partir de soluções
acidificadas de diferentes concentrações de
quinina variando de 0 a 10 mg/L, preparadas
usando um padrão analítico. Os sinais
obtidos em cada solução foram utilizados
em conjunto com as concentrações diluídas
para a construção de uma curva analítica.
Uma solução de quinina, de concentração
conhecida, foi usada para testar o
espectrofotômetro caseiro.
Nossa próxima etapa foi elaborar uma
proposta de aula teórico-prática baseada
na espectrometria de emissão molecular.
Inicialmente nosso olhar foi voltado para
estudantes do ensino superior, em especial
para a disciplina de química analítica
instrumental, que está presente na grade
curricular de cursos como licenciatura em
ciências (habilitação química), química,
farmácia e engenharia química.
Desenvolvendo o tema: uma sugestão
Para o tema espectrometria de emissão
molecular sugerimos reservar 8 horas/aulas,
sendo 4 horas de aula teórica e 4 horas de

aula prática em laboratório. As aulas teóricas
dialógicas contariam com a interação aluno
- professor e usando recursos multimídia,
como vídeos de fenômenos fluorescentes,
que exemplifiquem o funcionamento de
um equipamento de emissão molecular
convencional. Já as horas reservadas ao
laboratório seriam distribuídas em quatro
momentos. No primeiro será realizada uma
revisão rápida da teoria envolvida na técnica
de análise, incluindo uma introdução e a
análise instrumental. Na segunda etapa, os
estudantes terão conhecimento de como o
equipamento caseiro foi construído, de como
é feita a calibração do instrumento, como
serão analisados os resultados e as possíveis
interferências que o método analítico podem
sofrer. No terceiro momento a turma será
dividida em grupos de até cinco estudantes,
e cada grupo receberá um roteiro (Quadro 1)
e uma explicação detalhada de cada tópico.
Quadro 1: Sugestão de roteiro experimental
para uso do equipamento caseiro.
ROTEIRO
EXPERIMENTAL
DETERMINAÇÃO
DE
QUININA EM
ÁGUA TÔNICA USANDO FLUORÍMETRO
CASEIRO
1) Objetivos:
- Conhecer a instrumentação envolvida
em um fluorímetro;
- Traduzir a composição química em uma
informação diretamente observável pelo
aluno utilizando o fluorímetro;
- Realizar a calibração do equipamento
usando com padrões externos a partir de
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uma curva analítica;
- Analisar uma amostra de água tônica e determinar a concentração de quinina.
2) Material:
- 11 balões volumétricos de 50,00 mL;
- 3 béquer de vidro de 50 mL;
- 1 béquer de vidro 500mL;
-1 pipeta automática com ponteira 100 a 500 µL;
-1 pipeta automática com ponteira 1 a 10 mL;
-1 agitador magnético com barra magnética ("peixinho")
-1 espátula pequena.
3) Reagentes:
- Solução de ácido sulfúrico 0,25 mol/L;
- Água;
- Quinina;
- Água tônica.
4) Procedimento experimental:
- Transfira cerca de 20 mL do refrigerante para o béquer de 100 mL e deixe sob agitação
por 5 minutos para eliminação do CO2.
- Pipete 5,00 mL do refrigerante, sem gás, e transfira para um balão de 50,00 mL. Complete
o volume com água destilada.
- Prepare, a partir da solução padrão de quinina 50,00 mg/L, as soluções 1 a 9, conforme
a Tabela 1, adicionando em cada balão 10,0 mL da solução de ácido sulfúrico 0,25 mol/L.
Tabela 1. Dados referentes a curva analítica.
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Fonte: Próprio autor
- Prepare, a partir da solução da amostra, as soluções diluídas das amostras conforme a
Tabela 2, adicionando em cada balão 10,0 mL de ácido sulfúrico 0,25 mol/L.
- Meça a intensidade de fluorescência de todas as soluções utilizando o fluorímetro caseiro
e anote nas tabelas.
Tabela 2. Dados referentes às amostras.

Fonte: Próprio autor
O experimento consiste em diluir em vários balões uma solução de quinina com concentração
conhecida, e cada solução deve ser acidificada com uma solução de ácido sulfúrico 0,25
mol/L. Cada solução deve ser adicionada a uma cubeta e levada ao equipamento caseiro
para leitura da intensidade de emissão. Com a tabela preenchida os estudantes poderão
construir uma curva analítica para determinar a concentração de quinina na amostra de
água tônica. Por fim as soluções de água tônica serão preparadas à partir do refrigerante
sem gás carbônico e lidas no fluorímetro caseiro. No método da curva analítica, considerase a linearidade entre os dados produzidos a partir da concentração das soluções e suas
respectivas intensidades de emissão, conforme Figura 1.

Fonte: Próprio autor
Figura 1: Exemplo de curva analítica feita a partir de soluções de quinina lidas em
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fluorímetro caseiro
Em posse dos dados de intensidade de
emissão das soluções de refrigerante que
contem quinina e da curva analítica é possível
calcular a concentração de cada amostra
(balões 9 a 11).
Após a execução do roteiro os estudantes
deverão, em conjunto com o professor,
discutir os dados obtidos e avaliar a precisão
e exatidão de cada grupo em comparação
com os demais. A discussão de dados nessa
etapa final é de suma importância para os
estudantes verificarem a presença de dúvidas
quanto ao conteúdo e à aula prática e, por
fim, saná-las.
Proporcionar uma discussão na etapa final
está de acordo com Bizzo (1998) que diz que “A

educação em Ciências deve proporcionar aos
estudantes a oportunidade de desenvolver
capacidades que neles despertem a
inquietação diante do desconhecido,
buscando explicações lógicas e razoáveis,
levando os alunos a desenvolverem posturas
críticas, realizar julgamentos e tomar decisões
fundamentadas em critérios objetivos,
baseados em conhecimentos compartilhados
por uma comunidade escolarizada”.
Por fim, cada grupo deverá produzir um
relatório contendo as informações obtidas na
aula prática, sendo o mesmo um instrumento
de avaliação do que os estudantes
desenvolveram na aula prática.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo desta pesquisa pretendeu-se discutir sobre
a possibilidade das aulas práticas no ensino de Química
utilizando material de custo acessível, de baixo valor agregado
e cuja finalidade seja pedagógica para a alfabetização científica
e seu aprofundamento, bem como para a solidificação e
construção de uma mentalidade científica.
Consideramos também que a construção do equipamento
possibilitaria, ao estudante, um maior aprofundamento sobre
o tema proposto neste trabalho, quando comparado à outro
aluno que não teve a oportunidade de interagir melhor na
prática por não ter em sua instituição de ensino superior um
equipamento convencional de espectrometria de emissão
molecular.
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LITERATURA AFRICANA NA ESCOLA
RESUMO: Este estudo objetiva investigar a presença (ou ausência) das literaturas africanas
de língua portuguesa nas escolas brasileiras, além de contribuir para a divulgação da
literatura angolana, enquanto parte da literatura africana produzida em língua portuguesa.
A metodologia foi baseada na revisão bibliográfica de artigos constantes em importantes
revistas de pós-graduação e em sites como Scielo. Nossa hipótese inicial é que as literaturas
africanas ainda não estão plenamente incluídas nos conteúdos de sala de aula da educação
básica, pois os conhecimentos necessários para que isso ocorra, são pouco trabalhados nos
cursos de licenciatura. Em razão esse fato, busca-se evidenciar alguns autores angolanos,
como uma pequena contribuição e incentivo para que outros pesquisadores produzam e,
consequentemente, ampliem o arcabouço teórico pertinente ao tema.
Palavras-chave: Ensino de Literatura; Literatura Africana; Literatura Angolana; Educação
Básica.
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INTRODUÇÃO
A literatura produzida em língua
portuguesa vai mais além de Portugal e Brasil.
O continente africano, por exemplo, tem
quatro países nos quais Língua Portuguesa é
o idioma oficial e produzem literatura em tal
idioma. São eles, Angola, Moçambique, Cabo
Verde e Guiné-Bissau.
O objetivo deste estudo é investigar
a presença (ou ausência) das literaturas
africanas de língua portuguesa nas escolas
brasileiras e contribuir para a divulgação
da literatura angolana, enquanto parte da
literatura africana produzida em língua
portuguesa.
Nossa hipótese leva em consideração o
fato de a Lei 10639/03 obrigar as instituições
de ensino brasileiras, de todos os níveis,
a ensinar a História e Cultura Africana e
dos Afrodescendentes no Brasil (BRASIL,
2013), entretanto, poucas universidades
possuem tais disciplinas no currículo. Diante
desse cenário, perguntamos: se a formação
docente poucas vezes inclui África em seu
currículo, como tal conteúdo poderia chegar
à educação básica? Acreditamos que, na
maioria das vezes, não chega, ou chega de
forma inadequada. Livros didáticos, por
exemplo, ainda nos dias atuais não incluem
os textos das literaturas africanas de língua
portuguesa.
Tal esforço de investigação mostra-se
importante, pois de acordo com o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística, mais da
metade da população brasileira é preta ou
parda, estando inclusos, portanto, no grupo
étnico racial negro. Assim sendo, o estudo

de tais literaturas significa um reforço na
autoestima e identidade de descendentes de
diversos povos da África: um continente que
muito contribuiu para a construção do nosso
país.
A metodologia escolhida, por sua vez, é a
revisão bibliográfica de artigos publicados
em importantes revistas de pós-graduação
e em sites como Scielo. Após a revisão
bibliográfica, buscaremos identificar em
quais medidas nossa hipótese inicial, de
que as literaturas africanas ainda não estão
plenamente incluídas nos conteúdos de sala
de aula.
Em um primeiro momento, portanto,
faremos uma análise da importância da
leitura literária nas escolas e, posteriormente,
sobre a específica presença das literaturas
africanas nesses espaços. Por fim, listaremos
alguns autores e obras importantes para
quem pretende utilizar a literatura africana
como ferramenta pedagógica nas diversas
áreas de ensino.
Por último, discutiremos os resultados
encontrados, sob a perspectiva de
apontarmos possíveis caminhos para a
potencialização da presença das literaturas
africanas nos ambientes escolares.

POR QUE LEITURA
LITERÁRIA?
A pergunta acima é amplamente discutida
por Zilberman (2008) em relação às escolas
brasileiras. De acordo com a pesquisadora,
foram nas décadas de 1970 e 1980 que
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se fortaleceram as discussões acerca da
função da literatura na educação escolar.
Para ela,na virada dos anos 70 para os anos
80 se intensificaram e se expandiram as
discussões relativas à leitura na escola e ao
papel da literatura no ensino. Tal período,
nas palavras da autora,“caracterizava-se
pela descompreensão do regime militar”,
por constantes “manifestações públicas
de insatisfação com o modelo autoritário
de governo e da falência do projeto
desenvolvimentista abraçado pelo Estado”
(ZILBERMAN, 2008, p. 11).
Foi, portanto, ainda sob o ponto de vista de
Zilberman, no período de redemocratização
do país que o tema da leitura literária
teria ganho forças, graças ao empenho e
preocupação de pesquisadores, das áreas
de Letras e Pedagogia, a princípio, mas logo
depois atraindo profissionais de outras áreas,
como História, Artes, Ciências e Matemática,
com o rumo que a educação tomava em
nosso país (ZILBERMAN, 2008, p. 11).
Nessa época,
A literatura encarnava a utopia de
uma escola renovada e eficiente, de que
resultavam a aprendizagem do aluno e a
gratificação profissional do professor. Quase
três décadas depois, muita água rolou por
debaixo da ponte: o Brasil se redemocratizou,
o surto inflacionário, crescente na década
de 80 do século XX, foi contido, uma nova
Constituição passou a vigorar a partir de 1988,
a economia globalizou-se, o ensino básico
passou por outras e sucessivas reformas (...)
[e] o sistema de cotas passou a vigorar em
muitas universidades públicas, tornandose obrigatório. A cultura experimentou

igualmente alterações substantivas: os meios
de comunicação de massa expandiramse de modo notável do ponto de vista
tecnológico e instrumental, e introduziramse novos suportes, como o eletrônico e o
digital, e dispositivos revolucionários, como
o computador pessoal e o telefone celular
(...). [Assim, nessa] passagem dos anos 70
para os 80, o livro apresentava-se como
o receptáculo soberano e insofismável do
texto. (ZILBERMAN, 2008, p. 13 grifos
nossos).
Além das importantes e constantes
transformações que ocorreram no período
citado por Zilberman, devemos destacar pelo
menos dois fatores, os quais serão importantes
para discutirmos a presença/ausência das
literaturas africanas de Língua Portuguesa
nas salas de aula brasileiras: o status do livro
como algo “soberano”, detentor de verdades,
e, avançando no tempo, a mudança imposta
pela Lei 10639/03 (BRASIL, 2003).
Tais aspectos são importantes quando
levamos em consideração o fato de que
a literatura era vista como um meio de
difusão da língua padrão e a literatura
canônica com a qual as elites tendiam a
se identificar. Entretanto, a ampliação do
acesso e a universalização do ensino básico
modificaram o perfil do alunado de tal
maneira que perdeu-se a possibilidade de
identificação entre alunos reais e a literatura
como até então era ensinada, pois:
Os novos contingentes não se identificaram
com a norma culta e desconheciam a tradição
literária, a quem cabia apresentar, talvez pela
primeira vez. Da alfabetização, tarefa que
a escola desempenhou burocraticamente
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desde seus inícios, passou-se à necessidade
de letramento, sobretudo de letramento
literário. A leitura de textos apresenta-se
como prática inusitada, e a literatura, em
boa parte das escolas nacionais, como um
alienígena, sobretudo nas que atendem os
segmentos populares, mesmo em grandes
centros urbanos(ZILBERMAN, 2008, p. 15).
A falta de identificação dos alunos com
a literatura, com a forma de apresentação
desta e, ainda, com os objetivos de tal ensino
(disseminar a norma padrão da língua),
provocaram, dentre outros resultados, o
que podemos chamar de indisposição de
estudantes com a literatura e o próprio ato
de ler.
Por sua vez, embora atualmente não
seja competência do “ensino da literatura a
transmissão de um patrimônio já constituído
e consagrado, mas a responsabilidade pela
formação do leitor” (ZILBERMAN, 2008,
p.16) e embora a literatura seja responsável
por provocar no leitor o duplo efeito de
acionar suas fantasias individuais, ao mesmo
tempo que penetra o âmbito da alteridade:
O leitor tende a socializar a experiência,
cotejar as conclusões com as de outros
leitores, discutir preferências. A leitura
estimula o diálogo, por meio do qual se
trocam resultados e confrontam-se gostos.
Portanto, não se trata de uma atividade
egocêntrica ou narcisista, se bem que, no
começo, exercida solitariamente; depois,
aproxima as pessoas e coloca-as em situação
de igualdade, pois todos estão capacitados a
ela. (ZILBERMAN, 2008, p.17)
Ao socializar-se e exercer a alteridade, os
alunos ganham maiores possibilidades de

conhecer o outro e a si mesmo. Para isso,
no entanto, é necessário avaliar quais são
as obras literárias hoje utilizadas nas escolas
para tal fim. Nesse sentido, a Lei 10639/03,
obriga o Estado a incluir cultura (e, por
conseguinte, a literatura) e história africana
nas escolas e universidades. Ao ser efetivada,
tal legislação aumenta a probabilidade de
identificação do alunado com os textos
lidos e, consequentemente, traz de volta
a possibilidade de fantasiar e socializar, tal
qual descreveu Zilberman na citação acima.
Na mesma linha de pensamento, Soares
(2011), em estudo que leva em consideração
a importância das literaturas brasileira e
moçambicana, o pesquisador afirma ser
possível apreender, a partir da literatura, a
formação das identidades nacionais no Brasil
e em Moçambique, a partir de trocas literárias,
ressaltando o sentimento de auto afirmação
“africanizante”. (SOARES, 2011, p. 95).
Tal sentimento, grosso modo, tende
a ser benéfico, pois valoriza o real público
frequentador das escolas públicas na
atualidade, que são em grande parte pessoas
negras (pretas e pardas), estas últimas,
historicamente discriminadas, e ainda
provoca ações de solidariedade inter-étnicas,
posto que as leituras serão realizadas tanto
por pessoas negras quanto brancas.

LITERATURA E LIBERDADE
Em consonância com os demais autores até
aqui revistos, Dias e Silva (2017) demarcam o
ensino das “Literaturas Africanas em Língua
Portuguesa como importante expressão
da educação libertadora”. Seu estudo é
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focado no sujeito afro-brasileiro e verifica
até que ponto essa literatura, enquanto
estratégia pedagógica, contribui para que tal
sujeito “possa conhecer melhor sua própria
história, produzindo novos conceitos sobre
ela e tomando consciência de seu papel de
intervenção diante das iniquidades a que se
percebe submetido.” (DIAS; SILVA, 2017, p.
377)
Para Oliva (2008) tal pauta, em torno da
abordagem da história/literatura africana
nas escolas vem tendo resultados positivos
em alguns casos, pois dela decorreram a
criação de diversos “cursos de extensão,
qualificação, especialização, palestras e
seminários” as quais têm ocorrido “nos mais
diversos espaços e, quase sempre, para uma
plateia atenta e numerosa”.
Entretanto, o autor aponta que embora
a Lei 10.639/03 possa “ser considerada
uma das forças propulsoras desse quadro”,
é também perceptível o desconhecimento
sobre sua regulamentação, sendo esta ainda
um desafio a ser vencido.
Em consonância com nossa hipótese inicial,
o autor ressalta que “até meados dos anos
1990, a presença dos estudos africanos nos
programas curriculares e nos livros escolares
brasileiros (...) [é] insignificante” (OLIVA,
2008, p. 195), mas que é também possível
encontrar mudanças a partir de 1988, com
os novos “Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCNs) da área de História, em 1998”.
Em um claro reflexo dessas mudanças,
podemos encontrar, a partir de 1999, livros
didáticos de História, utilizados entre a 5ª e
a 8ª série do Ensino Fundamental, os quais
incluíam em seus volumes pelo menos um

capítulo sobre a história africana, quase
sempre vinculada ao período que se estende
do século VII ao XVIII. (OLIVA, 2008, p. 195)
Nesse sentido, Anne Cristine Prats Silva
e Jennifer da Silva (2015) compreendem
a literatura africana como ferramenta
potente no ensino-aprendizagem e, embora
as autoras estejam se referindo à área de
História, é evidente que tal literatura serve
às outras áreas, como Língua Portuguesa,
Geografia e mesmo a matemática.
As autoras supracitadas relatam a escolha
de uma gama de escritores africanos
baseada na sua importância dentro de seus
países e também a característica destes de
romperem com os paradigmas eurocêntricos
e representarem uma África não mitológica,
nem saudosista, mas contemporânea. Dentre
os autores escolhidos estão os angolanos
Agostinho Neto e Pepetela, destacados como
“autores de resistência ao colonialismo”,
os quais desenvolvem um discurso político
que objetiva a reestruturação da identidade
africana.
No sentido de contribuir com a ampliação
do conhecimento sobre esta literatura que
se mostra tão importante segundo diversos
pesquisadores, exploraremos a seguir
alguns nomes e obras consideradas como
imprescindíveis para quem busca conhecer
mais as literaturas produzidas em Angola,
Moçambique, e nas ilhas de Cabo Verde e
São Tomé e Príncipe.

LITERATURA ANGOLANA
O grupo formado por Agostinho Neto,
Fernando Costa Andrade, Luandino Vieira
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e Pepetela são nomes particularmente
importantes na literatura angolana. Além
da literatura, esses autores contribuíram
também com a Guerra de Libertação ocorrida
em Angola entre as décadas de 1960 e 1980.
Suas obras têm em comum a presença
da utopia voltada para um país livre do poder
colonial de Portugal (ABDALA, 2002), a
presença do Pan-Africanismo e a presença
de narrativas da guerra.
Costa Andrade foi, segundo Silva (2015)
um “importante poeta angolano”, “um lírico
militante”. Sua poética “irrompe do empenho
e o empenho nasce da poesia numa quase
absoluta reciprocidade e identificação.” Sua
dedicação à luta anticolonialista pode ser
representada pelo trecho do poema abaixo:
... e há sonhos para nunca mais realizados
tal é o instante
preciso
que antecede a bala.
[...]
E quando a bala
feriu o silêncio carregado
prostrando o homem sobre a terra
não foram assassinos que o mataram.
O guerrilheiro também vive
um tempo de poesia
como a vida de uma bala
[...]
O guerrilheiro é terra móvel
decisão de liberdade
na pátria raivosamente escrava.
(COSTA ANDRADE, 1975, p.65- 66)
Percebe-se nesse pequeno trecho o
empenho, a poesia e a identificação apontadas
por Silva, dado que “o guerrilheiro”, sendo “terra
móvel” sabe que está na guerra para vencer

ou morrer. Na sua “decisão de liberdade” os
combatentes são o contrário dos “cadáveres
adiados que procriam” dos versos de Fernando
Pessoa (ano, pg.), pois estes últimos referemse ao povo português diante da derrocada
sentida em seu país, após o desaparecimento
de Dom Sebastião, emano.
Além disso:
Como outros escritores angolanos, o
autor cria ritmos e cadências novas na língua
portuguesa, amolda a língua à necessidade
de transformá-la de código lingüístico
da colonização em código lingüístico da
angolanidade, instrumento idôneo para
veicular a literatura de uma nova nação.
Vocábulos das línguas locais, línguas banto
(kimbundo, umbundo, kikongo, cokwe, etc.),
são incorporadas com grande naturalidade
em toda a sua obra. Existe de fato uma
significativa geração de escritores angolanos
empenhada a fundo na criação de um idioma
literário nacional. Desapareceu da obras
destes autores aquela apropriação lingüística
de caráter exótico e folclórico dos idiomas
africanos que caracterizava a precedente
literatura colonial. Não é ousado supor que
em Angola ocorrerá o que já aconteceu no
Brasil: o português assumirá semblante
novo, se adaptará a culturas diferentes,
se transformará numa verdadeira variante
idiomática da língua portuguesa. (OLIVEIRA,
1999, p. 72)
Dentre os outros “escritores angolanos”
referidos na citação acima, os quais
se apropriaram da Língua Portuguesa,
africanizando-a e tornando-a instrumento
de luta anticolonial, podemos citar Agostinho
Neto, Luandino e Pepetela.
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De acordo com Chaves (1999, p. 217)
Pepetela e Luandino são considerados os dois
escritores mais reconhecidos e premiados de
Angola. José Luandino Vieira, é o pseudônimo
de José Vieira Mateus da Graça, nascido em
Luanda, em 04 de maio de 1935. Com vasta
obra publicada, destacamos o romance Nós,
os do Makulusu (VIEIRA, 1974), a novela A
vida verdadeira de Domingos Xavier (1961)
e o livro de contos Luuanda (1963).
Pepetela, por seu turno, é o pseudônimo
do romancista Artur Carlos Maurício Pestana
dos Santos, nascido na cidade de Benguela
em 29 de outubro de 1941). Dentre suas
obras mais importantes, podemos citar
Mayombe (1980) e Geração da Utopia (1992)
Sobre Mayombe, Chaves (1999) aponta
que se trata de um romance “cujo enredo
desvela as dimensões várias daquelas horas
em que se está gestando a utopia da libertação
nacional” (CHAVES, 1999, p. 200). O enredo
tem como cenário uma floresta na qual os
guerrilheiros ao fazerem a luta também vão
discutindo sobre a própria guerra e seus
possíveis desdobramentos.
Ali, ameaçados por tantos perigos,
perdem-se em longas conversas a respeito do
que deverá ser o país após a independência.
Impressiona na montagem textual a atmosfera
de diálogo marcando diversos níveis da
narrativa. Sob o céu verde, conversam os
guerrilheiros entre si, conversam os homens
com a natureza, dialogam consigo mesmo (
e com o leitor a quem sutil ou diretamente
se dirigem ) os muitos narradores a quem
o narrador titular abre espaço para que
exprimam a sua leitura das coisas. (CHAVES,
1999, p. 220)

Por fim, temos o poeta António Agostinho
Neto, médico, poeta, primeiro presidente de
Angola e presidente do Movimento Popular
pela Libertação de Angola - MPLA (Agostinho
Neto nasceu em 17 de setembro de 1922
e faleceu em10 de setembro de 1979). Por
sua importância política e literária, na data
do seu nascimento comemora-se o “Dia do
Herói Nacional” em Angola.
A poética de Agostinho Neto pode ser vista,
tal qual a de Costa Andrade, como militante
e utópica. Tais características aparecem
explicitamente em poemas como “Noite”
ou de forma mais implícita, como no poema
“Caminho do mato”, ambos constantes do
livro Sagrada Esperança (NETO, 1974) cujos
trechos replicamos abaixo:
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Caminho do mato
caminho do amor
do amor do soba
óó ó-oh
Caminho do mato
caminho do amor
do amor de Lemba
óó ó-oh
Caminho do mato
caminho das flores
flores do amor.
(NETO, 1974)
(...)
São bairros de escravos
mundos de miséria
bairros escuros.
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Onde as vontades se diluíram
e os homens se confundiram
com as coisas.
Ando aos trambulhões
pelas ruas sem luz
desconhecidas
pejadas de mística e terror
de braço dado com fantasmas.
Também a noite é escura.
(NETO, 1974)
Como se pode perceber no primeiro poema
há uma valorização da terra natal, quando o

poeta trata as trilhas do mato como trilhas
do chefe (soba), como trilha das flores e do
amor. Por detrás da valorização da natureza
e da autoridade local (o soba), há a crítica ao
seu oposto: a supervalorização da metrópole
e de sua autoridade colonial.
Por outro lado, essa crítica aparece
mais explícita no poema noite, pois seu
cenário noturno e fantasmagórico revela
um bairro “de escravos”, cujos moradores
“se confundiram com as coisas”. A denúncia
explícita no poema tem o mesmo intento que
o idílio de “Caminho do mato”, pois denuncia
a miséria e ausência de perspectiva causadas
pela escravização.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo deste estudo era verificara presença (ou
ausência) das literaturas africanas de língua portuguesa
nas escolas nacionais. Pretendíamos ainda contribuir para
a divulgação da literatura africana produzida em língua
portuguesa.
A partir da revisão bibliográfica, observamos inicialmente
qual seria a importância da leitura literária nas escolas e sua
evolução ao longo do século XX.
Confirmamos nossa hipótese inicial, de que as literaturas
africanas ainda não estão plenamente incluídas nos
conteúdos das salas de aula brasileira, independente do
nível das instituições, pois verificamos que os conteúdos
relacionados à África e suas literaturas são pouco trabalhados
nos cursos de licenciatura.
Assim, procuramos trazer para este estudo alguns
autores angolanos, como maneira singela de contribuição
e incentivo para que outros pesquisadores produzam e,
consequentemente, ampliem o arcabouço teórico pertinente
ao tema.
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O grupo formado por Agostinho Neto, Fernando Costa Andrade, Luandino Vieira e
Pepetela foram escolhidos por serem autores particularmente importantes na literatura
angolana, tendo eles também contribuído para os processos de libertação de Angola em
relação à metrópole Portugal.
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IMPORTÂNCIA DO USO DE DIFERENTES
TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO
RESUMO: Este trabalho apresenta uma abordagem geral das contribuições que as Tecnologias
da Informação e Comunicação (TIC), podem trazer para o contexto educacional ao aliar
conteúdo, contexto real e aplicativos interativos
de uma forma atrativa e pedagógica, a
informação e a forma de ver o mundo predominante no Brasil provêm fundamentalmente
da televisão alimentando e atualizando o universo sensorial, afetivo e ético que crianças
e jovens e grande parte dos adultos levam para a sala de aula, o potencial das tecnologias
da informação e comunicação, aliados a recursos interativos e que utilizam linguagem
audiovisual, podem ser grandes aliados no contexto educacional, compreendendo melhor
essas tecnologias e se apropriando do seu uso, experiências inovadoras e eficientes podem
ser planejadas e desenvolvidas com a intenção de trazer um norte para futuros estudos
com tecnologias interativas, apresentando bases teóricas para o conceito de interatividade
a partir de estudos e definições já existentes.
Palavras-chave: Educação; Comunicação; Multimídia. Básica.
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INTRODUÇÃO
Como ocorre a mediação pedagógica
numa instituição de Ensino Superior quando
os professores utilizam a televisão e o vídeo
nas salas de aula?
A Educação a Distância é a maior expressão
do Estado Democrático de Direito, pois
gera condições de acesso à educação para
todos indistintamente, que por quaisquer
motivos encontram-se sem acesso às formas
tradicionais de ensino.
A mídia e os meios de comunicação,
estando nas mãos de alguns grupos,
manipulam mensagens aos receptores
conduzindo - os a lugares distantes?
Ocorre a mediação pedagógica, quando os
professores utilizam a televisão e o vídeo nas
salas de aula?
O objeto desta pesquisa elaborada com
dados existentes, ou seja, “baseada em dados
já presentes na situação em estudo foram
as mediações pedagógicas na utilização da
televisão e do vídeo em sala de aula pelos
professores para uma instituição de Ensino
Superior”. Estas mediações, aqui chamadas
de mediações pedagógicas, estão inseridas
num contexto muito mais amplo e complexo
na sociedade, foram estudadas utilizações
da televisão e do vídeo na Educação
Superior juntamente com as tecnologias em
multimídias.
No problema em questão, foram
pesquisados professores que utilizaram
a TV e o vídeo em sala de aula. Contudo
a problemática que circunscreve o
problema da pesquisa abrange diversas
interfaces presentes na sociedade atual,

especificamente, a das áreas do conhecimento
da educação e da comunicação.
Na
sociedade
contemporânea,
os
indivíduos têm se relacionado por e com
diversas tecnologias criando novos espaços
e novos contextos. A presença da mídia
nas relações humanas tornou impossível
pensar algumas opções culturais, sociais e
educacionais sem inserir uma reflexão sobre
o papel exercido pelos meios de comunicação
na aprendizagem e no desenvolvimento dos
indivíduos.
Os conceitos de realidade, ficção e
representação são, também, influenciados
pela presença da mídia na vida dos indivíduos.
A recepção dessas mensagens pelos
professores no papel de telespectadores
é semelhante à dos alunos? Como ocorre,
então, o uso desses meios numa sala de aula?
Estudiosos das áreas de educação e de
comunicação têm desenvolvido pesquisas
sobre o uso da televisão e do vídeo em instituições de ensino, universidades brasileiras,
como a Faculdade de Educação da Universidade de Brasília e a Universidade de São
Paulo, têm incentivado o desenvolvimento
de estudos sobre esta problemática.
Ao se ampliar o conceito de didática
para ‘organização do trabalho pedagógico’
(FREITAS, 1995, p.94), amplia-se, também,
o campo de interface da comunicação
e da educação, pois se considera que o
trabalho pedagógico do professor em sala
de aula não se limita ao espaço físico da
instituição de ensino, mas ao contexto
social vivenciado pelos alunos e professores,
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bem como às mediações nele ocorridas.
Nesta problemática, existe o fato de que
os professores da Educação Superior, na
sua formação acadêmica, não tiveram
uma formação específica com a área de
conhecimento na qual lecionam e em muitos
casos, não são das áreas da educação ou
seja sem muitas habilidades para o trabalho
pedagógico.
Neste sentido, no problema da pesquisa
pretendem-se identificar quais são as áreas
de conhecimento em que se encontram
os professores que utilizam com maior
frequência a televisão e o vídeo em sala de
aula. Por que eles usam? Como usam?
Quais são as áreas de formação?
Estas, dentre outras, foram questões que
permearam o desenvolvimento da pesquisa
apresentada neste trabalho.
Justifica-se a escolha do objeto de
estudo deve-se à inquietação acerca dos
novos rumos apontados para a produção
de conteúdo audiovisual e ao desejo de
estimular o exercício de um novo olhar, mais
embasado, sobre o tema.
As produções coletivas de comunicação
não só atualizam o que é passado, como
possibilitam àqueles que as recepcionam,
o reconhecimento do universo cultural de
seu entorno. Nesse sentido, tais produções
envolvem as pessoas.··.
Quanto mais circularem produtos de
comunicação que expressem diferentes
pontos de vista, maiores são as
possibilidades de entendimentos dos fatos e,
consequentemente, de as pessoas definirem
por si mesmo o que melhor lhes convém.
Esta pesquisa não propõe a levantar

possíveis
divergências
epistemológicas
entre duas perspectivas. Igualmente, buscar
elementos de convergência que contribuam
para pensar a presença da mídia no contexto
da educação escolar, buscar elementos de
convergência que contribuam para pensar a
presença da mídia no contexto da educação
escolar, e, a partir dessa constatação, propor
conteúdos para a mediação docente na
educação para a mídia. Ainda destaca como
fatores importantes para a adoção dessa
metodologia: a presença significativa da
mídia na vida dos alunos, a qual exige das
pesquisas, para terem relevância, abertura e
abrangências.
Assim, pensando nesse contexto, é natural
apontar que convergência das mídias para
ambientes onde uma interatividade efetiva
possa ocorrer, ainda é vista com cautela. E
por isso, torna-se necessário apresentar um
conjunto de subsídios para a construção
de aplicativos audiovisuais interativos
que possibilitem aplicações educacionais
diferencias e consistentes.
Direcionando para o objetivo proposto, o
trabalho apresentará referencial teórico que
fundamenta a intenção de desenvolvimento
de conteúdo educacional diferenciado,
utilizando estudos de interatividade e
heurísticas de desenvolvimento e teste
de usabilidade de softwares e aplicativos
interativos para tecnologias digitais.
Nesse enfoque, foi pesquisada a
introdução da Informática como um
processo e a importância da intervenção do
coordenador de Informática na reconstrução
da prática pedagógica do professor no uso
da Informática na educação.
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A Informática vem adquirindo cada
vez mais relevância no cenário educacional.
Sua utilização como instrumento de
aprendizagem e sua ação no meio social
vem aumentando de forma rápida entre nós.
Nesse sentido, a educação vem passando
por mudanças estruturais e funcionais frente
a essa nova tecnologia. A televisão digital
interativa está chegando e vai afetar sua
escola e sua vida.
É mais um desses avanços tecnológicos
que surgem, independentemente das
vontades individuais. A TV digital interativa
é uma integração do sistema clássico da
TV com o mundo das telecomunicações, da
informática, permitindo o acesso à Internet
e à informação, facilitando a interatividade.
Justamente nesse lado bom da evolução da
tecnologia está sua aplicação à educação.

A INDÚSTRIA CULTURAL NA
ESCOLA
Diante
dessas
linguagens
tão
sofisticadas, a escola pode partir delas,
conhecê-las, ter materiais audiovisuais mais
próximos da sensibilidade dos alunos. Gravar
materiais da TV Escola, alguns dos canais
comerciais, dos canais da TV a cabo ou por
satélite e planejar estratégias de inserir esses
materiais e atividades que sejam dinâmicas,
interessantes, mobilizadoras e significativas.
Podemos analisá-las, dominar suas
linguagens e produzir, divulgar o que fazemos
a televisão e a Internet não é somente
tecnologias de apoio às aulas, são mídias,
meios de comunicação. Podemos incentivar

que os alunos filmem, apresentem suas
pesquisas em vídeo, em CD ou em páginas
WEB – páginas na Internet. E depois analisar
as produções dos alunos e a partir delas.

DIFERENTES LINGUAGENS
AUDIOVISUAIS NA SALA DE
AULA
A realidade atual tem mostrado
que as mídias vêm preenchendo grande
parte do tempo de crianças e jovens em
horários paralelos aos da educação formal,
consequentemente
estão
aprendendo
com as mídias, juntamente com as ações
mediadoras e dos contextos vividos por eles.
Diante da tela da TV, os educando tem
acesso a informações por meio de imagens,
sons, cores, movimentos com a proposta de
"prender" à atenção. O conhecimento que
chega pela tela da TV ocorre de forma global
e atrativa com muitos recursos audiovisuais,
diferente da fala da escola, normalmente
cansativa e distante da realidade dos
educandos. As características da linguagem
audiovisual, como a de mostrar ao invés
de descrever, e fazer que a imagem que
está sendo mostrada, prende à atenção
dos espectadores, sendo um dos principais
argumentos para que a televisão se viabilize
como um instrumento de aprendizagem.

FORMAÇÃO DE DOCENTES,
COM O USO DA TV, VIDEO E
INFORMÁTICA
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Os docentes universitários têm
enfrentado desafios na realidade nacional,
algumas dessas ilusões estão relacionadas
à falta de determinações dos órgãos
públicos quanto ao processo de ensino, é
necessário a seleção de docentes, por fator
de competência cientifica, quem é o docente
universitário brasileiro?
Os recursos tecnológicos são os
principais responsáveis por mudanças
no comportamento dos educadores ao
ministrarem suas aulas.
A presença da mídia nas relações
humanas tornou impossível pensar algumas
opções culturais, sociais e educacionais sem
inserir uma reflexão sobre o papel exercido
pelos meios de comunicação na aprendizagem
e no desenvolvimento dos indivíduos,
necessidade de ampliar conhecimentos
a respeito da utilização da televisão e do
vídeo na prática pedagógica da Educação
Superior pela percepção do desafio que o
professores de todos os níveis da educação
vem enfrentando em relação à integração de
diversos meios de comunicação às propostas
educacionais levando em consideração o
papel das mídias na sociedade atual.

AS MODALIDADES DE
EDUCAÇÃO COM O USO DA
TECNOLOGIA
Constata-se, na atual sociedade, a
necessidade de formação do acadêmico no
desenvolvimento da capacidade de aprender
novas habilidades, de apropriar-se de novos
conceitos, de avaliar novas situações e de lidar

com o inesperado. Nesse sentido, as novas
habilidades deverão estar centradas em:
aprender a aprender, aprender a ser, aprender
a fazer e aprender a conviver. Isso implica
saber acessar ao conhecimento, localizar e
selecionar o que é relevante. Dar sentido ao
conhecimento e integrá-lo aos anteriores.
Dentre as possibilidades existentes nesta
flexibilização, insere-se a política de adoção
da modalidade semipresencial, integrando
atividades pedagógicas presenciais com
atividades a distância de forma inovadora.

RELAÇÃO PEDAGÓGICA E
CONDIÇÕES DE TRABALHO
COM O USO DA TECNOLOGIA
A nova Lei de Diretrizes e Bases (LDB)
da educação nacional propõe uma prática
educacional adequada à realidade do mundo,
ao mercado de trabalho e à integração do
conhecimento. Podemos entender, então,
que a utilização efetiva das tecnologias
da informação e comunicação na escola é
uma condição essencial para inserção mais
completa do cidadão nesta sociedade de
base tecnológica. É importante diminuir a
enorme distância que existe entre o que o
mercado de trabalho pede e as habilidades
e competências do profissional que está se
formando.
O mercado precisa de pessoas que
pesquisem que questionem que saibam
realizar suas atividades de forma autônoma,
que tenham iniciativa, que sejam capazes
de resolver problemas. A utilização das
tecnologias, no mundo atual, está fortemente
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inserida em todas essas exigências de
mercado. Além disso, nunca houve tanta
informação e conhecimento disponíveis num
espaço de tempo tão curto.

NOVAS TECNOLOGIAS NO
ENSINO A DISTÂNCIA
A nossa realidade brasileira, já deu
grandes avanços, mas ainda a formação
necessária ao do uso das tecnologias de
informação e comunicação digital é para
um grupo minoritário e as nossas escolas
públicas ainda não disponibilizam desses
recursos tão avançados.
Atualmente temos o computador
que tem a capacidade de armazenar uma
grande gama de informações que em alguns
instantes. Num piscar de olhos buscamos
informações e elas se colocam sobre a
tela, numa velocidade imaginável. Aqui não
podemos deixar de citar a conexão mundial
em rede, que abrange todo o mundo na troca
de informações e comunicação que antes
do século XXI era feito por máquinas com
poucas tecnologias e com um custo muito
elevado e não acessível.
As novas tecnologias proporcionam
formas ampliadas no ensino e na
aprendizagem no sistema EAD. Elas
trazem várias possibilidades o que torna a
aprendizagem mais atrativa e eficaz para que
o docente tenha a sua disposição um leque
de novas possibilidades didáticas.

EVOLUÇÃO DA EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA NO BRASIL
Importa lembrar que a Educação a
Distância no Brasil data de 1923 com a
fundação da Rádio Sociedade do Rio de
Janeiro. Todavia, só em 1974 foi utilizado
pelo Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial - SENAC, objetivando atingir
uma clientela dispersa por todo Território
Nacional. E que vários projetos pedagógicos
que se utilizaram das Educações a Distância
tiveram reconhecimento internacional, como
o Movimento de Educação de Bases-MEB,
reconhecido pela UNESCO, em 1968, por
meio do prêmio Reza Pahlevi, pela sua alta
qualidade de trabalho.

O AVANÇO DAS SALAS
MULTIMIDIAS NA EDUCAÇÃO
O início do novo milênio trouxe ainda
maior ênfase para a utilização das tecnologias
na educação, com uma abrangência maior,
surgindo a educação a distância, não só
com o uso do computador mas também de
outros recursos, como a teleconferência e
videoconferência.
Não estamos muito distantes dessa
realidade, porque atualmente temos diversas
universidades que se dedicam ao ensino a
distância e utiliza-se de diversos recursos
digitais para proporcionarem aos seus alunos
um ensino de qualidade. Temos conexão em
rede, aulas que são transmitidas em tempo
real por meio de satélites, módulos impressos
com impressoras a laser, chats durante as
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aulas presenciais que proporcionam o efetivo
diálogo entre professor e aluno.
O mais fantástico dessa exposição
é de que o ensino a distância aliado ao uso
das tecnologias digitais proporcionam para

milhares de pessoas, a inserção no universo
acadêmico, melhorando a qualidade de vida,
realização profissional, enfim, responde aos
anseios de uma sociedade que vivencia a era
midiática.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vivemos uma época de grandes desafios no ensino focado
na aprendizagem. Vale a pena pesquisar novos caminhos de
integração do humano e do tecnológico; do sensorial, do
emocional, do racional e do ético; do presencial e do virtual;
de integração da escola, do trabalho e da vida.
A realização de um programa audiovisual educativo é, sem
dúvida, uma tarefa complexa, mas perfeitamente exequível.
Um pequeno segredo sobre produção é a familiaridade com
as várias fases do processo e os equipamentos.
Quanto mais se realiza, mais experiência se ganha
e mais fácil será construir uma análise crítica dos meios
audiovisuais, eletrônicos ou não.
No contexto educacional, a ausência de interação
entre professor e aluno, bem como a ausência de contato
com o ambiente da escola, num panorama onde não há
acesso a bibliotecas, a laboratórios e ao convívio com outros
estudantes, podem ser prejudiciais à qualidade de ensino,
para alguns alunos.
É imprescindível ainda a vontade do estudante, que
pode ser ajudado, motivado e orientado com uma grande
variedade de recursos. E experiências têm mostrado que
a figura do professor passa a ser um elemento também
essencial, o elemento-chave para o sucesso da aprendizagem.
Ensinar depende também do aluno querer aprender e
estar apto a isso, o que implica maturidade e motivação. Nesse
âmbito, o contato físico entre professor e aluno é importante
em determinados momentos para o conhecimento mútuo, a
criação de elos, da confiança e do afeto, o que são essenciais
para ser humano.
878

MARIA DA GLÓRIA
MOREIRA BASTOS DE
BRITO
Pós-Graduação em Docência do
Ensino Superior pela Faculdade
Cedic- Centro difusor de Cursos
Ltda. (2012)., Professora de
Educação Infantil- Cei Santa Inês.

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

Por outro lado, a problemática vivida pelos professores de hoje é prender a atenção
dos alunos e os motivarem a estudar, objetivando uma melhora na qualidade de vida. Por
sua vez, um dos problemas do ensino a distância pode ser o estímulo ao individualismo e ao
isolamento dos jovens.
Na educação à distância, temos uma aula fora da sala de aluna tradicionalmente
conhecida, e a comunicação pode apresentar uma série de desafios para professores e para
alunos, embora possam ser supridas com a dedicação de ambos.
Apesar da amplitude de alcance da televisão abranger desde crianças até adultos, as
iniciativas de estudos e pesquisas para esclarecer questões ou minimizar esta problemática
estão bastante concentrados em enfoques voltados, ou para a Educação Básica, ou para
a Educação a Distância. No entanto, nesta pesquisa, pretendeu-se deslocar o foco para a
Educação Superior, analisando, um pouco mais, sobre a utilização da televisão e do vídeo
pelos professores deste nível da educação brasileira.
Verifica-se, então, que as Tecnologias Educacionais possuem um caráter interdisciplinar
recomendado em diversos quesitos da educação. Contudo, sua inserção nas escolas
compreende um processo complexo, desde a seleção e compra dos equipamentos até
a capacitação dos envolvidos, que se influenciam a favor do modismo de consumo,
provavelmente, não apresentará resultados concretos e satisfatórios.
Concluímos que aprendemos e crescemos, pois a distância também se aprende e é
aprendendo que se cresce.
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A INTERVENÇÃO DA LUDICIDADE NA VIDA DA
CRIANÇA
RESUMO: O presente artigo vem abordar reflexões a respeito da intervenção que a ludicidade
causa positivamente na vida da criança. As interações são de fundamental importância, porque
elas se apresentam em vários contextos na vida da criança, na interação com a professora,
que é essencial para o conhecimento do mundo social, interação com as crianças, conhecida
como cultura lúdica, pois se tem a conservação, a recriação do repertorio e a interação
com os brinquedos e materiais, na qual ela tem contato com as formas, texturas, cores e
tamanhos. As atividades lúdicas como instrumento pedagógico tem sido de fundamental
importância, fundamentalmente na educação infantil, pois permitem ao educador um modo
de ensinar ao qual ele consegue avaliar e ao mesmo tempo ensinar um conteúdo de maneira
prazerosa para as crianças.
Palavras-chave: Ludicidade; Interações; Criança
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INTRODUÇÃO
Considerando que toda criança é
construtora de sua própria história e de sua
cultura, segundo Brougere (1998), o lúdico
pode contribuir na vida escolar de forma
significativa, pois os jogos e as brincadeiras,
além de serem divertidos para as crianças
colaboram para o desenvolvimento no
processo ensino aprendizagem.
A aprendizagem da criança quando
estimulada por meio de ações lúdicas tornase significativa, já que possibilita a ampliação
do saber e da socialização.
A oportunidade de aprender por meio
do jogo simbólico estimula os alunos a se
tornarem seres críticos e ativos acerca da
realidade do seu cotidiano, despertando
maior consciência de si mesmo e do outro
com quem convive.
A capacidade para imaginar, fazer planos,
apropriar-se de novos conhecimentos,
surge, nas crianças, pode ser desenvolvida
por meio da brincadeira, que é uma ação
natural desde a primeira infância. Nos
momentos em que brinca a criança tem a
oportunidade de vivenciar diversos aspectos
como, físico, motor, emocional, social e
cognitivo, se constituindo um importante
elemento no processo de desenvolvimento
e aprendizagem.
Pode-se afirmar que o lúdico como uma
dimensão significativa a ser explorada pelos
profissionais que atuam na educação.
De acordo com Brougere (1998):
A brincadeira é então um espaço social,
já que não é criado por natureza, mas após
uma aprendizagem social, e supõe uma

significação conferida por vários jogadores
(um acordo). [...] Esse espaço social supõe
regras. Há escolha e decisão continuada da
criança na introdução e no desenvolvimento
da brincadeira. Nada mantém o acordo
senão o desejo de todos os parceiros. Na
falta desse acordo, que pode ser negociado
longamente, a brincadeira desmorona. A
regra produz um mundo específico marcado
pelo exercício, pelo faz-de-conta, pelo
imaginário. Sem riscos, a criança pode
inventar, criar, experimentar neste universo.
[...] Portanto, a brincadeira não é somente
um meio de exploração, mas também de
invenção. (BROUGÈRE, 1998b, p.192-193).
Dessa forma, a brincadeira na Educação
Infantil propicia a integração dinâmica
respeitando o próprio ritmo da criança e
fortalecendo a alegria de pertencer a um
grupo.
A educação infantil é a primeira etapa da
educação básica, que tem como finalidade
o desenvolvimento integral da criança. Na
educação infantil são inclusos a creche e a
pré-escola o que diferencia uma da outra é
a idade das crianças, por exemplo, creche
(0 a 3 anos) e pré-escola (4 a 6 anos) como
assegurados no artigo 29 e 30 da Lei nº
9.394/96.
Á partir de 1996 a lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional conhecida como LDB
reconheceu formalmente pela primeira vez no
Brasil a Educação infantil como um conceito
abrangente incluindo crianças de 0 a 6 anos,
pois a lei anterior a esta tratava somente
de educação pré-escolar para a idade de 4
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a 6 anos. A definição de criança um sujeito
histórico e de direitos, foi reconhecido e
que por meio de suas interações e práticas
cotidianas, influencia na construção de sua
identidade pessoal e coletiva, neste contexto
ele brinca, experimenta, e constrói sentidos
sobre a natureza e sociedade, na produção
de cultura.
Na construção de sua identidade
pessoal são oferecidas oportunidades de
conhecimentos as crianças que tem um
papel importante no desenvolvimento da
sua estruturação motora, cognitiva e social,
neste contexto estão inseridas a escola e o
educador, pois ambos têm uma participação
significativa na vida das crianças, pois será
por meio da escola que a crianças aprenderá
a interagir com os outros, juntos também
buscam soluções para tornar aprendizado
em algo prazeroso e capaz de transformar.
Na educação infantil tem sido bastante
disseminado o lúdico como praticas
pedagógicas de aprendizagem. Ensino/
aprendizagem é objetivado e mediado via
lúdico.

A EDUCAÇÃO INFANTIL
No início a educação da criança era de
responsabilidade da família ou do grupo
social ao qual ela pertencia. E era junto dos
adultos e outras crianças que ela aprendia
a ser membra do grupo. Esta questão é
reforçada por Zabalza, (2007, p.20), que
afirma,
“[...] as crianças precisaram viver sempre
num mundo que não era o seu, que não
estava feito na sua medida. “integrar-se num

mundo”, era algo somente alcançado na pósinfância e sempre que fossem cumpridas
certas condições”.
Porém este fato em vem mudando com
o passar do tempo, “o surgimento das
instituições de educação infantil esteve
de certa forma relacionada ao nascimento
da escola e do pensamento pedagógico
moderno, que pode ser localizado entre os
séculos XVI e XVII, (BUJES, 2001, p.13)”.
Entretanto, ainda segunda a autora já
citada acima, uma série de outras condições
contribuíram para o nascimento da escola
moderna como: um novo olhar para a
infância, espaços organizados destinados
somente para a educação da criança, ou seja,
as escolas, aparecimento de especialista
argumentando sobre as características da
infância e a importância deste momento
na vida da criança, bem como conteúdos,
organização das salas de aula, horários,
enfim, o estabelecimento de como e o que
ensinar.
O surgimento de creches e pré-escolas
estão associados a revolução industrial que
culminou com a saída da mulher para trabalhar
fora do lar. Porém segundo Almeida, (Bujes,
2001, p. 14) outro fator também contribuiu
para tal que,
[...] está relacionado a uma nova estrutura
familiar, a conjugal, na qual, pai/mãe/
seus filhos passaram a constituir uma nova
norma, diferente daquelas famílias que se
organizavam de forma ampliada, com vários
adultos convivendo no mesmo espaço,
possibilitando um cuidado que nem sempre
estava centrado na figura materna.
Somente em 1970 no Brasil foi que a
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educação para crianças de 0 a 6 anos, foi
comtemplada com um novo estatuto no
campo das políticas e dos ensinamentos
educacionais. Com isto uma variedade de
projetos para as crianças pequenas vem
sendo desenvolvidos.

FUNDAMENTOS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Ao se abordar assuntos relacionados a
educação infantil é importante ressaltar
as questões dos fundamentos, quais leis,
resoluções e diretrizes estão estabelecidas e
suas principais normatização.
Na constituição Federal de 1988, foi onde
apareceu pela primeira vez a expressão
Educação Infantil, já em 1990 foi citada
no Estatuto da Criança e do Adolescente e
em 1996 na Lei de Diretrizes de Bases da
Educação Nacional.
A Lei de Diretrizes de Bases- LDB, (Lei
nº 9.394/96) destaca na Seção II aspectos
sobre a Educação Infantil nos artigos 29º,
30º e 31º.
Art. 29º. A educação infantil, primeira
etapa da educação básica, tem como
finalidade o desenvolvimento integral da
criança até seis anos de idade, em seus
aspectos físico, psicológico, intelectual e
social, complementando a ação da família
e da comunidade. Art. 30º. A educação
infantil será oferecida em: I - creches, ou
entidades equivalentes, para crianças de até
três anos de idade; II - pré-escolas, para as
crianças de quatro a seis anos de idade. Art.
31º. Na educação infantil a avaliação farse-á mediante acompanhamento e registro

do seu desenvolvimento, sem o objetivo de
promoção, mesmo para o acesso ao ensino
fundamenta.
Desde então a educação infantil teve um
novo cenário e ganhou destaque, em 1998
foi criado o Referencial Curricular Nacional
para a Educação, obra de um debate
nacional entre pais, educadores e sociedade
em geral, com o objetivo de legitimar e
educação infantil, atendendo o que a LDB
DE 1996 determinava. Assim pela primeira
vez a Educação Infantil no país foi citada
como primeira etapa da educação infantil.
E foi também deste referencial que um dos
princípios foi o direito de brincar que de
acordo com o Referencial Curricular Nacional
para Educação Infantil (BRASIL, 1998, p. 22):
Brincar é uma das atividades fundamentais
para o desenvolvimento da identidade e
da autonomia. O fato de a criança, desde
muito cedo, poder se comunicar por meio
de gestos, sons e mais tarde representar
determinado papel na brincadeira faz com
que ela desenvolva sua imaginação. Nas
brincadeiras, as crianças podem desenvolver
algumas capacidades importantes, tais
como a atenção, a imitação, a memória, a
imaginação. Amadurecem também algumas
capacidades de socialização, por meio da
interação e da utilização e experimentação
de regras e papéis sociais.
Em todo o ciclo da vida, o desenvolvimento
humano envolve variáveis afetivas, cognitivas,
sociais e biológicas a qual é chamada de
processos do desenvolvimento humano que
por um longo tempo foi ignorada pela área
da educação, principalmente na educação
infantil.
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EDUCAÇÃO LÚDICA
Anteriormente o papel do professor era
transmitir conhecimentos e os educandos
eram agentes indiferentes da aprendizagem,
ou seja, o ensinar foi confundido com o
transmitir, com isto não se levava em conta a
necessidade real do aluno. Porém hoje o que
se sabe é que a aprendizagem só acontece
em decorrência do ensino, que só acontece
pelo processo de busca do conhecimento e
quando o educador tem uma ação facilitadora.
No processo educacional cada aluno, passa
a ser um desafio á capacidade do professor,
que fica responsável em despertar nele o
interesse pela aprendizagem. Sendo o jogo
um instrumento de ensino e aprendizagem,
neste contexto ele ganha espaço, pois,
permite ao educador a condição de condutor
e avaliador desta aprendizagem.
O educar pela via da ludicidade sugere
uma nova postura existencial, é preciso que
os educadores reconheçam o real significado
do lúdico para aplicá-lo adequadamente, de
forma a estabelecer a relação entre o brincar
e o aprender a aprender. (SANTOS, 2001,
p.15).
Á medida que o lúdico mostra a
contradição entre obrigação e prazer, o fazde-conta que se interpõe por meio do lazer,
revela a realidade. Por conseguinte, abre
possibilidades pedagógicas amplas, pois os
conteúdos das atividades de lazer podem ser
altamente educativos.
Para o educador as atividades lúdicas
servem como parceiras, na educação infantil,
nessa medida, elas contribuem para que o
processo de ensinar se torne agradável e

permita que a criança aprenda de maneira
espontânea e significativa. A esse respeito,
sua importância, portanto, é evidente e
indiscutível, contudo o fato é saber se de
fato os professores sabem disto, o quanto
o teórico e o pratica das interações lúdicas,
nas práticas pedagógicas são essenciais
neste processo de ensino e aprendizagem.
Neste processo deve estar pautada sempre
a relação, entre professor e aluno, aluno e
aluno e professor e funcionário, para que
as atividades pedagógicas desenvolvidas
sejam capazes de atingir o objetivo de ter
interações com mais qualidade.
Em toda história do homem seja ela
individual ou coletiva é resultado do
seu convívio social, pois o indivíduo cria
maneiras de se relacionar com o mundo. É
errôneo basear-se apenas no fator biológico,
ao tratar de desenvolvimento sem levar em
conta os diversos elementos e ações que são
estabelecidas ao longo da vida. Por isto na
formação individual de cada um, leva-se em
conta sua interação com os objetos e com os
outros seres humanos.
Tendo isto claro, o processo de
aprendizagem é constante e não um fator
isolado, por este motivo, é que cada estágio
da vida tem desafios que contribui para o
seu desenvolvimento. Por conseguinte, o ser
humano tem necessidade de ter contatos
com outras pessoas para acrescentar e/ou
construir novos conceitos.
Portanto as manifestações de interações
só existem por causa de outro ser social, ou
seja, em razãos trocas e assim por diante. Para
tratar das interações por meio do lúdico, vale
ressaltar que o conhecimento não esta no

885

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

brinquedo e nem no sujeito, mas na interação
entre ambos. E para formalizar a frase dita
acima, de acordo com o dicionário Aurélio
interação significa, “Fenômeno que permite
a certo número de indivíduos constituir-se
em grupo, e que consiste no fato de que o
comportamento de cada indivíduo se torna
estímulo para outro”. Então interagindo com
os brinquedos ou professores e sofrendo a
ação destes, a criança tem a oportunidades
de ampliar sua capacidade de conhecer, isto
é o processo de aprendizagem

REFLEXÕES SOBRE OS JOGOS
E AS BRINCADEIRAS
Os jogos e as brincadeiras na Educação
Infantil
constituem
ferramentas
de
suporte para a aprendizagem da criança
e como instrumento principal do trabalho
do professor durante o processo ensino
aprendizagem.
Com a ausência dos jogos e das brincadeiras
a criança acabará perdendo etapas
importantes para o seu desenvolvimento,
podendo consequentemente desenvolver
estresse, agressividade e lentidão mental,
segundo Dante (1998).
A psicologia provou que a participação dos
jogos e brincadeiras no cotidiano da criança,
trazem bons resultados na formação do “eu”,
ou seja, por meio da brincadeira a criança
além de desenvolver diferentes aspectos
como o afetivo, o social, o físico e o cognitivo,
ao mesmo tempo aprende a compreender o
mundo que a cerca.
Os jogos e as brincadeiras apresentam

uma série de alternativas que auxiliam na
construção do conhecimento, nos quais a
criança apropria-se de conhecimento de
forma muito agradável e interessante.
De acordo com Dante (1998, p. 49):
As atividades lúdicas podem contribuir
significativamente para o processo de
construção do conhecimento da criança.
Vários estudos a esse respeito vêm provar
que o jogo é uma fonte de prazer e descoberta
para a criança.
As práticas lúdicas devem oportunizar
o desenvolvimento, a aprendizagem, o
conhecimento e a interação da criança com
seus pares e os demais indivíduos com quem
convive. Para garantir que isso aconteça, o
professor deve atentar-se às limitações e
particularidades de cada aluno, considerando
sempre o conhecimento prévio da criança,
por meio de sondagem, para uma atividade
lúdica contextualizada e significativa.
Por meio da brincadeira a criança reproduz
o discurso externo e o internaliza, construindo
seu
próprio
pensamento.
Segundo
Vygotsky (1989, p. 87), a “brincadeira no
desenvolvimento infantil é um importante
suporte para a mente, contribuindo com as
diferentes formas de pensar e realizar suas
ações simbolicamente”. Assim a criança
se diverte, raciocina e aprende de maneira
simples e descontraída sem perceber
cobrança da sua aprendizagem.
Piaget (1987, p. 6), faz uma reflexão de que
“brincando a criança é capaz de assimilar o
mundo exterior às suas próprias necessidades,
mesmo sem se adaptar às realidades que
estão a sua volta”. Para esses pesquisadores
do desenvolvimento infantil, o brincar não

886

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

é simplesmente um passatempo, mas sim,
uma forma de contribuir na formação e no
desenvolvimento psicossocial da criança,
ajudando-a adquirir comportamentos que
lhe servirão de base para o desenvolvimento
das suas atividades na vida adulta, sejam elas
físicas ou intelectuais.

O PAPEL DO PROFESSOR NO
PROCESSO DO BRINCAR E
DO APRENDER
O brincar é uma das atividades
fundamentais da criança. Por meio da
brincadeira ela fala, elabora seus sentidos,
busca compreender o mundo. O professor
precisa ter sensibilidade ao intervir
permitindo que as crianças possam elaborar
por meio da brincadeira de forma pessoal e
independente, suas emoções, sentimentos,
conhecimentos e regras.
Cabe ao professor, por meio da
intervenção pedagógica, propiciar atividades
significativas que levem a uma aprendizagem
de sucesso. Ao se enquadrar à atividade
lúdica no contexto educacional, o professor
deve ter seus objetivos bem claros, segundo
Piaget (1987).
O papel do professor durante o brincar
deve ser de integrar o conhecimento
espontâneo da criança ao ensino, dando-lhe
maior significado ao lúdico.
Para que o lúdico tenha lugar assegurado
no cotidiano das instituições educacionais, é
fundamental a atuação do professor, saindo
do papel de agente exclusivo de informação
e formação dos alunos, e passando a

desempenhar no contexto escolar uma
função de extrema relevância que é a de
mediador e facilitador de aprendizagens
das interações entre as crianças assim como
destas com os objetos de conhecimento.
As influências que o professor exerce
sobre os alunos vão além dos conhecimentos
que transmitem. Implicam na aquisição de
valores, atitudes, hábitos que na relação
professor-aluno, e vai além da sala de aula
no processo de construção da personalidade
individual e de percepção de mundo.
Segundo Morales (2006, p. 22) o professor
pode ser “um bom modelo de identificação
para seus alunos, deixando marcas em
alguma dimensão de suas vidas”. Ele aponta
duas características essenciais para ser esse
modelo de professor: “ser um bom professor
e bem aceito pelos seus alunos”.
Ser
um
bom
professor
requer
conhecimento teórico, a competência para
ensinar, preocupação com metodologias
e a aceitação afetiva inserida no convívio
harmonioso com os alunos, para que haja
construção de saberes e habilidades que
valem para uma vida toda e não apenas no
momento da aprendizagem.
Portanto, o professor que quer garantir
uma aprendizagem significativa para os seus
alunos precisa ter em mente a importância
da afetividade envolvida nas relações de
aprendizagem em sala de aula.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O jogo simbólico por meio do lúdico propicia uma
experiência plena para a criança em desenvolvimento, seja
brincando, jogando ou agindo ludicamente, ele estará inteiro
e completo nesse momento, e são as próprias atividades
lúdicas que o conduz para esse estado de consciência.
Portanto, o lúdico na educação representa um instrumento
potencial para a construção do conhecimento, uma vez que
possibilita um aprendizado no qual o construir, o interagir e
o vivenciar são apreciados.
O lúdico ajuda a criança a expandir seu imaginário e
desenvolver diversas formas de aprendizagem. Utilizar jogos
e brincadeiras no cotidiano escolar não é somente uma
forma de diversão e, sim, um método de aprendizagem e
desenvolvimento, tendo o professor como mediador e este
se utilizando de planejamentos que auxiliem e estimulem a
participação das crianças.
Conclui-se então que por meio do lúdico na educação,
conseguiremos uma escola melhor e mais atraente para as
crianças, sendo necessário saber como adentrar ao mundo
da criança; no seu sonho, no seu jogo e, a partir daí, jogar
com ela.
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A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
RESUMO: Este artigo, de abordagem teórico-empírica, tem como propósito a apresentação
da importância dos jogos e brincadeiras para o desenvolvimento das crianças na Educação
Infantil. A importância de abordar esta temática é premente, pois, o lúdico deve ser visto
com uma ferramenta contributiva para o melhor desenvolvimento das crianças e não
como algo externo ao contexto educacional. A educação e a ludicidade devem caminhar
paralelamente para possibilitar a efetividade do processo de ensino aprendizagem. Assim,
este estudo compõe-se da fundamentação teórica dos jogos e brincadeiras contemplando
vários autores, seguida pela apresentação da conceituação de jogos e brincadeiras e a seguir,
por uma abordagem histórica dos jogos e brincadeiras, bem como a sua importância dentro
da Educação infantil.
Palavras-chave: Jogos; Brincadeiras; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO
A relevância da necessidade de proporcionar aos alunos da educação infantil uma
aprendizagem significativa, de qualidade e
globalizada fez com que o tema dos jogos
fosse escolhido para o presente artigo em
razão de sua utilização pelos profissionais da
educação como uma estratégia no processo
de ensino aprendizagem que estimula o raciocínio e otimiza a vivência de conteúdos e
a relação com situações do cotidiano, além
de estar alinhada com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), uma vez que brincar
constitui um dos eixos estruturais da Educação Infantil. A maior motivação para a escolha deste tema reside no fato da necessidade
de atribuir significado e intencionalidade aos
jogos e brincadeiras dentro do processo de
aprendizagem na primeira infância, ratificando assim, o compromisso com a educação
integral, por meio da formação e do desenvolvimento humano global, pautado por uma
visão plural, singular e integral da criança,
considerando-a como sujeito de direitos,
produtor de cultura.
Este trabalho tem como objetivo geral
salientar a importância da utilização de
jogos no cotidiano infantil com a intenção
de impulsionar o desenvolvimento global
infantil dentro da educação da primeira
infância.
O presente artigo terá início por meio
da apresentação das diversas abordagens
teóricas sobre a concepção de jogos e
brincadeiras, seguirá apresentando as
perspectivas sobre o surgimento dos jogos e
das brincadeiras e sua evolução no mundo e,

particularmente no Brasil, além de destacar
a sua importância dentro do ensino da
Educação Infantil, bem como a importância
dos profissionais da educação no momento
da seleção de jogos e brincadeiras.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
DAS BRINCADEIRAS E JOGOS
EDUCATIVOS
De acordo com os estudos de Ribeiro
e Souza (2011), “os jogos educativos são
aqueles que contribuem para formação das
crianças e geralmente são direcionados para
a educação infantil”. Estas autoras ainda
acrescentam que, teoricamente os jogos
estão divididos em dois grupos: os jogos
de enredo e os jogos de regras. Os jogos de
enredo são chamados de jogos imaginativos
como, por exemplo, as fábulas que estimulam
o desenvolvimento cognitivo e afetivo-social
da criança, pois possibilitam que vivenciem e
experimentem o comportamento do adulto.
Quanto aos jogos de regras, podemos citar
como exemplo o jogo de dominó cujo uso
da imaginação é limitado, já que são regras
e normas que norteiam o jogo, exigindo
atenção para o seu desenvolvimento (Ribeiro;
Souza, 2011, p.15).

A TEORIA DE VYGOTSKY
Este autor foi um dos pioneiros na teoria
da inclusão destas ferramentas no processo
de ensino aprendizagem na educação inicial.
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Segundo Vygotsky (1998), o comportamento
de cada criança ao brincar é bastante
peculiar. Todo brinquedo pode proporcionar
uma realidade irreal ou fantasia que é
reproduzida por meio da imitação da vida
dos adultos, a qual as crianças ainda não
podem participar ativamente. Deste modo,
quanto mais rica for a experiência, maior
será o material disponível para imaginação.
Segundo Vygotsky (1994), a aprendizagem
antecede o desenvolvimento infantil. Nesse
sentido, faz-se necessário compreender
que a criança está sempre aprendendo e
antes de desenvolver suas habilidades e
capacidades, ela passa pelo processo de
construção do conhecimento, no qual ela irá
processualmente aplicar o que foi aprendido.
Friedmann (1996) relata sobre o pensamento
de Vygotsky:
... o correto conhecimento da realidade
não é possível sem certo elemento de
imaginação, sem o distanciamento da
realidade, das impressões individuais
imediatas, concretas, que representam esta
realidade nas ações elementares da nossa
consciência (Friedmann,1996, p. 127).
É importante destacar que o conhecimento
da realidade da educação infantil não é de
imediato simples reflexo das experiências,
consistindo em um estágio complexo e
gradativo, no qual as imagens construídas pela
imaginação e articuladas entre si, dependem
uma das outras para possibilitar que a criança
compreenda sua própria realidade e assim,
incorpore uma ideia construída e a transfira
para o seu cotidiano.
Vygotsky (1997) afirma que para a criança
com menos de 3 anos, o brinquedo é algo

muito sério, já que ela ainda não consegue
separar a situação imaginária da realidade. Já
na idade escolar, o brincar torna-se uma forma
de atividade mais limitada que preenche um
papel específico em seu desenvolvimento,
tendo um significado diferente do que tem
para uma criança em idade pré-escolar
(Vygotsky, 1997. p. 62). No entanto, na
idade escolar o desenvolvimento passa a ser
significativo, pois há o estabelecimento de
uma relação entre o significado e a percepção
visual, ou seja, entre o pensamento e a
situação real.

A TEORIA DE PIAGET
Piaget (1978) trata os jogos infantis
como meio pelo qual as crianças começam
a interagir consigo mesmo e com o mundo
externo, e chega a afirmar que:
tudo é jogo durante os primeiros meses
de existência, à parte algumas exceções,
apenas, como a nutrição ou certas emoções
como medo e a cólera (Piaget, 1978, p.119).
Para Piaget (1978), ludicidade é a
manifestação do desenvolvimento da
inteligência conectada aos estágios do
desenvolvimento cognitivo. Cada etapa está
relacionada a um tipo de atividade lúdica e
que transcorre da mesma maneira em todos
os indivíduos. Desse modo, a criança inicia a
diferenciação entre o seu eu e o mundo e isso
ocorre também no aspecto afetivo, ou seja,
o bebê passa das emoções primárias para a
escolha efetiva dos objetos, manifestando
sua preferência. Piaget (1973) afirma que
ao mesmo tempo que a criança aprende
a organizar suas atividades em relação ao
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ambiente, ela também passa a organizar as
informações recebidas por meio dos sentidos
e, com isso, a aprendizagem vai progredindo
com acertos e erros na tentativa de resolver
os problemas. Há situações em que a criança
revive uma cena e imita com gestos como
levantando os braços, pondo as mãos em
posição de reza ou mesmo balançando a
cabeça quando não quer algo oferecido
por um adulto. No plano da consciência
corporal, a criança começa a reconhecer, ou
seja, a conhecer a imagem do seu próprio
corpo. Isto ocorre geralmente com a criança
por meio das interações sociais e das
brincadeiras diante do espelho. Nesta fase, a
criança aprende a reconhecer suas próprias
características físicas, o que é fundamental
para construção da identidade da criança.
(Piaget, 1973, p. 78).
Do nascimento até cerca dos dois anos, as
crianças estão na fase sensório motora, e de
acordo com Piaget:
o que prevalece são os jogos de exercício
que se constituem como exercícios
adaptativos, onde a criança explora o mundo
para conhecê-lo e para desenvolver seu
próprio corpo e depois de ter aprendido
ela começa a fazê-los por puro prazer. Esse
período se caracteriza pelo desenvolvimento
pelas ações, nele existe uma inteligência
prática e um esforço de compreensão das
situações por meio das percepções e do
movimento. Quando ela refaz por prazer tem
início às primeiras manifestações lúdicas, de
forma que ela chega a dizer que “por outras
palavras, um esquema jamais é por si mesmo
lúdico, ou não-lúdico, e o seu caráter de jogo
só provém do contexto ou do funcionamento

atual. (Piaget,1978, p.120)
Para Piaget (1998) os jogos são essenciais
na vida das crianças. De início tem-se o jogo
de exercício que é aquele em que a criança
repete uma determinada situação por puro
prazer, por ter apreciado seus efeitos e logo,
começará a apreciar os jogos nos quais se
sobressaem melhor as suas habilidades e
interesses.

A TEORIA DE HENRI WALLON
Wallon ao logo de toda sua vida, dedicouse à realização de pesquisas para conhecer
a infância e os caminhos da inteligência,
mostrando que a criança não é apenas cabeça,
mas comprovando também a existência de
um corpo e emoções e que para brincar
existe um acordo sobre as regras ou uma
construção de regras que são produzidas
à medida que se desenvolve a brincadeira
e sendo desfeita quando não é bem aceita
pelos participantes.
Wallon destaca que:
... o adulto batizou de brincadeira todos os
comportamentos de descoberta da criança.
Os adultos brincam com as crianças e é
ele inicialmente o brinquedo, o expectador
ativo e depois o real parceiro. Ela aprende,
a compreender, dominar e depois produzir
uma situação específica distinta de outras
situações”. (Wallon, 2004.p.98)
Para Vygotsky (1978) e Wallon (1977), o
desenvolvimento se concretiza por meio da
formação da criança, que está diretamente
vinculada ao ambiente físico e social, sendo
esse desenvolvimento compreendido como
um processo interrompido, sem limites muito
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claros. Wallon entende por pessoa o ser total,
físico-psíquico e tal como ele se manifesta
pelo conjunto do seu comportamento
(Wallon, 1975, p.131). A criança se formará
ao logo do processo de seu desenvolvimento,
sofrendo acentuadas transformações em
sua evolução. Sua configuração, porém, só
se tornará possível mediante um processo
em que a criança efetivamente consegue
efetuar a dissociação do seu eu do poder de
diferenciação, de crítica e de análise, que é
afetivo, mas intelectual. Toda criança tem
um determinado tempo para se desenvolver,
dependendo somente da idade e do ambiente
em que ela esteja para a conquista de cada
fase.

A TEORIA DE KISHIMOTO

Esta autora tornou-se pesquisadora
em educação infantil e coordenadora de
laboratórios de brinquedos e materiais
pedagógicos e talvez seja a que mais indaga
acerca dos jogos e das brincadeiras.
Segundo Kishimoto (1994), o jogo,
está vinculado ao sonho, à imaginação,
ao pensamento e ao símbolo. Suas ideias
consistem em uma proposta para a educação
das crianças (e educadores de crianças)
baseada no jogo e nas linguagens artísticas. A
concepção de Kishimoto sobre o homem como
ser símbolo, que se constrói coletivamente
e cuja capacidade de pensar está ligada à
capacidade de sonhar, imaginar e jogar com
a realidade é fundamental para propor uma
nova “pedagogia da criança.” Kishimoto vê
o jogar como gênero da “metáfora” humana.
Ou, talvez, aquilo que nos torna realmente
humanos. Para Kishimoto:

o uso do brinquedo/jogo educativo com
fins pedagógicos remete-nos para a relevância
desse instrumento para situações de ensinoaprendizagem e de desenvolvimento infantil.
Se considerarmos que a criança pré-escolar
aprende de modo intuitivo adquire noções
espontâneas, em processos interativos,
envolvendo o ser humano inteiro com
cognições, afetivas, corpo e interações
sociais, o brinquedo desempenha um papel
de grande relevância para desenvolvê-la.
(Kishimoto,1997, p.36).
Assim Kishimoto (1997) destaca que as
brincadeiras ou os jogos são instrumentos de
grande importância para a aprendizagem no
desenvolvimento infantil. Kishimoto (1997)
apresenta uma coletânea com diversos artigos
e um alerta para os educadores, para que
consigam descobrir a verdadeira importância
do jogo na educação infantil. A autora alerta
ainda, para que os professores não vejam
o jogo como uma mera distração, pois a
educação infantil oferece muito além do que
apenas um mundo de sonhos e imaginação.
É neste momento do jogo que a criança
absorve o máximo de informações. Segundo
a autora, os jogos têm diversas origens e
culturas que são transmitidas e perpetuadas
no momento em que são praticadas,
cuja principal função é a construção e o
desenvolvimento de uma convivência entre
as crianças, estabelecendo-se regras, critérios
e sentidos, possibilitando assim, um convívio
mais social e democrático. Kishimoto (2001)
destaca que o jogo pode ser visto como um
objeto, uma atividade que possui um sistema
de regras a ser seguido pelos participantes
e que distinguem uma modalidade de outra,
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também pode ser apenas um vocábulo usado
no cotidiano para designar algo dentro de
um determinado contexto social. Assim,
pode-se compreender o jogo, diferenciando
significados atribuídos a ele por culturas
diferentes, pelas regras ou pela situação
imaginária que possibilita a delimitação das
ações em função das regras e pelos objetos
que o caracterizam. Por isso, o termo jogo
pode possuir significados distintos, de
acordo com a cultura e a época. Um deles
se refere ao sistema de regras característica
de cada jogo, no qual é possível distinguilo dos demais. Um outro tipo, trata o jogo
como o objeto que o materializa, uma vez
que alguns jogos não se concretizam sem um
determinado objeto.

A TEORIA DE FRIEDMANN
Adriana Friedmann (1996), autora de
vários livros relacionados ao universo da
criança e do brincar, destaca que:
... quando se afirma que este tem a ver com
as tradições populares não se pode cair na
ideia de que este seja sobrevivência intocada,
que somente foi criativo e dinâmico no lugar
e no grupo onde originou: em qualquer
cultura, tudo é movimento. O ser humano
faz, refaz, inova, recupera, retoma o antigo e
a tradição inova novamente, incorporando o
velho no novo e transforma um com o poder
do outro. (Friedmann,1996, p. 40).
Friedmann (1996) em sua abordagem
sobre os jogos tradicionais populares afirma
que estes não são intocáveis, podendo
ser modificados pelo homem, por meio
da sua criatividade, buscando inová-los,

sem que percam sua essência, buscando
sempre incorporar o antigo ao novo. Esse
processo de modificação ocorre por meio
das transformações dos próprios indivíduos,
estando
diretamente
relacionado
ao
ambiente em vivem. Friedmann (1996),
destaca a necessidade de prestar atenção
especial ao jogo, pois as crianças têm prazer
de realizar tarefas por meio da ludicidade
e que o brincar na escola é diferente do
brincar em outro lugar, pois a brincadeira na
escola tem como finalidade o aprendizado,
envolvendo assim toda a equipe pedagógica
da instituição educativa.
Friedmann destaca três formas de jogos
baseadas nas estruturas mentais de acordo
com a teoria de Piaget:
Jogos de Exercício Sensório motor Caracterizam a etapa que vai do nascimento
até o aparecimento da linguagem, apesar
de reaparecerem durante toda a infância.
O jogo surge primeiro, sob a forma de
exercícios simples cuja finalidade é o próprio
prazer do funcionamento. Esses exercícios
caracterizam-se pela repetição de gestos e de
movimentos simples e têm valor exploratório.
Dentro desta categoria podemos destacar
os seguintes jogos: sonoro, visual, tátil,
olfativo, gustativo, motor e de manipulação.
(Friedmann ,1995, p. 56)
Para exemplificar os jogos de exercício
sensório motor que são utilizados na
educação infantil, podemos citar as músicas
como meio de estimular a audição, as
minibolas para o tato, as refeições para
o paladar e as brincadeiras com as bolas
grandes para aprimorar o desenvolvimento
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físico-motor. Segundo Friedmann (1996),
a segunda forma de jogos de exercício
sensório motor está caracterizada pelo Jogo
Simbólico - tendência lúdica que se manifesta
entre os dois e os seis anos. Nesta categoria
o jogo pode ser de imitação ou de ficção,
tanto no que diz respeito à transformação
de objetos quanto ao desempenho de
papéis. A função do jogo simbólico consiste
na assimilação da realidade. É por meio do
faz-de-conta que a criança realiza sonhos
e fantasias, revela conflitos interiores,
medos e angústias, aliviando tensões e
frustrações. O jogo simbólico é também um
meio de auto expressão, pois ao reproduzir
os diferentes papéis (de pai, mãe, professor,
aluno etc.), a criança imita situações da
vida real. Nele, aquele que brinca empresta
novos significados aos objetos, às pessoas,
às ações, aos fatos, etc., inspirando-se
em semelhanças mais ou menos fiéis às
representadas. O teatro, os contos, as
fábulas são exemplos de elementos para
trabalhar os jogos simbólicos, pois é nesta
fase que a criança exterioriza todos os seus
sentimentos, além de imitarem as situações
que são vivenciadas no seu dia-a-dia, sendo
a imaginação fundamental para a realização
deste tipo de jogos. Já a terceira forma de
jogos de exercício sensório motor abrange
os chamados Jogos de Regras – aqueles que
começam a se manifestar entre os quatro e
sete anos de idade e se desenvolvem entre os
sete e os doze anos. Aos sete anos a criança
abandona o jogo egocêntrico, substituindo-o
por uma atividade mais socializada, na qual
as regras têm uma aplicação efetiva e as
relações de cooperação entre os jogadores

são fundamentais. Para o público adulto,
o jogo de regras subsiste e se desenvolve
durante toda a vida por caracterizar-se como
uma atividade lúdica do ser socializado.
Existem dois tipos de regras. As regras
transmitidas provenientes de diferentes
realidades sociais, impostas por pressão de
sucessivas gerações como por exemplo, o jogo
de bolinha de gude; as regras espontâneas,
aquelas que surgem da socialização dos
jogos de exercício simples ou dos jogos
simbólicos. Os jogos de regras geralmente
são fruto de combinações sensório motoras
(corridas, jogos de bola) ou intelectuais
(cartas, xadrez) cuja característica marcante
é a competição entre os participantes e a
existência de regulamentos transmitidos
de geração a geração, ou por algum tipo de
acordo momentâneo. Neste tipo de jogo
as crianças precisam interagir umas com as
outras, além de respeitar as regras. É preciso
que haja entendimento e comprometimento
de todos os participantes para a efetiva
execução do jogo. Sendo exemplos para
estes jogos: futebol, xadrez, detetive, banco
imobiliário e etc. É fundamental acreditar no
jogo como elemento impulsionador no que
diz respeito à efetividade da aprendizagem
e que é essencial a busca de conhecimentos
sobre as atividades lúdicas apropriadas à
faixa etária da educação infantil, pois por
meio delas a criança tem maiores condições
de apropriar-se do conhecimento.
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A HISTÓRIA DOS JOGOS E
BRINCADEIRAS
Os sinais arqueológicos e as pinturas
rupestres são a maior e real comprovação
que, na Antiguidade, já existiam alguns
jogos e que eram praticados pelos gregos
e romanos, como por exemplo, o jogo
conhecido como pião contemporâneo, cujo
exemplar considerado como o mais antigo
do mundo, data de 1250 a.C. e está em
exposição no Museu Britânico. As primeiras
bonecas foram encontradas em túmulos de
crianças no século IX a.C. e nas ruínas Incas
do Peru, arqueólogos encontraram vários
tipos de brinquedos infantis. De acordo com
pesquisas realizadas podemos presumir que
o jogo surgiu no século XVI em Roma e na
Grécia, e seu objetivo principal era o ensino
das letras. Com o advento do Cristianismo, o
interesse pelos jogos sofreu uma diminuição
acentuada, uma vez que naquela época o
objetivo principal era a contemplação de
uma educação disciplinadora, calcada na
memorização e na obediência, não havendo
espaço para jogos nem brincadeiras. Em
razão este fato, “os jogos e as brincadeiras
passaram a ser vistos como ofensivos, imorais,
que levam à comercialização profissional de
sexo, da bebedeira.” (Nallin, 2005). Segundo
Brougère (2004):
Antigamente,
a
brincadeira
era
considerada, quase sempre como fútil,
ou melhor, tendo como única utilidade a
distração, o recreio, e na pior das hipóteses,
julgavam-na nefasta. (Brougère,2004)
Logo após o Renascimento (início em 1453

durante a Idade Média no século XIV com a
queda de Constantinopla e com término em
1789 com a Revolução Francesa), os jogos
e as brincadeiras foram livrados dessa visão
recriminatória e passaram a fazer parte do
cotidiano de todas as crianças, jovens, e até
adultos como diversão, passatempo, distração,
“sendo considerados como facilitadores do
estudo que beneficiam o desenvolvimento da
inteligência.” (Nallin, 2005).
Kishimoto (1993), afirma que os jogos
foram transmitidos entre as gerações:
A tradicionalidade e universalidade dos
jogos assenta-se no fato de que povos
distintos e antigos como os da Grécia e
Oriente brincavam de amarelinha, de empinar
papagaios, jogar pedrinhas e até hoje as
crianças o fazem quase da mesma forma.
Esses jogos foram transmitidos de geração
em geração por meio de conhecimentos
empíricos e permanecem na memória
infantil. (Kishimoto,1993)
Com a criação da Companhia de Jesus,
(organização de cunho religioso inspirada
nos moldes militares, que lutava em prol
do catolicismo e utilizava a educação como
seu principal instrumento), o jogo educativo
entra em processo de expansão e passa
a ser utilizado como uma ferramenta de
ensino. A técnica da utilização dos jogos
como ferramenta de aprendizagem, teve seu
desenvolvimento nos Estados Unidos, na
década de 50, com o objetivo de treinamento
de executivos da área financeira. Em razãoos
resultados positivos, seu uso terminou sendo
disseminado para outras áreas, alcançando o
Brasil com bastante expressão na década de
80. (Souza, 2005).
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CONCEITUAÇÃO DE
BRINQUEDO E BRINCADEIRA

CONCEITUAÇÃO DE JOGO

De acordo com Kishimoto (1994) o
brinquedo é concebido como todo elemento
que sirva de suporte para qualquer tipo de
brincadeira, ou seja, objetos como piões,
bonecas, carrinhos, bolinhas de gude,
corda, pedrinhas, etc. Os brinquedos podem
ser: estruturados e não estruturados. São
considerados estruturados aqueles que já
são adquiridos prontos, ou seja, fabricados.
Já os brinquedos não estruturados não são
provenientes de indústrias, sendo simples
objetos como paus ou pedras, que nas mãos
das crianças adquirem novo significado,
podendo transformar-se em um brinquedo.
Uma pedra pode se transformar em
comidinha e um cabo de vassoura em um
cavalinho. Portanto, os brinquedos podem
ser estruturados ou não, levando-se em
consideração sua origem e/ou a intenção
criativa de cada criança sobre cada objeto.
Já a brincadeira que pode ser ora coletiva
ora individual, caracteriza-se por possuir
certo tipo de estruturação e pela utilização de
regras. A existência de regras não restringe a
ação lúdica, e as crianças tem a possibilidade
de modificá-las, de se ausentarem assim que
desejarem, incluir ou excluir participantes,
adotar as próprias regras, enfim, permitindo
grande liberdade de ação. Alguns exemplos:
esconde-esconde, brincar de casinha, pular
corda, amarelinha, etc.

O jogo consiste em ser uma atividade
estruturada e guiada por um princípio de
regras mais explícitas, cuja concepção está
vinculada à integração entre o brinquedo
(objeto) e a brincadeira. Alguns exemplos
clássicos seriam: Jogo de Mímica, de Cartas,
de Tabuleiro, de Construção, de Faz-deConta, etc. Um diferencial importante do
jogo reside na sua utilização tanto por
crianças quanto por adultos, enquanto que
o brinquedo tem uma maior conectividade
com o universo infantil.
Uma mesma brincadeira, jogo ou brinquedo
pode assumir diferentes significados para
diferentes culturas, isto significa que é
necessário considerar o contexto social no
qual o objeto está inserido para uma melhor
interpretação de seu significado. Por exemplo,
uma simples boneca pode ser considerada
como um brinquedo em determinada
cultura, porém em outra, um objeto de
adoração em rituais específicos ou ainda um
simples objeto decorativo. Já o arco e flecha
podem ser empregados como brinquedos
em determinada cultura, mas em outra, são
instrumentos básicos para sobrevivência
utilizados principalmente na caça e na pesca
e que as crianças aprendem a manusear e a
respeitar desde muito cedo. A partir destas
definições é necessário elucidar que as
mesmas devem ser utilizadas como subsídio
na reflexão metodológica do professor em
busca de promover maior ludicidade no
processo de ensino aprendizagem de seus
alunos. É necessário e importante que os
profissionais envolvidos na concepção de

898

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

metodologias, planejamentos, currículos,
materiais pedagógicos e na própria pesquisa
do lúdico vislumbrem que o jogo, o brinquedo
e a brincadeira terão um sentido mais amplo
e significativo se vierem a ser concebidos
por meio do ato de brincar. É interessante
destacar que os brinquedos recebem
características e importância diferentes em
cada faixa etária, acompanhando a fase de
desenvolvimento de cada criança. Assim,
até os dois anos de idade aproximadamente,
as crianças preferem brinquedos de cores
claras, macios e sonoros. Entre os cinco e
seis anos, a preferência está voltada para os
brinquedos de montar e por volta dos dez
anos, as crianças passam a apreciar mais os
jogos de computador e videogames. Porém,
não devemos nos esquecer da importância
de fazermos uma seleção criteriosa dos
brinquedos e brincadeiras apresentados às
crianças, buscando priorizar sempre aqueles
que despertem e estimulem a criatividade.
Em se tratando de brinquedos, é sempre
interessante destacar que não precisam
necessariamente ser sempre industrializados,
pelo contrário quanto mais diversificados
melhor. É sempre muito significativo para a
criança quando seus pais e/ou professores
confeccionam junto com ela, por exemplo, um
jogo de boliche utilizando material reciclável,
com garrafas plásticas, jornal e meias velhas.
Além de ser prazeroso, a criança ainda
estará desenvolvendo a consciência sobre a
reciclagem, o reaproveitamento de materiais,
a diminuição da produção de lixo e sobre a
preservação do meio ambiente em geral.
Um outro brinquedo gerador de
grande discussão entre pais, educadores

e psicólogos são as “armas”, espadas e
revólveres, por envolver ou não a questão de
incentivo à violência. É interessante ressaltar
que este tipo de brinquedo por si só não
fomenta a violência e para que uma criança
desenvolva um comportamento agressivo é
necessário que haja um conjunto de fatores
determinantes. Não adianta simplesmente
que os pais não comprem armas de brinquedo,
porque a qualquer momento, o faz-de-conta
do mundo infantil poderá transformar a mão
em um revólver, ou seja, não é por meio deste
tipo de atitude que a violência simplesmente
deixará de existir. Cabe aos pais/educadores/
familiares não incitarem a violência, sempre
buscando resolver os conflitos por meio do
diálogo pacífico, dando o exemplo, além
de não contribuírem para a propagação de
qualquer forma de violência, principalmente
assistindo na televisão, programas ou filmes
dessa natureza. No momento de oportunizar
brinquedos às crianças vale a pena seguir
algumas considerações básicas. O brinquedo
será interessante e adequado sempre que
estiver de acordo com a faixa etária da
criança (quanto menor a criança, maior o
brinquedo); sempre que for desafiador para
o pensamento da criança; sempre que for
rico o suficiente para diversas formas de
exploração; sempre que for abundante em
cores, texturas, formas e se for seguro, ou
seja, estar de acordo com as normas do
INMETRO.
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A HISTÓRIA DOS JOGOS E
BRINCADEIRAS NO BRASIL
De acordo com Kishimoto (1993), a história
dos jogos e brincadeiras no Brasil sofreu
influências dos portugueses, dos negros e
dos índios. Foi por meio da introdução, por
meio da oralidade, do folclore português, no
cotidiano das crianças que foram elaborados
os contos, as lendas, as superstições, os
versos, as adivinhas e as parlendas, bem
como os personagens como o bicho-papão,
a mula-sem-cabeça, a cuca, o lobisomem, e
tantos outros, trazidos pelos portugueses
que, consequentemente deram origem às
mais variadas brincadeiras infantis. Com
relação às brincadeiras africanas, Kishimoto
(1993), comenta:
Em relação aos jogos e brinquedos
africanos, Câmara Cascudo, afirma ser
difícil detectá-los pelos desconhecimentos
dos negros anteriores ao século XIX. Com
centenas de anos de contato com o europeu,
o menino africano sofreu influência de Paris
e Londres. Além do mais, há brinquedos
universais presentes em qualquer cultura
e situação social como as bolas, criação de
animais e aves, saltos de altura, distância,
etc., os quais parecem, segundo o autor,
estar presentes desde tempos imemoriais
em todos os países. (Kishimoto,1993).
Kishimoto (1993) afirma que para
compreendermos a origem e o significado
dos jogos tradicionais infantis, é necessário
primeiro, pesquisar as raízes folclóricas
responsáveis pelo seu surgimento. De
acordo com Alves (2009), as tradições e
costumes portugueses, dentre elas os jogos

e as brincadeiras, já traziam a influência dos
costumes de povos asiáticos, originária da
presença portuguesa naquelas terras. Alves
(2009) também complementa que grande
parte dos jogos tradicionais mais conhecidos
no mundo, como o jogo de saquinhos
(ossinhos), amarelinha, bolinha de gude, jogo
de botão, pião, pipa e outros, chegaram ao
Brasil por intervenção dos portugueses.
Em razão isso, todos os jogos, brincadeiras
e brinquedos citados, contribuíram para a
formação da cultura lúdica infantil brasileira,
destacando-se também a contribuição
indígena, para as atividades lúdicas que
buscam imitar os elementos da natureza,
principalmente os animais (Alves, 2009).
Alves (2009) acrescenta também que, além
dos portugueses, há influências de outras
etnias presentes na criação dos jogos
tradicionais brasileiros, como a negra e a
indígena.
Para Almeida (2000), o lúdico passou a
ser reconhecido como traço essencial de
psicofisiologia do comportamento humano,
de modo que a definição deixou de ser o
simples sinônimo de jogo e suas implicações
das necessidades lúdicas extrapolaram às
fronteiras do brincar espontâneo. Sendo
assim, a palavra jogo está relacionada com
as atividades individuais da criança como
o canto, a dança e o teatro. Por meio dos
jogos e das brincadeiras, adultos e crianças
têm objetivos em comum de unir laços de
amizade. A brincadeira é considerada como
uma atividade do tipo arquétipo (modelo
ideal), na qual as crianças inventam suas
próprias brincadeiras, que podem abranger
a competição, os jogos corporais, os gestos
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espontâneos e as ações que levam a imaginar
e combinar os gestos ao faz de conta (Souza,
2005).

A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
A Educação Infantil é a primeira etapa da
educação básica. É a única que está vinculada
a uma idade própria, atendendo crianças de
zero a três anos na creche e de quatro e cinco
anos na pré-escola, tendo como finalidade
o desenvolvimento integral da criança em
seus aspectos físico, psicológico, intelectual
e social, complementando a ação da família e
da comunidade (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, art.29).
A Educação Infantil no Brasil é considerada
bastante recente, pois foi após a década
de 80 que o atendimento às crianças em
creches e pré-escolas apresentou um
crescimento significativo. Diversas pesquisas
identificaram que esse crescimento foi
resultado das mudanças ocorridas na
sociedade, da participação da mulher
no mercado de trabalho, da organização
familiar e da questão da urbanização e
industrialização, entre alguns fatores.
Um dos primeiros países a ter instituída
a creche, foi a França em meados dos
séculos XVIII. Neste país, a creche tinha
como principal objetivo abrigar as crianças
pobres, que moravam nas ruas ou as que
eram filhos de pais operários. Neste caso, a
creche já surgiu com o estigma de atender
a uma determinada e específica classe da
sociedade. Em outros países europeus, além
deste enfoque, as creches também tinham

um enfoque educativo.
Apenas em 1899, foi inaugurada no Brasil,
a primeira creche para filhos de operários,
pois as crianças da “elite” eram educadas
em instituições denominadas “Jardins da
Infância”. É possível percebermos a diferença
no propósito de constituição e atuação das
creches no Brasil e nos outros países, cujo
objetivo era apenas de cunho assistencialista.
No nosso país, até os anos finais da década
de 1980, as crianças não eram vistas
pelo Estado como sujeito de direitos, que
precisassem de cuidados e educação; com
direitos reconhecidos e obrigações a cumprir.
A necessidade de atendimento das crianças
nas creches estava vinculada apenas ao
amparo e não ao direito educativo. Contudo,
pela necessidade que as famílias tinham de
trabalhar, e, principalmente, com ingresso
das mulheres no mercado de trabalho, o
Estado foi popularmente pressionado a
assistir as crianças, embora apenas com
o intuito de doutrina-las para assumir o
lugar que já estava pré-determinado e
reservado para elas na sociedade. Em 1988,
a Educação Infantil passou a ser reconhecida
formalmente na Constituição, determinando
em seu artigo 208, inciso IV que “o dever
do Estado com a educação será efetivado
mediante a garantia de [...] atendimento em
Creche e Pré-escola às crianças de 0 a 6 anos
de idade” (BRASIL, 2004, p.122). Além da
Constituição Federal de 1988, foi elaborado
o Estatuto da Criança e do Adolescente de
1990 e em 1994, ocorreu a Conferência
Nacional de Educação para Todos, com o 1º
Simpósio de Educação Infantil, que aprovou
a Política Nacional de Educação Infantil.
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Mas, foi somente com a Lei de Diretrizes
e Bases (LDB) em 1996, que a Educação
Infantil passou a ser vista como a primeira
etapa da educação básica no Brasil. E, mais
recentemente, ao ser homologada a Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) para a
Educação Infantil e o Ensino Fundamental
(2014), o Brasil iniciou uma nova era na
educação, buscando alinhar-se aos melhores
e mais qualificados sistemas educacionais
mundiais, expressando o compromisso
com a promoção de uma educação integral
voltada ao acolhimento, reconhecimento
e desenvolvimento pleno de todos, com
respeito às diferenças e enfrentamento à
discriminação e ao preconceito. Na primeira
etapa da Educação Básica, e de acordo
com os eixos estruturantes da Educação
Infantil (interações e brincadeira), devem ser
assegurados seis direitos de aprendizagem
e desenvolvimento, para que as crianças
tenham condições de aprender e se
desenvolver. Desta maneira, a BNCC (Base
Nacional Comum Curricular) estabelece
cinco campos de experiências, nos quais as
crianças podem aprender e se desenvolver
(Conviver; Brincar; Participar; Explorar;
Expressar e Conhecer-se), reafirmando
o compromisso que somente por meio
do desenvolvimento de competências as
crianças estarão capacitadas para aprender a
aprender, saber lidar com a informação cada
vez mais disponível, atuar com discernimento
e responsabilidade nos contextos das
culturas digitais, aplicar conhecimentos para
resolver problemas, ter autonomia para tomar
decisões, ser proativa, conviver e aprender
com as diferenças e as diversidades, além

de reconhecer-se em contexto histórico
e cultural, comunicar-se, ser criativa,
analítica-crítica, participativa, aberta ao
novo, colaborativa, resiliente, produtiva
e responsável. Nesse contexto, a BNCC
(Base Nacional Comum Curricular) ratifica o
seu compromisso com a educação integral,
visando à formação e ao desenvolvimento
humano global, assumindo uma visão plural,
singular e integral da criança, considerando-a
como sujeito de aprendizagem.
A inserção das crianças nas instituições
de Educação Infantil representa uma
oportunidade de ampliação de seus
conhecimentos, pois estas vivenciarão
interações inéditas que passarão a fazer
parte de seu universo, envolvendo uma
diversidade de relações e de atitudes;
maneiras alternativas de comunicação entre
as pessoas; o estabelecimento de regras e
de limites, permeados por um conjunto de
valores culturais e morais.
No intuito de ampliar e diversificar as
metodologias na educação infantil, a aceitação
e a maior utilização de jogos e brincadeiras
como uma estratégia no processo de ensino
aprendizagem têm sido impulsionada pelos
profissionais da educação e pesquisadores
nesses últimos anos, por considerarem, em
sua grande maioria, uma forma de trabalho
pedagógico que estimula o raciocínio e
otimiza a vivência de conteúdos e a relação
com situações do cotidiano, além de estar
perfeitamente alinhada com a BNCC (Base
Nacional Comum Curricular), uma vez que
brincar constitui um dos eixos estruturais da
Educação Infantil. O jogo como estratégia
de ensino e de aprendizagem deve favorecer
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a criança na construção do conhecimento
científico, proporcionando a vivência de
situações reais ou imaginárias, propondo
desafios e instigando pela busca de soluções
para as situações que se apresentam
durante o jogo, levando-a a raciocinar,
trocar ideias e tomar decisões. O brincar é,
portanto, uma atividade natural, espontânea
e necessária para criança, constituindo-se
em peça fundamental para sua formação.
“Sua importância é notável, já que, por meio
dessas atividades, a criança constrói o seu
próprio mundo”. (Santos, 1995, p.4).
Segundo Santos (1995), é por meio da
brincadeira que a criança aprende a respeito
da natureza, sobre os eventos sociais e sobre
a estrutura do corpo humano. A criança
que brinca livremente, não está apenas
explorando o mundo à sua volta, mas também
expressando sentimentos, ideias, fantasias,
intercambiando o real e o imaginário. Além
disso, a brincadeira enquanto estimula o
desenvolvimento intelectual da criança,
também ensina, sem que ela perceba, os
hábitos necessários ao seu crescimento,
como persistência, perseverança, raciocínio,
companheirismo, entre outros. Dessa forma,
o brincar e o jogar, na Educação Infantil,
devem ser considerados como uma estratégia
a ser amplamente utilizada pelos educadores
e deve privilegiar o ensino dos conteúdos
alinhados com a realidade, merecendo um
lugar de destaque no planejamento e nos
currículos.

PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL X
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Uma grande parte dos educadores que
atua na faixa de 0 a 5 anos utiliza o jogo e
as brincadeiras como prática pedagógica
cotidiana, defendendo seu uso como
um excelente recurso à aprendizagem e
desenvolvimento das crianças.
Porém, algumas vezes o jogo é entendido
com certo equívoco pelos educadores,
principalmente pelos professores, quando
confundem seu conceito, e na maioria das
vezes as crianças ficas soltas, escolhendo
o que quer fazer, sem direcionamento
algum por parte de um adulto mediador.
Em outros momentos, alguns professores
tratam o jogo como elemento facilitador de
aprendizagem, mas exercem um controle
excessivo sobre as atitudes das crianças
durante seu desenvolvimento. A questão é
que qualquer uma dessas posturas distancia
o professor da interação com o aluno e é
isso que necessitamos modificar, pois uma
proposta que contemple jogos e brincadeiras
para a Educação Infantil, deve ter o cuidado
de oferecer as atividades específicas (jogos
e brincadeiras); porém não deve negligenciar
as interações entre as crianças, e das crianças
com seus professores. As atividades de jogos
e brincadeiras na escola de Educação Infantil
trazem muitas vantagens para o processo de
ensino e aprendizagem, pois são ferramentas
impulsionadoras para o desenvolvimento
das crianças, porém cabe aos professores
criarem propostas pedagógicas que aliem
o aprendizado à diversão e à interação
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que o jogo e brincadeira são capazes de
proporcionar.
A partir da concepção contemporânea de
criança como ser que observa, questiona,
levanta hipóteses, conclui, faz julgamentos e
assimila valores e que constrói conhecimentos
e se apropria do conhecimento sistematizado
por meio da ação e nas interações com o
mundo físico e social e que, portanto, produz
cultura, não deve ser relegada à limitação
dessas aprendizagens a um processo
espontâneo ou natural. Ao contrário, urge
a necessidade de transmitir real intenção
educacional às práticas pedagógicas na
Educação Infantil, tanto na creche quanto
na pré-escola. Essa intencionalidade
consiste na organização e proposição,
pelo professor/educador, de experiências
variadas que viabilizem o conhecimento de
si e do outro e da compreensão das relações
com a natureza, com a cultura e com a
produção científica, que se manifestam nas
práticas dos cuidados pessoais (alimentarse, vestir-se, higienizar-se), nas brincadeiras
e nos jogos, nas experiências com diversos
materiais, na aproximação com a literatura
e na interação com as pessoas. A maior
parte do trabalho do professor/educador
deve estar ancorada na reflexão, na seleção,
na organização, no planejamento, na
mediação e no monitoramento das práticas
e interações, garantindo a pluralidade e
variedade de situações significativas que
promovam o desenvolvimento global das
crianças. O professor/educador necessita
ainda, acompanhar a progressão tanto
dessas práticas quanto as aprendizagens das
crianças, realizando por meio da observação

da trajetória de cada criança e do grupo
(conquistas, avanços, possibilidades e
aprendizagens). E, por meio de variados
registros,
elaborados
em
diferentes
momentos tanto pelos professores quanto
pelas próprias crianças (como relatórios,
fotografias, painéis, portfólios, etc.), é
possível evidenciar a progressão ocorrida ou
não durante determinado período observado,
sem intenção alguma de selecionar, promover
ou classificar as crianças, tratando-se apenas
da reunião de subsídios norteadores para
redirecionar tempos, espaços e situações
que garantam, acima de tudo, os direitos de
aprendizagem efetiva e significativa de todas
as crianças.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O jogo e a brincadeira são considerados indispensáveis no
que se refere à aquisição de conhecimento e desempenho no
âmbito educativo na fase da primeira infância. Por meio deste
artigo tornou-se possível compreender melhor o impacto do
jogo e da brincadeira no desenvolvimento cognitivo, social,
emocional e físico-motor da criança. A respeito disso, vários
pensadores, como Vygotsky e Piaget, compartilham a ideia
de que o crescimento da criança é marcado por fases, cada
uma com aspectos peculiares e significativos, como físico,
o cognitivo, o emocional e espiritual, importantes para a
formação e desenvolvimento integral. A influência do ato de
brincar no desenvolvimento da criança é indispensável para a
formação do caráter e da personalidade; podendo incorporar
valores morais e culturais e uma série de outros aspectos que
auxiliam a moldar sua personalidade. Brincando, a criança
pode acionar seus pensamentos para resolução de problemas
que lhe são importantes e significativos, e o modo como joga
e brinca revela o seu mundo interior, proporcionando-lhe que
aprenda fazendo, e dessa forma, alcança uma aprendizagem
significativa e global. Concluiu-se também a importância do
papel dos profissionais da educação no processo de seleção
de jogos e brincadeiras adequados à faixa etária de seus
alunos, bem como na questão da intenção educativa que deve
estar sempre presente para garantia de uma aprendizagem
de qualidade e significativa.
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LEITURA E RELEITURA DE IMAGEM
RESUMO: Há algumas diferenças e vínculo entre essas duas práticas pedagógicas, porém
é necessário discutir a importância para a escola em defender que para a leitura crítica dos
textos visuais, é exigido o conhecimento e o domínio dos elementos próprios da linguagem
visual. Seja em experiências proporcionadas durante as atividades escolares, nas análises e
estratégias amplamente utilizadas, as imagens carregam consigo significados e códigos que
podem ser lidos. Para uma leitura e releitura de imagens é necessário que o aluno tenha
contato com os elementos formais e com os códigos da linguagem visual. Entretanto, ao
interpretar uma imagem carregada de significados pensados pelo autor, o leitor também
acrescenta a ela sentidos e conceitos pertinentes e relacionados à suas experiências e
conhecimentos pessoais, adquiridos e acumulados no decorrer de sua vida. O papel do
professor de arte é fundamental no processo ensino/aprendizagem como mediador e
gerenciador do conhecimento. Para que esse professor esteja preparado para a prática de
ensino é necessário conhecer o conceito e acepção do homem. Uma abordagem da educação
artística sob os aspectos sociais, antropológico, como fonte de conhecimento na escola
enfatizando sua importância na vida humana. Enfocar algumas tendências pedagógicas
para um ensino de arte na contemporaneidade, com base em teorias que consideram como
atividades essenciais a criação e que se preocupa em contextualizá-la a partir da aquisição
do conhecimento histórico e social.
Palavras-chave: Leitura; Releitura; Imagem; Arte.
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INTRODUÇÃO
As propostas, a ideia de releitura de
imagem têm gerado várias críticas como está
entendendo a releitura de imagem na escola.
Atualmente há grandes indagações dos
professores de Arte nas práticas pedagógicas,
apresentando
um
conhecimento
fragmentado na interpretação da leitura e
releitura de obras de Arte.
Compreender o surgimento da arte e
sua trajetória no mundo contemporâneo do
ponto de vista histórico.
Analisar o conceito e as características da
leitura e releitura de imagens, interpretar,
compreender e apreender conjuntos de
informações.
Refletir sobre o papel do professor de
arte na escola e a importância do ensinoaprendizagem na formação integral do aluno.
Desde a época das cavernas a imagem
está presente na vida das pessoas, no qual a
imagem também comunica ideia.
Releitura de imagem não é uma simples
cópia da imagem com outros elementos,
superpondo elementos ou fazendo espécie
de colagem sobre imagem.
Nesses aspectos, precisamos olhar para
os nossos antepassados e entender como
foi que tudo começou. O que se sabe os
primeiros seres humanos começaram a
deixar suas marcas e traços em rochas para
se comunicar.
É relevante destacar que a leitura é dialogar
com as imagens, a singularidade, a diferença
é a qualidade estética dos artefatos.
De uma forma geral, a leitura de imagem é
a observação e análise visual, auditiva, tátil,

sensorial com posterior produção de uma
análise descritiva.
É importante ressaltar que o ensino da arte
contribui para a formação dos educandos
para promoverem um aprendizado de mundo.
Nesse aspecto, a arte na escola faz parte de
um contexto interdisciplinar que auxilia o
aluno em sua sensibilidade e expressão que
está ligada no trabalho humano agregando
conhecimentos no fazer prazeroso.
Para ler imagens ou alfabetizar-se
visualmente, é preciso desenvolver a
observação de aspectos e de traços
constitutivos presentes no interior da
imagem, sem extrapolar para pensamentos
que nada têm a ver com ela (GAYDECZKA,
2013, p. 336).
Holzmann (1993, p. 44) destaca que “é
hora de educação artística ou arte-educação
ocupar seu verdadeiro espaço no ensino
desde a pré-escola até o terceiro grau e quiçá
em cursos de pós-graduação”.
Valente (1993, p. 67) afirma que “a
construção da autonomia do professor passa
pelo conhecimento da história da arteeducação no Brasil e da opção que ele fizer
sobre o tipo de sujeito que pretende ajudar
a formar”.
No mundo contemporâneo a linguagem
visual contribui muito para ensino das artes.
Por meio da imagem que o aluno interpreta
ver, olha, observa e descreve o objeto em si.
Desse modo, o professor oferece o objeto de
observação para releitura.
A releitura é o significado interpretado
pelo aluno e não o contexto real da obra.
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No entanto, o aluno pode usar a imaginação
e criar outros significados para a obra, fica
a critério de o aluno usar sua imaginação
e criar algo novo ou tirar algo que julga
desnecessário em sua construção.
Este estudo pretende apresentar uma
pesquisa no estudo bibliográfico com
argumentação em alguns autores que
possibilitem compreender melhor o que aqui
foi exposto sobre método, análise e pesquisa
e relacionando aos conceitos, metodologia
e a importância do papel do professor na
escola.

SURGIMENTO DA ARTE
O autor ressalta que antigamente as
pessoas se comunicavam por intermédio de
gestos ou desenhos feitos nas paredes das
cavernas, os caçadores faziam o desenho
do animal do qual iriam caçar ou pescar.
Isso significa que os desenhos feitos estão
registrados na história em algum lugar da
humanidade.
Já faz muito tempo que a humanidade
aprende a criar arte. Esses povos antigos
faziam arte porque gostavam de seguir rituais
de magia, de contar histórias de representar
forma da natureza ou simplesmente de
deixar suas marcas no mundo. ( FERRARRI,
2014, p.10)
É importante observar que existem
vários sítios arqueológicos no Brasil que
guardam histórias importantes. Podemos
dizer um patrimônio cultural da humanidade
que são protegidos por leis. De uma forma
geral, sítios arqueológicos com pintura
rupestre são lugares no qual encontram

vestígios da cultura material que são objetos,
vestígios pré-históricos.
Como afirma Ferrari (2014, p. 11), no
Brasil, há vários sítios arqueológicos, alguns
bem antigos, que datam de até milhares de
anos atrás.
Nesse contexto, pode observar que
eles desenhavam a capivara por ser um
animal comum daquela época e era o que
conseguiam caçar, criava garatuja similar nas
paredes das cavernas para se comunicar.
Nesse sentido, a caça representada em
cavernas supostamente descrevia uma
situação vivida pelo grupo, mas possuía um
caráter mágico, preparando o grupo para
essa tarefa que garantiria a sobrevivência.
De acordo com o autor, essas pinturas
têm por volta de seis mil a doze mil anos e
elas chamavam muita atenção por criar cena
de movimento, ação e temas. Por essa razão,
a concentração desta pintura muito grande
uma das maiores atraía pesquisadores a
conhecer o Parque Nacional da Serra da
Capivara, Piauí.
Geralmente, em uma tentativa de
definição precária, tendemos a chamar
nossos antepassados do período em questão
de homens pré-históricos.
Desde a época das cavernas a imagem
está presente na vida das pessoas, é uma
forma de expressão provavelmente surgiu
conjuntamente, ao longo de milhares de
anos, à linguagem oral. O termo oral foi aqui
utilizado para diferenciá-la da linguagem
pictórica, da linguagem das imagens, na qual
se inclui a arte rupestre.
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LEITURA RELEITURA DE
IMAGEM ESTABELECENDO
RELAÇÕES
Há algumas dúvidas sobre essas duas
práticas de ensino, porém, é necessário
discutir a importância da leitura crítica das
obras de arte, é exigido o conhecimento
dos elementos próprios da linguagem visual.
Assim como há diferentes interpretações
sobre uma obra de arte, há diferentes
possibilidades de releitura das imagens.
Seja em experiências proporcionadas
durante os exercícios escolares nas análises
e estratégias amplamente utilizadas, as
imagens carregam consigo significados e
códigos que podem ser lidos.
A Leitura de imagens, de Lucia Santaella,
propõe-se a ensinar a leitura de elementos
não verbais que constroem o todo em
imagens visuais. A obra dedica-se às
imagens bidimensionais e fixas, ou seja,
peculiarmente, refere-se às imagens que
podem ser representadas em superfícies
planas e impressas. (Gaydeczka, 2013, p.
335)
Dessa forma, uma leitura e releitura
de imagens são necessárias que o aluno
tenha contato com os elementos formais
e com os códigos da linguagem visual.
Entretanto, ao interpretar uma imagem
carregada de significados pensada pelo
autor, o leitor também acrescenta a ela
sentidos pertinentes e relacionados às suas
experiências e conhecimentos pessoais,
adquiridos e acumulados no decorrer de sua
vida.

Há imagens que apresentam formas puras,
abstratas ou coloridas, outras figurativas de
formas imaginárias, mitológicas ou religiosas
e, ainda, imagens simbólicas que têm a função
de representar significados. (Gaydeczka,
2013, p.335)
Nesse aspecto, o conceito de leitura de
imagem tem a ver com texto, música, corpo,
dança leitura do mundo. Isso significa que
o mundo é signo, as coisas, os objetos é
perceber os sinais do mundo é interpretar.
A comunicação ela é transmidiática, é
mediática é interpretação da imagem visual
da cultura visual.
Gaydeczka (2013, p. 335) explica que “a
leitura do todo da obra contribui para o estudo
e a análise de enunciados em que textos e
imagens se constituem solidariamente no
todo”.
Sendo assim, observar uma imagem
precisa conhecer o tempo, a época, ideia e
concepção artística que marca sua época.
Desse modo, perceber todos os elementos
da linguagem e identificar o tema central,
definir o que está sendo representado. Que
elementos compõem a obra. Descrever a
pintura e as suas características.
No mundo contemporâneo a linguagem
visual contribui muito para ensino das artes.
Por meio da imagem que o aluno interpreta
ver, olha, observa e descreve o objeto em si.
Tudo isso leva o leitor a se sensibilizar e
a se surpreender com a complexidade da
leitura da imagem: aquilo que parece simples
e óbvio, em um olhar apressado, transformase rico em possibilidades, em um olhar mais
detalhista e profundo. (Gaydeczka, 2013,
p.342-343).
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É importante destacar que a leitura de
imagem é uma observação, análise visual,
auditiva, tátil, sensorial com a posterior
produção de uma análise descritiva.
Nessa perspectiva, pode ser desenvolvida
e incrementada permitindo que o observador
consiga uma série de informações e significado
enriquecendo seus conhecimentos. Percebese que cada pessoa com seu repertório e
modo de vida consegue ver o mesmo filme
e interpreta-lo totalmente diferente a cada
vez.
As imagens dizem diferentes coisas para
pessoas diferentes, a leitura é dialogar com a
imagem, valorizar a diferença, a singularidade,
e a qualidade estética dos artefatos.
Giannotti (2003, p. 92) ressalta que a obra
de arte pode ser descrita de várias maneiras.
Na história da cultura ocidental pode se notar
uma constante interação entre o conteúdo
narrativo e o realismo pictórico.

O PAPEL DO PROFESSOR
ARTE NA ESCOLA
É importante destacar o papel do professor
no processo ensino/aprendizagem como
mediador e gerenciador do conhecimento e
não no papel de transmissor de informações.
Com essa finalidade, os conteúdos ministrados
em sala de aula devem ser contextualizados
considerando-se as experiências de vida do
aluno e seu conhecimento de mundo.
Valente (1993, p. 65) ao tratar sobre
“a importância da formação de Educação
Artística está também no fato de que é na
sua relação com os alunos que se evidenciará
o conceito que ele tem de arte”.

Em meio às mudanças, os desafios dos
professores têm representado esforços,
no sentido de alcançar êxito profissional
obrigando-os a modificar seu trabalho em
função de cada mudança. É relevante destacar
que o conjunto da arte, espaços próprios e
linguagens distintas na contemporaneidade
apresentam-se como múltipla em suas
manifestações ao utilizar-se de todos os
tipos de materiais e técnicas.
“É importante refletir sobre o papel
do professor de educação artística é
fundamental quando se procura conhecer
essa prática dentro das escolas.” (VALENTE,
p. 59, 1993)
Esse processo deve ocorrer com integração
de professor e aluno, ou seja, uma mediação
por parte do educador, a fim de possibilitar
uma aprendizagem de qualidade, pois
tendo uma base de informações históricas,
conceituais e pedagógicas em arte não terão
grandes dificuldades em trabalhar o ensino de
Arte. Por outro lado é necessário desenvolver
o aprimoramento dos professores, pois assim
os resultados e o aproveitamento dos alunos
podem ser melhores.

METODOLOGIA DE ENSINO
DE ARTE
Durante muito tempo, o ensino de Arte
se resumia a tarefa pouco interessante e
repetitiva. Isso significa que a criança não
era considerada uma construtora do seu
conhecimento, cabia ao professor conduzir
seu trabalho padronizado.
Podemos dizer com segurança, que
as atividades eram mimeografadas ou
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imprimidas e os alunos tinham que pintar
da forma que o professor ditava e as cores
dos trabalhos seguia uma regra de colorir,
conforme as cores dos objetos.
De acordo com o autor, a Educação
Artística era vista como passa tempo,
preparadora das datas comemorativas e as
atividades como desenho era padronizado.
Desse modo, o aluno tinha a obrigação de
pintar o seu desenho conforme a vontade do
professor e sendo assim a atividade não era
prazerosa.
De modo geral, que a Educação Artística
é vista como válvula de escape, ou seja, é
considerado um momento de lazer, uma
perda de tempo, quando não uma atividade
que atrapalha a grade curricular. (Outra
visão de Educação Artística na escola é a de
preparadora de comemoração como o dia
das mães, dos pais, do índio, Páscoa, sete
de setembro e etc. E na maioria das vezes,
o trabalho realizado é da professora e nunca
do aluno como sujeito. (HOLZMANN, 1993,
p. 43)
Sendo assim, as atividades dos alunos
eram expostas, a estética do trabalho
ficava em segundo plano, não tinha relação
com sentimento, expressão, cores, formas
geométricas. Do outro lado, o trabalho do
professor se tornava desgastante.
Outra visão de Educação Artística na escola
é a de preparadora de comemoração como o
dia das mães, dos pais, do índio, Páscoa, sete
de setembro e etc. E na maioria das vezes, o
trabalho realizado é da professora e nunca
do aluno como sujeito. (Holzmann, 1993, p.
43)
É evidente que há ainda professores

desenvolvendo a metodologia tradicional
que valoriza os exercícios mecânicos e as
cópias por acreditar que a repetição garante
que os alunos aprendem.
Holzmann (1993, p. 45) destaca que o
professor sendo autoridade na matéria, a
situação é preparado de modo a encorajar os
alunos a pensarem e agirem por si mesmos.
Nos dias atuais novas concepções de
praticas de ensino foram construídas e as
crianças tem a possibilidade de manifestar
culturalmente suas expressões artísticas
desenvolvendo sua imaginação e criatividade.
Uma abordagem da educação artística
sob os aspectos sociais, antropológico como
fonte de conhecimento na escola enfatiza
sua importância na vida humana.
Nesses aspectos, enfocar algumas
tendências pedagógicas para um ensino de
arte na contemporaneidade, com base em
teorias que consideram como atividades
essenciais a criação, a interpretação
e a apreciação e que se preocupa em
contextualizá-la a partir da aquisição do
conhecimento histórico e social.
Barbosa (1989, p. 172) afirma que “a
falta de correspondência entre os objetivos
e a prática real na sala de aula é provada
pelas duas pesquisas juntas. Objetivos
são simplesmente palavras escritas nos
programas ou estatutos que não têm sido
postos em prática”.
Nesse sentido é necessário que o
professor esteja preparado para a prática de
ensino, conhecer o conteúdo e a acepção que
tem do homem. Desse modo, um dos pontos
principais é estimular a discussão sobre os
métodos de ensino adotados, as dificuldades
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encontradas, e as possíveis soluções que
você mesmo, enquanto professor atuante
pode encontrar para fazer um ensino cada
vez com mais qualidade.
Sendo assim, a importância de a gente
fazer e perceber que ao fazer está pensando
não fazer da prática artística exercício
artístico situações um vazio, por mero fazer,

mas perceber que a gente está reconstruindo
teorias aguçando percepções.
Barbosa (1989, p. 171) salienta
que “a identificação da criatividade como
espontaneidade não é surpreendente porque
é uma compreensão de senso comum da
criatividade”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As possibilidades de leitura e releitura não param por aqui.
Há ainda a leitura que é impregnada da apreciação crítica que
o mundo da arte faz sobre a obra, situando a um contexto
histórico cultural.
Vale ressaltar que esse processo deve ocorrer com a
integração de aluno professor, ou seja, uma mediação por
parte do educador, a fim de possibilitar uma aprendizagem
de qualidade.
As experiências são diferentes e as possibilidades são
infinitas de leitura e releitura de uma mesma obra de arte.
Proporcionar o contato com a interpretação visual
significativa de uma imagem pela história da arte e com o
processo criativo de modo pessoal.
Para isso faz-se necessário o arte-educador, oportunizar
experiências que coloque o aluno em contato com a obra de
arte e instigando a criar outros significados e o olhar crítico.
É necessário desenvolver o aprimoramento dos
professores, pois assim, os resultados e o aproveitamento
dos alunos podem ser melhores.
Tendo uma base de informações históricas, conceituais
e pedagógicas em Arte não terão grandes dificuldades em
trabalhar o ensino de Arte.
Na releitura de uma obra, podem-se utilizar outras formas
de expressão artística como o desenho, a colagem e a
escultura. O mais importante é criar algo novo que mantenha
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um elo com a fonte servida de inspiração.
Uma boa proposta de releitura baseia-se em um conhecimento prévio do artista e da
obra: a época em que ele viveu sua biografia, a técnica utilizada, etc.
Pode-se afirmar que a leitura e a releitura de obras ajudam na construção do
conhecimento, na ampliação do olhar e, com isso, colabora para a formação de um cidadão
mais consciente e crítico. O bom trabalho de leitura e releitura envolve dedicação, preparação
e tempo para que o aluno aprenda novos modos de expressão e, assim, possa utilizá-los e
transformá-lo.
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O CURRÍCULO ADAPTADO PARA INCLUSÃO
RESUMO: Este é um trabalho de reflexão sobre crianças deficientes que frequentam a
Escola Pública do Estado de São Paulo e a necessidade de um currículo adaptado, pois essas
crianças ensinam diariamente conceitos como: superar e ultrapassar limites O objetivo
principal é estudar e compreender como o Currículo Adaptado auxilia no desenvolvimento
destas crianças A escolha do tema é decorrente a prática profissional de atendimento
pedagógico com crianças com transtornos e diversas deficiências, na sala comum, quando se
percebe que a escola é de grande importância no desenvolvimento global dessas crianças,
surgindo então a curiosidade e a necessidade de um estudo sobre como a escola estrutura
o currículo para atendimento dessas crianças. Para tanto este trabalho necessitara de uma
pesquisa qualitativa, a qual é norteada por uma aprofundada pesquisa bibliográfica, quando
foram contemplados teóricos da aprendizagem e desenvolvimento motor, Constituição da
República Federativa do Brasil, Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação, Adaptações
Curriculares, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Estatuto da Criança e do
Adolescente e Currículo adaptado.
Palavras-chave: Criança; Deficiência; Escola
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INTRODUÇÃO
Ao ingressar na escola, a criança, suporta
um grande impacto emocional, até então
sua vida era inteiramente dedicada aos
pais, brinquedos e ao ambiente familiar,
da mesma maneira as crianças com algum
comprometimento mental ou outras
deficiências, sofrem ao deixarem sua rotina
familiar, e ao iniciar o convívio escolar, muitas
vezes são acometidas de preconceitos por
outras crianças e até mesmo pelos próprios
professores e funcionários da Escola.
Nesta nova etapa social (inserção
escolar) as crianças permanecem sentadas,
durante muitas horas em bancos escolares
nada adequados, algumas salas pouco
confortáveis. E mesmo assim o professor
deve oferecer à criança atividades adequadas
e prazerosas, respeitando sempre suas
características individuais, principalmente
atividades que proporcionem prazer,
que dê movimento ao corpo e permita
um melhor autoconhecimento, além do
desenvolvimento das capacidades afetivas,
da integração e inserção social. Por isso o
currículo bem planejado é tão importante.
Os alunos deficientes ou que possuam
algum transtorno emocional, são excluídos,
de muitas atividades por falta de informação,
formação, receio ou mesmo preconceito
por parte dos professores. As atividades
que acontecem no ambiente escolar estão
dentro de uma perspectiva de um currículo
de ensino regular, impossibilitando assim
que estas crianças realizem atividades que
desenvolvam a psicomotricidade, o equilíbrio,
a lateralidade e até mesmo sejam inseridas

em jogos de regras. Atividades estas que
podem auxiliar no desenvolvimento global
destas crianças, a falta destas atividades
prejudica os futuros adultos-cidadãos que
posteriormente dependendo da gravidade
de sua deficiência não poderão ser inseridos
no mundo do trabalho e da autonomia.
Neste artigo o capitulo I trata das teorias
do desenvolvimento, cognitivo e motor e o
quanto à interação com o meio pode auxiliar
este desenvolvimento discutindo a questão:
Como a escola pode construir um currículo
utilizando as interações que estes alunos
possuem fora da escola.
Já o capítulo II ira nortear a pesquisa com
as Leis e Normas da Educação Especial, na
tentativa de responder a seguinte questão:
O que as Leis e os Parâmetros Curriculares
Nacionais dizem sobre as crianças com
deficiência e ou transtornos. Fazendo uma
retrospectiva histórica de pontos importantes
sobre o atendimento que rege a educação.
Um pouco sobre o histórico do currículo,
sendo pertinente citar as adaptações
Curriculares
dos
PCNS
(Parâmetros
Curriculares Nacionais da Educação Nacional)
(1999) p.23 que preconiza a atenção à
diversidade da comunidade escolar e baseiase no pressuposto de que a realização de
adaptações curriculares pode atender a
necessidades particulares de aprendizagem
dos alunos, consideram que a atenção à
diversidade deve se concretizar em medidas
que levam em conta não só as capacidades
intelectuais e os conhecimentos dos alunos,
mas também seus interesses e motivações.
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Para avançar a reflexão, o capitulo III,
demonstra uma busca teórica, a fim de
exemplificar algumas das várias deficiências
e necessidades que uma criança ou um jovem
pode apresentar para que se possa pensar
em que currículo construído para eles, assim
o atendimento não acontecerá de qualquer
forma.

AS TEORIAS DE
DESENSENVOLVIMENTO
PARA CONSTRUÇÃO DE UM
CURRÍCULO
Como na elaboração do currículo ou
na sua adaptação o objetivo principal é
a aprendizagem do aluno, um aspecto
importante a ser realizado nesse trabalho é
discutir algumas teorias do desenvolvimento
e da aprendizagem. Segundo Oliveira, 2007
p. 41:
Vygotsky
(1988,
1998,1999)
a
aprendizagem é fundamental para o
desenvolvimento das funções psicológicas
superiores, e o aprendizado escolar
está diretamente relacionado com o
desenvolvimento da criança. Entretanto,
para que o corra a aprendizagem e o
desenvolvimento, o ensino deve ser
adequadamente organizado...
Na história da educação há muita
discussão sobre concepções metodológicas,
de como ensinar e aprender, e nestas leituras
encontramos referência:
Segundo Rodrigues (2003) p. 38 o
desenvolvimento é um processo de
crescimento em todos os aspectos: físico,

mental e sócio afetivo. Cada momento
de vida é uma continuação do momento
anterior, embora modificado, por essa razão
é necessário criar boas condições de vida
para o recém-nascido, pois o dia de hoje já é
uma continuação do dia de ontem, o adulto
reflete em grande parte suas vivências de
infância. O desenvolvimento motor, por
exemplo, acontece de forma continua e
sequencial segundo a direção céfalo-caudal,
próximo distal, ou seja, da cabeça para
os pés e de dentro para fora, as partes do
corpo crescem em proporções diversas e em
diferentes épocas, desde a primeira infância
até a maturidade.
De modo geral, consideram a maturação
fator importante no desenvolvimento da
criança, porém não desprezam a influência
genética, as experiências e a influência do
meio externo.
Ainda, Vygotsky citado por Rodrigues
(2003), p. 18 buscou demonstrar que o
conhecimento é socialmente construído nas
relações humanas, a criança nasce apenas
com funções psicológicas elementares e
partir do aprendizado da cultura, estas
funções se tornam funções psicológicas
superiores. Entretanto essa transformação
é intermediada de forma explicita ou não,
pelas pessoas que convivem com esta
criança. Vygotsky desenvolveu conceitos
chamados de Zona de Desenvolvimento
Potencial, Zona de Desenvolvimento Real e
Zona de Desenvolvimento Proximal, as quais
é pertinente descrever.
Zona de Desenvolvimento Potencial: tudo
o que a criança ainda não domina, mas que
se espera que ela seja capaz de realizar.
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Zona de Desenvolvimento Real: tudo o
que a criança já consegue realizar sozinha.
Zona de Desenvolvimento Proximal: tudo
o que a criança necessita do outro para
realizar, sendo o Educador para Vygotsky o
estimulador da Zona do Desenvolvimento
Proximal, dentro da instituição escolar.
Outros autores como Souza e Martins
(2003) p. 82, também escrevem que é
possível constatar que o ponto de vista de
Vygotsky é os desenvolvimentos humanos,
compreendidos como a decorrência de
fatores isolados, que amadurecem, nem
tampouco de fatores ambientais, que
agem sobre o organismo controlando seu
comportamento, mas sim, por meio de trocas
recíprocas, que se estabelecem durante toda
a vida entre indivíduo e meio, cada aspecto
influindo sobre o outro.
Wallon também e citado por Rodrigues
(2003) p 71, confirmando que o
desenvolvimento se inicia na relação do
organismo do bebê recém-nascido com o
meio humano. A partir das reações humanas
das pessoas à sua volta, aos seus reflexos
e movimentos impulsos, a criança passa a
atuar no ambiente humano, desenvolvendo
aquilo que Wallon denomina motricidade
expressiva (dimensão afetiva do movimento).
A condição e o limite para o desenvolvimento
são o desenvolvimento neurológico, a
maturação orgânica, porém está estritamente
ligado às condições do meio, que lhe vão dar
as condições necessárias a essa maturação.
Dessa forma é a ação motriz que regula
o aparecimento e o desenvolvimento das
funções mentais (o movimento espontâneo
transforma-se em gesto que ao ser realizado

intencionalmente, se reveste de significado).
No esforço mental a musculatura, embora
imobilizada, permanece envolvida em
atividade tônica que pode ser intensa, ou
seja, pensa-se com o corpo em sentido
duplo: com o cérebro e com os músculos.
Percebe-se então a importância atribuída
à motricidade, na teoria de Wallon. Por
isso ele dá grande importância ao meio na
constituição da pessoa, assim a pessoa deve
ser vista integrada ao meio do qual é parte
constitutiva e ao mesmo tempo se constitui,
como pode ser observado em Galvão (2000),
p. 15 cita que Wallon argumenta que as
trocas relacionais da criança com os outros
são fundamentais para o desenvolvimento
da pessoa, para ele o meio social e a cultura
constituem as condições, as possibilidades e
os limites do desenvolvimento do organismo.
Apesar das diferenças e das incertezas
que marcam o desenvolvimento humano,
é possível estabelecer alguns princípios
básicos, são etapas que obedecem a uma
certa sequência, válida para todas as pessoas,
ao se desenvolverem, embora varie a idade
em que cada uma dessas pessoas inicia cada
fase. De acordo com Pfromm citado por Piletti
(1995) p. 202 entre as muitas tendências do
desenvolvimento, seis merecem destaque:
1ª O desenvolvimento é um processo
continuo e ordenado: o ser humano se
desenvolve segundo uma sequência regular
e constante, nessa sequência, a etapa que
vem antes influencia a que vem depois e
não há possibilidades de saltos, em relação
ao desenvolvimento físico, esta sequência
de desenvolvimento das diversas partes do
corpo já está determinada geneticamente,
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então não há como fugir as quatro etapas
básicas: infância, adolescência, idade adulta
e velhice”;
2ª O desenvolvimento segue as sequências
céfalo-caudal e próximo-distal: a sequência
céfalo-caudal indica que o desenvolvimento
progride da cabeça para as extremidades: a
criança começa por sustentar a cabeça, depois
passa a levantar o tronco, depois consegue
ficar sentada, engatinhar e finalmente tornase capaz de andar. A sequência próximodistal indica que o desenvolvimento tende a
progredir do centro do corpo para a periferia,
em relação ao movimento dos membros
superiores, por exemplo, verifica-se que
a criança começa por movimentar todo o
braço e só depois vão conseguir movimentar
apenas a mão e em seguida os dedos;
3ª O desenvolvimento progride de
respostas gerais para respostas especificas:
quanto mais se desenvolve, mais o indivíduo
se torna capaz de respostas especifica.
O desenvolvimento humano é muito
rico e diversificado, a evolução é gradual
e continua, assim em alguns momentos as
mudanças são mais visíveis.
4ª cada parte do organismo apresenta
um ritmo próprio de desenvolvimento:
no desenvolvimento humano há períodos
de crescimentos lentos e períodos de
crescimentos acelerados, há órgãos que se
formam e crescem em momentos diferentes
do desenvolvimento. Exemplo: os jovens
costumam ficar preocupado, sem saber o
que fazer com o nariz, os pés e mãos, que
ficam muito grandes e destoam do restante
do corpo, isso é normal, no tempo certo
crescerão as outras partes do corpo”.

5ª O ritmo de desenvolvimento de cada
indivíduo tende a permanecer constante:
cada indivíduo tem seu próprio ritmo de
desenvolvimento, uns desenvolvem depressa
e outros devagar, o que é perfeitamente
normal, o que se observa é que crianças que
tem desenvolvimento lento no início da vida,
continuarão a desenvolver-se lentamente
até a idade adulta;
6ª O desenvolvimento é complexo e todos
os seus aspectos são inter-relacionados:
o ser humano desenvolve-se como um
todo, não se podem separar seus aspectos
físicos, intelectuais, emocional e social, não
há possibilidades de alguém se desenvolver
apenas intelectualmente, pois para que
haja desenvolvimento intelectual é preciso
que haja também desenvolvimento físico,
emocional e social.
Como podemos observar a interação
com o meio é o foco principal do
desenvolvimento humano, seja ele cognitivo
ou motor, portanto é pertinente descrever
alguns dos importantes meios que a criança
e principalmente as de necessidades
educacionais especiais convive e como
estes ambientes dificultam ou facilitam este
desenvolvimento.

HISTÓRICO DAS LEIS E
NORMAS DA EDUCAÇÃO
ESPECIAL E CURRÍCULO
ESCOLAR
O currículo escolar passou e passa
por transformações nas últimas décadas,
principalmente no Brasil um país antes no
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regime militar, que suportou a ditadura
e agora se estrutura na democracia,
todas transformações sociais, políticas e
econômicas interferem na construção de
um currículo escolar. Para Stainback. 1999
p. 235 há muito tempo o currículo tem
sido afrontado e implementado a partir da
perspectiva de que as turmas de educação
regular têm um conjunto padronizado de
exigências acadêmicas ou de fragmentos de
conhecimentos e habilidades que todo aluno
deve aprender para terminar com sucesso o
seu curso.
Da mesma forma as transformações do
modo de “ver” o sujeito com deficiência
interferem diretamente na adaptação
deste currículo, portanto entender essa
transformação é parte importante deste
trabalho de pesquisa.
Pode-se perceber no decorrer da História
Mundial que o atendimento ao portador
de deficiência mental está em constante
mudança.
Segundo Tsuruda (2003) p.39 os
Espartanos nos anos de 500 a.C., faziam
seleção de bebês de duas maneiras, em
primeiro lugar, o recém-nascido era lavado
em vinho, pois acreditavam que as crianças
epiléticas e doentes morriam em convulsões
quando entravam em contato com esta
bebida, enquanto que os de compleição
sadia extraem dele uma têmpera melhor e
um vigor mais pronunciado. A seguir o bebê
era apresentado aos anciãos que examinava
se apresentasse robustez e boa conformação,
ordenavam que fosse criado e consignavamlhe um dos nove mil lotes de terra; se,
porém, fosse débil e disforme, mandavam-

no para um sitio chamado Apotetas, que era
um precipício no Taígeto . Na mesma época
os romanos segundo Aranha (2001): p.160
os romanos descartavam-se de crianças
deformados e indesejados em esgotos
localizados, ironicamente, no lado externo
do Templo da Piedade.
Na idade antiga o preconceito era explicito
e nem um pouco recriminado pode-se
perceber isso com a leitura de Kanner citado
por Aranha (2001) p.163 “a única ocupação
para os retardados mentais encontrados
na literatura antiga é a de bobo ou a de
palhaço, para a diversão dos senhores e seus
hospedes”.
Na idade média crianças, jovens e até
adultos eram deixados em lugares específicos
para receberem “cuidados”. O primeiro
hospital psiquiátrico surgiu na Idade Média
se proliferou, mas da mesma forma que
os asilos e conventos, eram lugares para
confinar, ao invés de tratar as pessoas. Tais
Instituições eram pouco mais do que prisões.
Seus familiares dificilmente lhe faziam
visitas e o atendimento era apenas clínico,
com medicamentos e alimentação. As
instituições pagas pelas famílias de alto
poder aquisitivo proporcionavam aos
portadores um atendimento com maior
qualidade, pois os doentes das famílias
menos favorecidas financeiramente eram
deixados em ambientes pouco estruturados,
sem espaço físico correto, ou eram mortas
assim que nasciam. Nem se imagina que estes
“doentes” poderiam aprender e desenvolver
atividades, muito menos se pensava em um
currículo escolar para essa população.
Famílias eram destruídas com o nascimento

921

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

de uma criança portadora de deficiência
mental ou física, muitas mulheres não saiam
mais de suas casas porque não queriam
mostrar para o restante da sociedade seus
filhos “doentes mentais ou aleijados”. Na
Segunda Guerra Mundial Adolf Hitler em
busca de uma raça ariana (perfeita) sugere
que os casais judeus proliferavam crianças
deficientes, doentes e por isso a raça
deveria ser extinta. No século XVII segundo
Aranha (2001) p.165 a deficiência mental
era considerada hereditária e incurável
essas pessoas eram deixadas em hospícios,
albergues, asilos ou cadeias locais, houve, no
entanto, esforços de Jacob Rodrigues Pereira,
em 1747, na tentativa de ensinar surdos
congênitos a se comunicar. Essas tentativas
foram tão bem-sucedidas que estimularam
busca de forma para tratar outras deficiências
como a deficiência mental.
A década de 60 tornou-se marcante em
relação a mudanças de padrões da sociedade
em referência a pessoas com deficiência,
enfocando uma integração destas pessoas
na sociedade e na sua produtividade no
trabalho e no estudo.
A partir da presença constante dos
integrantes dos Direitos Humanos da
ONU (Organização das Nações Unidas) e
até as manifestações religiosas trazem um
novo olhar um novo paradigma para todos
os portadores de deficiência inclusive os
deficientes mentais, além da reabilitação
já se busca a inclusão destes indivíduos
na
sociedade,
como
trabalhadores,
consumidores e eleitores em potencial.
Ninguém mais duvida que eles são
capazes “apesar de algumas dificuldades e

necessidades diferenciadas”. Surge então na
Educação uma nova denominação e passam
a ser alunos com necessidades educacionais
especiais.
Desde então os termos diversidade,
pluralidade e inclusão vêm sendo utilizados
constantemente nas ciências humana,
principalmente na área da Educação que está
ligada diretamente com questões de ensino
e aprendizagem de conceitos, o respeito às
diferenças se torna tema para discussão dos
profissionais desta área. Há uma crescente
preocupação em atender as necessidades
dos alunos de forma quase individualizada.
Os alguns professores , fazem uso de
várias estratégias para conseguir essa meta,
mas é necessário saber que não depende
só do professor para que esse objetivo
seja alcançado é preciso unir forças e
responsabilidades com todos envolvidos na
área escolar.Quanto a isso vale citar Gonzáles
2002 p. 140: “A pluralidade de situações com
que nos deparamos nas escolas demonstra
a elevada complexidade do projeto de um
currículo coerente com a diversidade de
necessidades dos alunos”
Neste novo paradigma, as pessoas
portadoras de deficiências devem ter acesso
igual a todo e qualquer lugar, devem ter a
garantia de oportunidades iguais, mediante a
eliminação de todas as barreiras socialmente
determinadas, sejam elas físicas, financeiras
ou psicológicas, que excluam ou restrinjam
sua plena participação na sociedade em
geral.
Esta primeira citação da Conferência
Mundial sobre Direitos Humanos, que
ocorreu em 1993, confirma que o indivíduo,
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independentemente de sua etnia, cor, credo
ou se portador de alguma deficiência, tem
direitos e liberdades fundamentais para
garantir sua vida dentro de uma sociedade
mais justa.
O Brasil fez opção pela construção de um
sistema educacional inclusivo ao concordar
com a Declaração Mundial de Educação para
Todos, firmada em Jomtien, na Tailândia,
em 1990, e ao mostrar consonância com os
postulados produzidos em Salamanca, na
Espanha em 1994 na Conferência Mundial
sobre Necessidades Educacionais Especiais:
Acesso e qualidade. Desse documento podese citar alguns trechos de Ferraz (2005) p.
126:
.. As pessoas com necessidades
educacionais especiais devem ter acesso
às escolas comuns que deverão integrá-las
numa pedagogia centralizada na criança,
capaz de atender a essas necessidades.
.. O corpo docente e não cada professor
deverá partilhar a responsabilidade do ensino
ministrado a crianças com necessidades
especiais;
A inclusão de alunos com necessidades
educacionais especiais, em classes comuns,
exige que a escola regular se organize
de forma a oferecer possibilidades
objetivas de aprendizagem, a todos os
alunos, especialmente aquele portador de
deficiências.
Ou seja, inicia-se a discussão de um
currículo adaptado para essas necessidades.
A Declaração Mundial de Educação para
Todos veio para possibilitar e estabelecer
o horizonte das políticas educacionais,
de modo que se assegure a igualdade de

oportunidades e a valorização da diversidade
no processo educativo nas crianças com
necessidades educacionais especiais.
A Constituição da República Federativa
do Brasil promulgada em 05 de outubro de
1988 que segue uma tradição que vem do
Império Português, enumerando os direitos
e deveres individuais e inserindo no contexto
tanto os direitos coletivos, como os direitos
sociais, são claros quanto às garantias e
direitos que visam a recordar e proteger os
direitos fundamentais do homem, bem como
das pessoas portadoras de deficiências como
pode se citar Augusto (2004) p.17“Artigo
5º diz: todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindo
aos brasileiros e estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida,
à liberdade, à igualdade, à segurança e a
propriedade. Artigo 205º diz: a educação,
direito de todos e dever do Estado e da
Família, será promovida e incentivada com
a colaboração da sociedade, visando ao
pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho. Artigo 208º
diz: o dever do Estado com a Educação será
efetivado mediante a garantia de: parte III –
atendimento educacional especializado aos
portadores de deficiência, preferencialmente
na rede regular de ensino.
A lei, porém não determina quem são
esses especialistas da área da educação na
rede regular de ensino, o que permite cada
Estado, estabelecer as necessidades de sua
realidade.
A LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional) sancionada em 20 de
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dezembro de 1996, na reforma nacional
da Educação, deixa bem explícito que o
atendimento será feito em classes, escolas
ou serviços especializados sempre que
não for possível sua integração nas classes
comuns de ensino regular. Os sistemas de
ensino assegurarão currículos, professores
especializados e professores do ensino
regular para a integração em classes comuns,
utilizando-se métodos, técnicas e recursos
educativos com esses educandos, sobretudo
educação especial para o trabalho. É
assegurado acesso igualitário aos programas
sociais do ensino regular. Nos casos dos
superdotados, poderão ser inseridos em
classes de aceleração para concluir em menor
tempo o programa escolar.
Iniciando assim um novo olhar para o
currículo escolar propiciando adequações
para o mesmo. Buscando subsidiar os
professores brasileiros em sua tarefa de
favorecer seus alunos na ampliação do
exercício da cidadania, a Secretaria de
Educação Fundamental e a Secretaria de
Educação Especial, ambos do Ministério da
Educação, em ação conjunta produziram o um
material pedagógico intitulado “Adaptações
Curriculares” que compõe o conjunto
dos Parâmetros Curriculares Nacionais –
PCN, inserindo-se na concepção da escola
integradora defendida pelo Ministério da
Educação.
Com o mesmo objetivo, o Parecer do
Conselho Nacional de Educação e a Câmara
da Educação Básica Nº 17/2001, institui
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Especial, que norteiam os projetos,
planejamentos e planos de aulas, das escolas

em rede nacional, é dada atenção a todas
as particularidades existentes no currículo
escolar. Dentre os principais documentos
que formaram o substrato documental do
parecer sobre a Educação Especial, Ferraz
(2005) p.28 cita:
1 –Proposta de Inclusão de itens ou
Disciplina acerca dos Portadores de
Necessidades Especiais nos currículos de 1º
e 2º graus (sic)
2 – Outros estudos:
a) “Desafios para a Educação Especial
frente à Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional”;
b) “Formação de professores para a
Educação inclusiva”;
c) Recomendações aos Sistemas de Ensino,
e;
d) Referenciais para a Educação Especial.
De modo particular foi o documento
Recomendações aos Sistemas de Ensino
que configurou a necessidade e a urgência
da elaboração de normas pelos sistemas
de ensino e educação, para o atendimento
da significativa população que apresenta
necessidades educacionais especiais.
Com base nos “Referenciais para a
Educação Especial” foram feitas algumas
recomendações aos sistemas de ensino e
educação:
1-Implantar a educação especial em todas
as etapas da educação básica;
2-Prover a rede pública dos meios
necessários e suficientes para essa
modalidade;
3-Estabelecer
políticas
efetivas
e
adequadas à implantação da educação
especial”.
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O papel da política nacional atual com
relação a respeito da Inclusão se opõe às
práticas de classificar e categorizar os alunos
a partir do que não sabem ou não podem
fazer, que aliás só valoriza o fracasso e reforça
que o problema está no indivíduo e não
nas possibilidades de novas metodologias
educacionais, currículos e organização escolar,
segundo Rosa et al (2003), p. 111 a relevância
do tema inclusão escolar não se limita apenas
à população dos alunos com necessidades
educacionais especiais. A inclusão educacional
não é somente um fator que envolve
essas pessoas, mas também, as famílias, os
professores e a comunidade, na medida em
que visa construir uma sociedade mais justa e
consequentemente mais humana. O princípio
da inclusão é um processo educacional
que busca atender a criança portadora de
deficiência na escola ou na classe de ensino
regular, para que isso aconteça, é fundamental
o suporte dos serviços da área de Educação
Especial por meio de seus profissionais, a
inclusão é um processo inacabado que ainda
precisa ser revisado.
A Educação Inclusiva tem sua história
influenciada por dois marcos importantes
citados por Ferraz (2005) p. 18: o primeiro
se deu em março de 1990, quando foi
realizada em Jomtien, na Tailândia, a
Conferência Mundial de Educação para
Todos, com a proposta da CEPAL/ UNESCO:
Educação e Conhecimento, quando o
objetivo foi examinar o encaminhamento e
enfrentamento da exclusão escolar; segundo
se deu no ano de 1994, na ocasião em que
se realizou uma conferência na Espanha,
em Salamanca, quando foi elaborado um

documento enfatiza, entre outras questões,
o desenvolvimento de uma orientação
escolar inclusiva.
Além de contribuir para a socialização
de alunos portadores de necessidades
educacionais
especiais,
a
Educação
Inclusiva citada por Rosa (2004) p. 115,
favorece a um melhor desenvolvimento
físico e psíquico dos mesmos, beneficiando
também os demais alunos que aprendem a
adquirir atitudes de respeito e compreensão
pelas diferenças, além de receberem uma
metodologia de ensino individualizada e
disporem de maiores recursos, serão também
obedecidos os princípios de igualdade de
viver socialmente com direitos, privilégios
e deveres iguais; participação ativa na
interação social e observância a direitos
e deveres instituídos pela sociedade. É
exigida uma maior competência profissional,
projetos educacionais bem elaborados,
currículos adaptados às necessidades dos
alunos, surgindo, consequentemente, uma
gama maior de possibilidades de recursos
educacionais.
É importante escrever alguns itens
Educação Inclusiva citada por Rosa (2004) p.
118:
a) atender os portadores de deficiências
em escolas próximas de suas residências;
b) ampliar o acesso desses alunos nas salas
comuns;
c) fornecer capacitação aos professores
propiciando um atendimento de qualidade;
d) favorecer uma aprendizagem na qual
as crianças possam adquirir conhecimentos
juntas, porém, tendo objetivos e processos
diferentes;
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e) desenvolver no professor a capacidade
de usar formas criativas com alunos
portadores de deficiência a fim de que
aprendizagem se concretize. ”
Por meio da reflexão sobre estes objetivos
é de suma importância que os profissionais
da educação conheçam seus alunos suas
necessidades e suas dificuldades, realizando
leituras, pesquisas, solicitando relatórios
médico e psicológico, conversando com os
familiares e os próprios alunos antes iniciar
a prática, e criar estratégias de atividades.
Definindo assim o grau de dificuldades e
como se dará o processo de aprendizagem.
Sendo assim o próximo capítulo tem muito
a contribuir com estas definições sobre a
deficiência mental

QUEM SÃO AS CRIANÇAS
COM NECESSIDADES
EDUCACIONAIS ESPECIAIS
Para construir um currículo escolar
flexível é necessário conhecer e entender
as deficiências, suas variações e pôr
fim a necessidade do aluno. Embora as
necessidades especiais na escola sejam
amplas e diversificadas, a atual Política
Nacional de Educação Especial em conjunto
com os Parâmetros Curriculares Nacionais –
PCN (Adaptações Curriculares) (1999) p.24
aponta para uma definição de prioridade no
que se refere ao atendimento especializado
a ser oferecido na escola para quem dele
necessitar e define como aluno portador
de necessidades especiais àquele que
por apresentar necessidades próprias e

diferentes dos demais alunos no domínio das
aprendizagens curriculares correspondentes
a sua idade, requer recursos pedagógicos e
metodologias educacionais específicos.
Outra definição importante dos Parâmetros
Curriculares Nacionais 1999 segundo Ferraz
(2005) p. 35 é a classificação desses alunos
para efeito de prioridade no atendimento
educacional especializado na rede regular de
ensino e da ênfase ao portador de deficiência
mental que caracteriza-se por registrar um
funcionamento intelectual geral significante
abaixo da média, oriundo do período de
desenvolvimento,
concomitante
com
limitações associadas a duas ou mais áreas
da conduta adaptativa ou da capacidade do
indivíduo em responder adequadamente
as demandas da sociedade, nos aspectos
da
comunicação,
cuidados
pessoais,
habilidades sociais, desempenho na família e
comunidade, independência na locomoção,
saúde, segurança desempenho escolar, lazer
e trabalho.
Partindo de uma classificação muito
utilizada pelos especialistas, caracterizam-se
as seguintes deficiências segundo: Secretaria
de Educação a Distância, Caderno da TV
Escola, estimativa da ONU (Organização das
Nações Unidas), 1998: “mental, física, visual,
auditiva e múltipla. De acordo com estimativas
da ONU (Organização das Nações Unidas),
(não confirmadas oficialmente no Brasil),
essas deficiências afetam 10 (dez) por cento
da população de países em desenvolvimento,
nas seguintes proporções: mentais 5%, física
2%, auditiva 1,3% e múltipla 1% e visual
0,7% (vide tabela 1) ”.
No Brasil, as estimativas demonstram que
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a deficiência mental corresponde à metade
do total de pessoas com deficiência: seriam
7,5 milhões de pessoas, entre os 15 milhões
de brasileiros hipoteticamente deficientes.
A definição de deficiência mental mais
difundida e aceita atualmente é dada em
1992 pela Association Of Mental Retardation
(AAMR) Fonte: Secretaria de Educação a
Distância, Caderno da TV Escola, estimativa
da ONU (Organização das Nações Unidas),
1998.
p. 15:
A sociedade em geral ainda tem muitas
dúvidas com relação à imprecisão do conceito
de normalidade, até mesmo na Psiquiatria,
em que ele é tradicionalmente utilizado, vem
sendo constante e fortemente questionado,
segundo Ballone citado por Sá (2004) p.
55 em texto que analisa em profundidade
as questões relacionadas às dificuldades
de diagnosticar e de fixar padrões de
normalidade e de patologia, afirma:
Desta forma, há uma conceituação de
Doença Mental, mais populesca e leiga,
julgando a sanidade do indivíduo de acordo
com seu comportamento, de acordo com sua
adequação às conveniências socioculturais
como, por exemplo, a obediência aos
familiares, o sucesso no sistema de produção,
a postura sexual, etc., e há, por outro lado,
uma outra conceituação mais refinada e
interessada particularmente no enfermo
e no profissional que o assiste. Há sempre
houve, e continuará havendo, choques
contundentes entre estas duas maneiras
de entendimento da Doença Mental. Neste
capo de batalha sofrem, além das vítimas
envolvidas, também o profissional da saúde

mental. Este estudioso da Psicopatologia
vê seus conceitos científicos brutalmente
deturpados por interesses socioculturais que
ultrapassam a seara de sua ciência.
Pode-se, a partir disso tudo, enunciar
um conceito explanatório que define o
homem normal como aquele que aprecia
com exatidão todas as formas acessíveis da
realidade, atuando de forma inteligente no
ambiente promovendo adaptações ativas
e flexíveis interagindo de forma harmônica
com os demais seres humanos, para
Doron e Parot citado por Sá (2004) p. 58 a
normalidade é concebida, por um lado, como
a ausência de patologia, e, por outro, como
a conformidade com o tipo médio. Vale
ressaltar que a média é uma medida estatística
puramente descritivas operacionais, que
tende a ser considerada como regra e como
valor, podendo proporcionar uma integração
equivocada, uma vez que não leva em
conta as singularidades, as dissidências
e as anomalias, baseando-se em valores
atribuídos ao indivíduo e ao comportamento,
cuja função é avaliar e detectar a utilidade
social das condutas e dos indivíduos.
Existe um certo consenso de que a
normalidade é, mais que uma comprovação
efetiva, uma valorização, extremamente
suscetível a falhas, outros grupos citados por
Sá (2004) p. 62 determina três critérios para
a definição da normalidade do ser humano
(ver também tabela 3):
1) Critério estatístico: normal seria o
mais frequente numericamente, aquilo
que é compatível coma maioria, no
entanto, a utilização de valores numéricos
absolutamente rígidos e definidos é
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questionável, pois, como sabemos, o ser
humano não é um arranjo matemático e
estatístico.
2) Critério valorativo: interessa o valor que
a sociedade atribui à maneira do indivíduo
existir, enquanto o critério estatístico
utiliza termos como, incomum, infrequente,
desproporcional, raro, fora do comum ou
diferente, no critério valorativo os adjetivos
serão outros, esses termos dizem respeito
à qualidade que a quantidade; mórbido,
nocivo, indesejável, prejudicial, degenerado,
deficiente,
sofrível,
cruel,
irracional,
desadaptado e assim por diante. Segundo a
Organização Mundial de saúde, é o estado
completo de bem-estar físico, mental e
social que define o que é saúde; portanto, tal
conceito implica num critério valorativo, já
que, tanto o bem-estar quanto o mal-estar,
dizem respeito a valores.
Esses dois primeiros critérios enunciam
a consideração que o homem normal como
aquele que aprecia com exatidão todas as
formas acessíveis da realidade, atuando de
forma inteligente no ambiente promovendo
adaptações ativas e flexíveis, então
interagindo de forma harmônica com os
demais seres humanos, agora seguindo com
os demais critérios, segundo Sá (2004) p. 68:
3) Critério intuitivo: de acordo com
Perestrello é um elemento atuante de
real valia, o qual mesmo baseando-se no
conhecimento, parece não estar alicerçada
nele. Na realidade, a intuição se caracteriza
por uma ideia conclusiva que parece não
ter passado pelos trâmites habituais do
raciocínio, mas que, certamente resulta de
um conjunto complexo de conhecimentos

anteriormente adquiridos e mobilizados
instantaneamente diante de uma solicitação
especifica. Trata-se de uma inspiração
alicerçada nas experiências e conhecimentos
prévios, que nem sempre se encontram as
disposições imediatas da consciência, mas
são mobilizados sem serem percebidos
racionalmente por quem os utiliza. Em todas
as áreas da atividade humana a intuição é
utilizada. ”
Diante desses conceitos, é pertinente
refletir
que
qualquer
suspeita
de
anormalidade, deverá ser investigada pelas
várias especialidades (neurologia, psiquiatria,
psicologia, psicopedagogia, etc.) para que haja
um consenso das necessidades do sujeito,
impedindo que uma falha de percepção,
avaliação ou juízo errôneo de valores, venha
a prejudicar qualquer que seja os envolvidos.
Após detectar a necessidades, o profissional
que estiver encarregado de proporcionar
o auxílio do processo de desenvolvimento
desse sujeito, deve ter a convicção de que
há uma necessidade diferenciada, mas que
esse indivíduo necessita conviver, e cumprir
seus ciclos vitais, tendo a necessidade de
afeto, vida sexual, alimentação, atividades
culturais, sociais e físicas, sendo pertinente
o envolvimento dos profissionais que
atendem essas crianças conhecer e planejar
a ação educativa com um currículo flexível e
adaptado, para que aja uma estrutura dentro
do contexto da escola e da comunidade
que dela participa, sendo essencial que
esses profissionais discutam as teorias de
aprendizagem, do desenvolvimento infantil
e o quanto a interação social colabora com
ampliação do conhecimento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo, buscou a reflexão sobre a importância de um
currículo escolar adaptado para o atendimento de crianças
deficientes e ou transtornos nas Escolas publicas do Estado
de Sao Paulo.
Verificamos que as Leis Federais, Estaduais, os Regimentos,
os Parâmetros Curriculares Nacionais, os documentos
oficiais redigidos por Organizações não Governamentais,
são estruturados atualmente em uma política inclusiva e de
direitos iguais a todos.
Historicamente há uma progressão no que se refere à
qualidade no atendimento de pessoas deficientes.
Mas ainda são poucos os lugares bem estruturados para o
atendimento de qualidade.
A escola para as crianças e principalmente àquelas com
deficienciais é de fundamental importância não somente
para o conhecimento de conteúdos, mais para o aprendizado
de liderança, colaboração e socialização. A escola representa
a sociedade e o contexto histórico que esta criança está
inserida. o professor é um agente transmissor e receptor de
emoções, mesmo que não perceba. As crianças e as famílias
buscam nele respostas á perguntas, que muitas vezes não
fazem parte do currículo escolar, por isso este precisa ser
adaptado
Um currículo flexível e adaptado para o atendimento
das crianças deficientes, não só possibilita momentos de
desenvolvimento motor e cognitivo como inicialmente
foi discutido neste artigo, mas no desenvolvimento da
autoestima, de possibilitar a criança tomar seus movimentos
para si, com objetivo de satisfação e prazer.
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A EDUCAÇÃO INFANTIL E A SUA IMPORTÂNCIA NA INCLUSÃO DA DEFICIÊNCIA AUDITIVA
RESUMO: No decorrer desse artigo pretende-se trazer alguns elementos de contribuição
para análise de estudos a respeito da inclusão de pessoas com deficiência auditiva,
preferencialmente as crianças que estão em processo inicial de ensino aprendizagem. Podese notar que as mãos comunicam e essa comunicação se dá por meio da Língua de Sinais.
Ainda precisa-se aprender sobre o que silenciosamente as mãos podem expressar e/ou
comunicar. O saber não está em uma só pessoa, mas na troca que se faz com o outro e ao se
dispor a ser participante tudo fica mais fácil, podendo chegar ao que é o desejo maior entre
duas pessoas: a possibilidade da comunicação. Por isso esse artigo vem abordar reflexões a
respeito da inclusão de pessoas com deficiência auditiva.
Palavras-chave: Deficiência auditiva; Aprendizagem; Inclusão.
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INTRODUÇÃO
A importância da Língua de Sinais, a
garantia de sua aquisição e a utilização
da mesma vem sendo reconhecida como
um caminho necessário no atendimento
educacional de crianças com deficiência
auditiva.
O Brasil enfrenta nesse início de século
e milênio uma série de desafios na área da
Educação, principalmente na questão da
Educação Especial.
E nesta relevância nós brasileiros temos
que superar os mecanismos objetivos e
subjetivos que tem impedido o acesso ou
dificultado a permanência de alunos com
necessidades educativas especiais em
escolas, aspectos já superados em vários
países em décadas passadas.
A esse respeito Mazzotta afirma:
Foi principalmente na Europa que os
primeiros movimentos pelo atendimento
aos deficientes, refletindo mudanças na
atitude dos grupos sociais, se concretizaram
em medidas educacionais. Tais medidas
educacionais foram se expandindo, tendo
sido primeiramente para os Estados Unidos e
Canadá e posteriormente para outros países,
inclusive o Brasil.
Uma investigação sobre estas medidas
mostra que até o final do século XIX diversas
expressões eram utilizadas para referir-se
ao atendimento educacional aos portadores
de deficiência: Pedagogia de Anormais,
Pedagogia Teratológica, Pedagogia Curativa
ou Terapêutica, Pedagogia da Assistência
Social, Pedagogia Emendativa. Algumas
dessas expressões, ainda hoje, são utilizadas

a despeito de sua impropriedade, segundo
meu ponto de vista. (MAZZOTTA, 1999.
p.17)
Diante deste quadro, há que se atentar
constantemente para que os direitos,
historicamente
conquistados
sejam
assegurados
e
possam
proporcionar
condições benéficas a inclusão social e
consequentemente à educação de todos os
alunos, alcançando patamares mais elevados
que busque efetivar a educação como
direito de todos, ou seja, garantir o acesso, a
permanência e a qualidade do ensino.
Percorrendo os períodos da história,
desde os mais remotos tempos, evidenciamse teorias e práticas sociais marginalizadas,
inclusive quanto ao acesso ao saber.
Poucos podiam participar dos espaços
sociais nos quais se transmitiam e criavam
conhecimentos. A pedagogia da exclusão tem
origens remotas, condizentes com o modo
como estão sendo construídas as condições
da existência humana.
O conceito de surdez, como qualquer outro
conceito, sofre mudanças e se modifica no
transcurso da história. É importante destacar
então, que o contexto era deixado de lado,
tanto os psicossociais como os culturais,
nos quais a pessoa surda se desenvolve; é
justamente destes aspectos, dentre outros,
que os Estudos Surdos passam a se ocupar.
Pode-se então dizer que, o termo “surdo” é
aquele com o qual as pessoas que não ouvem
referem-se a si mesmos e a seus pares.
Esse artigo procura discutir problemas
e apontar algumas soluções na atuação
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pedagógica junto aos alunos surdos,
proporcionando várias possibilidades de uso
da língua de sinais.

UM BREVE ESTUDO A
RESPEITO DOS SURDOS
Não utiliza-se nesse artigo a expressão
“deficiente auditivo” numa tentativa de
ressituar o conceito de surdez, visto que
esta expressão é utilizada, com preferência,
no contexto médico-clínico, enquanto que
o termo “surdo” está mais afeito ao marco
sócio-cultural da surdez.
Na maioria das vezes a sociedade
vê a surdez como uma deficiência que
futuramente há de ser abolida por meio de
“consertos” pela medicina ou pela engenharia
genética, ou pela prevenção de doenças
(rubéola, sarampo, meningite, etc), não fica
parando por aí, indo muito mais além.
É certo que cada surdez e cada surdo tem
uma história pessoal, como qualquer outra
pessoa, mas a surdez precisa ser encarada
de forma mais consciente pela própria
sociedade.
O objetivo é romper com o habitual para
dar um enfoque nos principais aspectos,
no estudo dos processos de significação
da surdez e dos surdos na sociedade atual:
a questão da cultura, a questão do poder,
a questão das identidades e a questão da
educação. Esta última será analisada no
subtítulo seguinte.
A educação de crianças surdas tem sido
vista como uma meta a ser alcançada,
visto que as tentativas educacionais feitas
até o momento não têm se mostrado

suficientemente eficientes (salvo algumas
experiências) para fazer que as crianças
e adolescentes surdos possam atingir o
mesmo desenvolvimento acadêmico, social,
e profissional, que os ouvintes.
A preocupação em atingir uma educação
verdadeira, ou seja, fazer que estas crianças
e adolescentes possam fazer uso de todas
as suas capacidades, tornando-se indivíduos
surdos íntegros, participantes dos fatos do
mundo que os cerca, relacionando-se com
outros indivíduos, sejam surdos ou ouvintes,
em igualdade de condições.
Diversos estudos levantam questões sobre
aspectos que permeiam este aprendizado e
pode-se observar que muitos deles levantam
hipóteses e fazem análises que convergem
para um ponto em comum: onde reside o
motivo do fracasso escolar das crianças e
adolescentes surdos?
Por muito tempo acreditou-se que o
fracasso escolar vivido pelas crianças surdas
estava relacionado à própria surdez. Melhor
dizendo, acreditava-se que a surdez causava
um déficit cognitivo responsável, então, pela
dificuldade escolar.
Atualmente, pode-se entender que
não é essa a realidade. Os surdos têm
potencialmente as mesmas capacidades que
os ouvintes para o desenvolvimento da língua
escrita, para o raciocínio lógico e outras
habilidades necessárias para o aprendizado,
mas para que isto ocorra, suas necessidades
particulares (por ter uma perda auditiva, por
não ter acesso à língua oral da mesma forma
que as crianças ouvintes, por captar o mundo
de forma diversa dos ouvintes) devem ser
consideradas e respeitadas.
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Estudos sobre o desenvolvimento da
língua escrita (LIST, 1990; SVARTHOLM,
1994; DAVIES, 1994) demonstraram que
este processo só ocorre se tiver como base
um conhecimento prévio de linguagem, ou
seja, que esta aprendizagem se baseie no
desenvolvimento anterior de uma primeira
língua, que no caso dos ouvintes, é a língua
oral. Isto não quer dizer que a escrita seja
uma mera transposição da língua oral, mas
que somente a partir de uma primeira língua
poderemos lidar com a cadeia de significações
que envolvem um texto escrito. Mas, para os
surdos, qual seria esta primeira língua?
Segundo (LIST, 1990, p. 35), os surdos,
apesar de rodeados pela língua escrita desde
seu nascimento, mostram-se em desvantagem
se comparados com a população de ouvintes
pois, apesar da língua escrita ter suas
particularidades e características próprias, é
baseada num sistema alfabético que, por sua
vez, é derivado dos sons da fala, língua está
de difícil acesso aos surdos.
Portanto, acredita-se num trabalho de
valorização da língua do próprio surdo
que é a Língua de Sinais devidamente já
reconhecida no nosso país e sobre este
assunto falaremos mais adiante, vários
autores preocupados com a educação dos
surdos no Brasil, procuraram identificar tais
problemas (FERNANDES 1989, TRENCHE
1995 e MELO 1995) e apontar caminhos
possíveis para a prática pedagógica (GÓES
1996 e LACERDA 1996).

DIVERSAS ABORDAGENS
SOBRE A EDUCAÇÃO DOS
SURDOS
O método oral, seja ele acupédico ou
multissensorial, baseia-se em uma série
de fundamentos para que a criança possa
desenvolver a fala e a audição. Desta
forma, o aprendizado da língua escrita está
inteiramente baseado na oralidade.
Segundo( NORTHERN & DOWNS, 1978,
p. 72 ):
O pressuposto fundamental do oralismo
é que se deve dar a toda criança surda a
oportunidade de se comunicar por meio da
fala. Estas crianças não devem se misturar
às crianças que se comunicam gestualmente,
para não perderem nenhuma oportunidade
de se comunicar oralmente. O treinamento
na fala e na leitura oro-facial permitem um
ajustamento mais cedo ao mundo que a
cerca, que é falante e ouvinte.
Em decorrência destes pressupostos é
que a visão oralista prega a necessidade de
inserir as crianças surdas na escola comum, já
que a fala é a base para todo o aprendizado.
O descontentamento com o Oralismo
as pesquisas sobre Língua de Sinais deram
origem a novas propostas pedagógicaseducacionais em relação à educação dos
surdos, e a tendência que ganhou impulso
nos anos 70 foi a Comunicação Total –
Bimodalismo.
O Bimodalismo surgiu na década de 60
nos Estados Unidos com decorrência do
desenvolvimento de pesquisa sobre a Língua
de Sinais (STPKOE, 1960) e de constatações
sobre o melhor desenvolvimento acadêmico
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de crianças surdas, se comparadas aos seus
pares, filhos de ouvintes (MOORES,1978).
Entretanto, por trás destes estudos, há
uma grande insatisfação com os resultados
obtidos durante quase um século de
educação oralista.
Entendida “como uma filosofia que
incorpora as formas de comunicação
auditivas, manuais e orais apropriadas para
assegurar uma comunicação efetiva com as
pessoas surdas” (SCHINDLER, 1988), recebeu
inicialmente o nome de Comunicação Total.
Enquanto concepção original, a filosofia
da Comunicação Total propunha a exposição
da criança ao maior número de informações
possíveis (auditiva, oral, sinalizada, escrita,
etc.) para que ela se apropriasse daquela que
lhe fosse mais útil para seu desenvolvimento
global, sem qualquer valorização desta ou
daquela forma, mas sim daquela possibilidade
de desenvolvimento pleno, de acordo com
as possibilidades de cada criança.
Entende-se por desenvolvimento global,
o desenvolvimento linguístico, intelectual,
social, acadêmico e emocional da criança.
No Brasil, a Comunicação Total ou
Bimodalismo, é uma prática que se utiliza
de Sinais retirados da Língua de Sinais e da
Língua oral concomitantemente. A estrutura
da língua apresentada às crianças é, portanto
da língua oral.
Dessa forma, as crianças expostas a esta
abordagem poderão ter seu desenvolvimento
de leitura e escrita com base na leitura orofacial, na sua própria articulação, no uso de
resíduos auditivos, no alfabeto datilológico e
nos sinais.
Existem críticas aos sistemas combinados,

outra de forma de se chamar o Bimodalismo.
A principal delas trata da questão da
apresentação concomitante da Língua oral
acompanhada de Sinais.
Como a Língua Oral e a Língua de sinais tem
características totalmente diferentes uma da
outra, a segunda acaba sendo “recortada”
e “montada” na ordem do português
falado, sendo, desta forma caracterizada e
desrespeitada.
Paralelamente
ao
desenvolvimento
das propostas de Comunicação Total ou
Bimodalismo, estudos sobre Línguas de
Sinais foram se tornando cada vez mais
estruturados e com eles foram surgindo
também alternativas educacionais para uma
educação Bilíngue.
A proposta Educacional Bilíngue, como o
próprio nome diz, pressupõe que os surdos
desenvolvam competência em duas línguas:
a Língua de Sinais e a Língua utilizada pela
comunidade majoritária ouvinte que é o
português.
Uma proposta de educação com
bilinguismo exige aceitarmos, em princípio,
que o surdo é portador de características
culturais próprias, só que, por muito tempo,
afirmamos nossa posição, negando essas
características próprias culturais e sociais do
surdo.
O respeito às diferenças é o primeiro
passo do processo do respeito à educação
com bilinguismo. Tanto os surdos quanto os
ouvintes que convivem com esta comunidade,
serão adeptos da educação bilíngue, se par a
par, forem adeptos ao respeito às diferenças
de características culturais das comunidades
de surdos e de ouvintes.
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Deve-se salientar que, se, por um lado
sabemos que a proposta de educação com
bilinguismo está comprometida com o uso
das duas línguas, quer pelo surdo, quer
pelos profissionais da área. Muitas vezes
parece um pouco utópico pensar assim,
mas não é impossível pois como já foi dito
muitos profissionais e educadores estão
empenhados para que esta conquista se
concretize.

A LINGUAGEM E AS
CRIANÇAS SURDAS
A linguagem torna-se elemento integrador
do sujeito no mundo e dessa forma, a
educação infantil é um espaço privilegiado
para o desenvolvimento infantil.
Diferentes perspectivas assumidas ao
papel da linguagem no funcionamento
humano levam naturalmente a diferentes
interpretações. Queremos destacar algumas
considerações importantes referentes à
linguagem em casos de surdez.
A linguagem permite ao homem estruturar
seu pensamento, traduzir o que sente,
registrar o que conhece e comunicar-se com
outros homens. A linguagem marca o ingresso
do homem na cultura, construindo-o como
sujeito capaz de produzir transformações.
O valor fundamental da linguagem está
na comunicação social, em que as pessoas
fazem-se entender umas pelas outras,
compartilham experiências emocionais e
intelectuais e planejam suas vidas e da sua
comunidade.
A linguagem permite a comunicação

ilimitada acerca de todos os aspectos da
realidade, permite também reinventar o
mundo cultural. Graças a linguagem, a
criança pode aprender sobre o mundo, pode
também socializar-se, adquirir valores, regras
e normas sociais e assim, aprender a viver
em comunidade.
A linguagem permite à criança obter
explicações sobre o funcionamento das
coisas e do mundo e sobre as razões do
comportamento das pessoas.
Se não houver uma base linguística
suficientemente compartilhada, e de um
bom nível de competência linguística para
permitir uma comunicação ampla e eficaz,
o mundo da criança ficara. Confinado a
comportamentos estereotipados aprendidos
em situações limitadas.
Assim. A linguagem tem a importante
função interpessoal de permitir a comunicação
social, ela também tem a vital função
intrapessoal de permitir o pensamento, a
formação e o reconhecimento de conceitos,
a resolução de problemas, a atuação refletida
e a aprendizagem consciente.
Vygotsky (1993), coloca que o acesso
pleno do aprendiz aos códigos de uma língua
e esta pode ser plenamente aprendida pela
criança desde cedo quando exerce suas
primeira interações com o grupo social.
Alguns pesquisadores desde o século
XVIII, argumentavam-se, que o atraso de
desenvolvimento do surdo, seu acesso
lento e incompleto ao pensamento abstrato
devido seus déficits relacionados à audição,
o levavam há uma capacidade linguística
limitada.
O desenvolvimento da criança surda deve
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ser compreendido como um processo social,
e suas experiências de linguagem concebidas
como instâncias de significações e de
mediação nas suas relações com a cultura
nas interações com o outro.
A criança nasce imersa na linguagem, o
modo e as possibilidades dessa imersão são
cruciais na surdez. Sobretudo nas situações
de surdez congênita ou precoce em que há
problemas de acesso à linguagem falada, a
oportunidade de incorporação à língua de
sinais mostra-se necessária para que sejam
configuradas condições propícias à expansão
das relações interpessoais e intrapessoais.
Os problemas tradicionalmente apontados
como característicos da criança surda
são produzidos na maioria das vezes por
condições sociais.
A partir das contribuições de Vygotsky,
consideremos uma visão de sujeito
psicológico como “organismo que interage
com o meio (ou se adapta a este), a atenção
é predominantemente posta no deficiente
auditivo, em sua deficiência orgânica. Porém,
quando o sujeito psicológico é concebido em
sua constituição nas relações sociais, o foco
se desloca para a pessoa surda enquanto
participante da cultura”.
Importa,
então,
considerar
sua
subjetividade, construída principalmente
em função das experiências de linguagem
que tem nos relacionamentos com outros:
ouvintes ou surdo e, da imagem de surdo
que circula no grupo social.
A
capacidade
de
comunicação
linguística apresenta-se como um dos
principais responsáveis pelo processo de
desenvolvimento da criança surda em

toda a sua potencialidade, para que possa
desempenhar seu papel social e integrar-se
verdadeiramente na sociedade.
Entre
os
grandes
desafios
para
pesquisadores e professores de surdos
situa-se o de explicar e superar as muitas
dificuldades que esses alunos apresentam
no aprendizado e do uso das línguas orais,
como é o caso da língua portuguesa. Sabese que quanto mais cedo tenha sido privado
de audição e quanto mais profundo for
o comprometimento, maiores serão as
dificuldades educacionais, caso não receba
atendimento adequado.
Com as mudanças propostas pela Lei nº
9394/96, a educação infantil, embora não
obrigatória, passa a constituir a primeira
etapa da educação básica, a ser ofertada
pela rede de ensino municipal.
Tendo em vista o exposto até aqui
referente a linguagem quero destacar como
referência a abordagem Vygotskyana do
desenvolvimento dos sujeitos na aquisição
da linguagem.
A linguagem – como já vimos, tem
um lugar central, como mediadora das
interações e como instância de significação
por excelência, ou seja, ela não pode ser
reduzida meramente a um instrumento de
comunicação.
Pensamento e linguagem não são, pois,
processos paralelos e independentes, mas
afetam-se reciprocamente. A relação entre
pensamento e linguagem se constitui em
um movimento contínuo de vaivém do
pensamento para a palavra e vice-versa
(Vygotsky, 1993).
Assumindo esse estatuto especial da
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linguagem em sua relação com o pensamento,
a falta da linguagem acarretará graves
consequências para o desenvolvimento
social, emocional e intelectual do ser humano.
E se a linguagem exerce um papel mediador
na relação com o mundo e fundamental na
construção da subjetividade, como se dará
a construção da linguagem para a criança
surda?
Segundo Lúria (1986), os processos de
desenvolvimento do pensamento e da
linguagem incluem o conjunto de interações
entre a criança e o ambiente, podendo os
fatores externos afetar esses processos,
positiva ou negativamente. Torna-se, pois,
necessário desenvolver alternativas que

possibilitem às crianças surdas, meios de
comunicação que as habilitem a desenvolver
seu potencial linguístico.
O aprendizado de línguas configurase como componente curricular a ser
desenvolvido com crianças surdas, pois, fazse, necessária, por conseguinte, a utilização
de alternativas de comunicação que possam
propiciar um melhor intercâmbio, em todas
as áreas, entre surdos e ouvintes. Essas
alternativas devem basear-se na substituição
da audição por outros canais, destacandose a visão, o tato e movimento, além do
aproveitamento dos resíduos auditivos
existentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Espera-se que esse trabalho de conclusão tenha
contribuído para trazer aos leitores uma série de reflexões
e considerações sobre a educação de surdos em nosso país.
As observações feitas fortalecem o argumento da
importância e valorização da Língua de Sinais no trabalho
educacional com a criança.
A participação intensa do instrutor surdo nas frentes de
atuação é imprescindível para um projeto que assuma o
direito da criança em ter uma escolarização em que suas
possibilidades linguístico-cognitivas sejam concretizadas
e que o contato desde cedo na Educação Infantil com as
duas línguas (a LIBRAS e o português) contribuíram para o
favorecimento da construção da identidade da criança surda
e o fortalecimento da comunidade e de sua cultura.
Aceitar a Língua de Sinais implica aceitar a Comunidade
Surda e sua cultura que, aos poucos, em nosso país vai se
tornando forte e respeitada. Aceitar a diferença, acreditar
nas possibilidades da pessoa surda e lutar, junto a ela, pelos
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direitos de uma minoria linguística.
Devemos sair da comodidade de usar língua oral e de tentar impingir ao surdo o modelo
da maioria. É a hora de deslocarmos o eixo da educação para o aluno surdo.
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DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM ESCRITA
EM UMA CRIANÇA COM TRANSTORNO GLOBAL
DE DESENVOLVIMENTO- ESTUDO DE CASO
RESUMO: Este estudo aborda o caso de um menino com 7 anos de idade, que
apresenta dificuldades de aprendizagem, diagnosticado como TGD- Transtorno Global de
Desenvolvimento, matriculado na rede municipal de ensino regular de São Bernardo do
Campo, no 2º ano do ciclo I. Os procedimentos adotados para o esclarecimento do caso
apresentado se deram por meio da observação do aluno em vários contextos escolares
como sala de aula, laboratório de informática, recreio, biblioteca e aulas de educação física.
O objetivo deste estudo foi compreender a relação entre o ser e o saber, que favorecesse a
integração, participação e o desenvolvimento da linguagem escrita no contexto escolar.
Palavras-chave: Dificuldade de aprendizagem; Contexto escolar; Linguagem escrita.
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INTRODUÇÃO
Este artigo justifica-se em razãoo fracasso
escolar de crianças com dificuldade de
aprendizagem na aquisição da linguagem
nos primeiros anos de alfabetização, o que
gera prejuízos que os acompanham por toda
a vida escolar. O objetivo deste estudo foi
desenvolver a linguagem escrita e realizar a
escrita de frases e palavras alfabeticamente
com uma criança com Transtorno Global
de Desenvolvimento nas séries iniciais
do Ensino Fundamental I. Considerando a
BNCC (Base Nacional Curricular) aprovada
em 2018 que traz como uma das habilidades
a ser desenvolvida com as crianças no 1º ano
do ensino fundamental e que, as mesmas
devem terminar o ano alfabéticas.
A
escrita é uma das tarefas mais
importantes do processo escolar, no qual
fracassam muitas crianças no processo de
alfabetização. A aprendizagem da leitura e
da escrita inicia-se bem mais cedo do que
podemos imaginar, o que nos obriga a refletir
sobre a aquisição e o desenvolvimento da
língua escrita. Aprender a utilizar estratégias
de resolução de problemas, refletir e
raciocinar é uma das mais importantes
tarefas da educação.
A escrita é usada nas mais variadas
situações com diferentes intenções e para nos
comunicarmos com distintos interlocutores.
E nesse contexto é que a Psicopedagogia
tem um papel de grande importância na
aprendizagem da linguagem escrita.
A Psicopedagogia procura ampliar a
evolução cognitiva do educando com
propostas que evitem experiências de

fracasso no processo educacional e permitam
promover a aprendizagem. Humanizando a
interação, entre o indivíduo e o mediador,
utilizando estratégias específicas para que
a informação não seja recebida de forma
passiva, mas direcionada e enfocada para um
verdadeiro processo de aprendizagem.
O
Transtorno
Global
de
Desenvolvimento (TGD) é um distúrbio, de
origem neurobiológica, que engloba vários
transtornos que atrasam o desenvolvimento
da criança e comprometem a socialização e a
comunicação.
Segundo o DSM-IV, os transtornos
invasivos do desenvolvimento caracterizamse por prejuízo severo e invasivo em
diversas
áreas
de
desenvolvimento,
como as habilidades de interação social
recíproca, habilidades de comunicação ou
presença de comportamento, interesses e
atividades estereotipados. O que produz
um desvio acentuado com relação ao nível
de desenvolvimento ou idade mental do
indivíduo.
Os sintomas aparecem desde a
primeira infância, mas não afeta a expectativa
de vida. Entre os principais transtornos
invasivos do desenvolvimento estão o
Autismo, a Síndrome de Rett, Transtorno
desintegrativo da infância (Síndrome de
Heller), Síndrome de Aspenger e Transtorno
Global de desenvolvimento. Desta forma, o
presente trabalho foi organizado de forma
a identificar, elaborar e organizar recursos
pedagógicos que possibilitem a plena
participação dos alunos com Transtorno
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Global de Desenvolvimento no grupo classe,
de modo a potencializar o desenvolvimento
e a aprendizagem do aluno com deficiência
intelectual.
Os procedimentos utilizados para
o esclarecimento do caso apresentado se
deram a partir da observação do aluno nos
diversos contextos escolares como sala de
aula, biblioteca, informática, ateliê, recreio,
refeitório e educação física. Foi necessário
também, realizar algumas reuniões com a
equipe de AEE (Atendimento Educacional
Especializado), no qual o aluno é atendido
por fazer parte do público-alvo, conforme
estabelecido na Política Nacional de
Educação Especial.

APRESENTAÇÃO DO CASO
O aluno com 7 anos de idade,
apresenta diagnóstico de Transtorno Global
de Desenvolvimento, CID 10 F. 84.0, e
autismo, mora com a família pai e mãe,
sendo filho único e com vida social regular,
frequentando a casa de parentes, festa de
amigos, etc. A mãe é bastante participativa
e acompanha a vida escolar do filho de forma
colaborativa.
Cursou um ano na Educação Infantil,
no ano de 2009, na mesma escola em que
está matriculado atualmente. Em 2010,
passou a frequentar as aulas do 1ºano, do
ciclo I do Ensino Fundamental, seguindo para
o 2º ano em 2011.
O aluno iniciou o 2º ano do ciclo I do
ensino fundamental, com resistência a nova
rotina escolar e com uma nova professora,
os colegas mantiveram-se os mesmos do 1º

ano, no entanto, externava uma insatisfação
com as propostas em sala de aula, solicitando
o tempo todo jogos de montar e empilhar.
Recusava as atividades de registro, não
demonstrando qualquer intimidade com o
objeto escolar.
O
aluno
comunica-se
de
forma
descontextualizada, utilizando palavras ou
frases isoladas de forma ecolálica.
Seu interesse é restrito aos jogos de
construção, os quais ficam guardados numa
caixa no fundo da sala de aula. Gosta de
brincar sozinho, não aceitando intervenção
dos amigos nem da professora.
Apresenta prejuízo nas relações sociais
com a turma e com a professora/ auxiliar. O
aluno aceita frequentar a escola, porém as
flexibilizações da rotina o deixam inseguro,
o que o deixa inquieto e o faz chamar pela
mãe. Às vezes verbaliza falas fantasiosas,
com relação as suas vestimentas, alegando
estar sujo, e com as mãos grudando, mesmo
após a higienização. Também é intolerante
quanto a alimentação escolar, não ingere
líquidos e entra em crise ao perceber que a
comida não é de seu agrado. Todos os dias
ela espera que a alimentação seja o que ele
gosta: macarrão e salsicha, o que não ocorre,
por isso apresenta crises de choro, alterando
seu estado emocional bruscamente.
A escola não permite nenhum tipo de
alimentação vinda de casa, o que dificulta a
ingestão de alimentos no período escolar.
Frequentemente, a criança apresenta
manias, característica de seu problema,
segundo informações da mãe. Manias, estas,
que se renovam em curto período de tempo
(por exemplo, lavar as mãos frequentemente
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e mordê-las até se machucar).
O aluno toma medicação diariamente pela
manhã (Risperidona 0,5 ml). Esse caso, vem de
encontro ao referencial teórico, sobre o TGDTranstorno Global de Desenvolvimento, o
qual relata as manifestações de inflexibilidade
de forma exacerbada, não devendo ser
interpretada como um estado permanente
da criança, caracterizando um quadro
TGD (síndrome que afeta a capacidade de
comunicação, socialização e comportamento
do indivíduo), que afeta, em média, uma em
cada 110 crianças (Revista Americana “Time
Magazine” – Amy Bonesteel, Maio/02).
Normalmente,
costuma
manifestar-se
até os cinco anos de idade e demonstra
comportamentos repetitivos e padrões
estereotipados. O interesse da criança é
afetado de forma a reduzir a interação social,
ou seja, apresentam dificuldades em manter e
iniciar uma conversa. Esse distúrbio envolve
os diferentes transtornos do autismo, as
psicoses infantis, a Síndrome de Kanner, a
Síndrome de Rett e a Síndrome de Aspenger.
Normalmente, as crianças com esses
distúrbios evitam o contato visual e evitam
o toque do outro, característica marcante do
aluno em estudo.
As crianças com Transtornos Globais de
Desenvolvimento demonstram dificuldades
de concentração e variações na atenção, o
que também reflete na coordenação motora.
O humor oscila bastante, em curtos espaços
de tempo, o aluno demonstra emoções, que
indicam entusiasmo e alegria, seguidas por
inquietação, irritabilidade e apatia.

PROPOSTA PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA INTERVENÇÃO
PISCOPEDAGÓGICA
Inicialmente colhemos informações
com a família (ANAMNESE), a seguir a
respeito do seu desempenho nas atividades
domiciliares, assim como a sua relação com
o ensino e com os conteúdos escolares.
Depois observamos o aluno nos diferentes
contextos da rotina escolar, avaliando seu
comportamento em sala de atendimento
educacional
especializado.
Realizamos
também reuniões com a equipe gestora da
unidade escolar juntamente com a professora
do ensino regular, com o intuito de identificar
os principais aspectos de dificuldade da
criança e por fim elaboramos o plano de
atendimento educacional.
Abordamos práticas pedagógicas
escolares no sentido de propiciar a superação
das dificuldades iniciais das competências
socio-cognitivas do aluno com TGD.
Combinando a reflexão sobre a escrita com
práticas sociais de leitura, considerando os
conhecimentos prévios do aluno, entre eles,
a linguagem do dia a dia e o cotidiano no
qual está inserido. Utilizamos didáticas que
reconhecessem o conhecimento que o aluno
possuía para estabelecer ligação entre o
conhecimento que precisa ser ensinado, de
forma a garantir o direito de aprender.
Em parceria com o AEE (Atendimento
Educacional Especializado) foi elaborada
uma proposta de colagem para que o
aluno pudesse participar efetivamente
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das atividades propostas em sala de aula.
Evitando, que ficasse disperso, batendo o
estojo ou solicitando os jogos de montar e
empilhar.
Inicialmente, ele fazia a colagem do
cabeçalho diariamente em seu caderno e
após a leitura diária, realizada pela professora,
ilustrava a estória. Todo conteúdo passado
para a turma foi adaptado para o aluno.
Diariamente, ele realizava a contagem de
meninos e meninas presentes na sala de
aula e registrava no quadro com o auxílio do
ajudante do dia que realizava a soma para
obter o número total de alunos na sala. Esta
proposta incialmente, provocou bastante
entusiasmo na criança, seguida de um grande
incômodo causado pela sujeira do giz em
suas mãos.
As atividades realizadas com o aluno
deram continuidade ao conteúdo que
ele estava aprendendo em sala, e tinham
como objetivo ampliar a sua relação com
os conhecimentos estudados, de modo a
favorecer sua relação com o objeto do saber.
Com o apoio de uma auxiliar de
educação, a proposta pedagógica foi
viabilizada, permitindo que a criança
participasse cada vez da rotina em sala de
aula, o que proporcionou uma maior interação
do aluno com a dinâmica de sala, fazendo
com que ele se sentisse integrado e pudesse
interagir com os amigos. E, a cada dia, esta
proposta foi promovendo mais desafios ao
aluno, o que impactou positivamente na
sua conduta social, fazendo com que ele
se sentisse mais à vontade de estar com
os amigos na hora do recreio, sentando-se
à mesa junto com os colegas e não isolado

como anteriormente. E, após o fechamento
do primeiro trimestre escolar, com base
nas informações obtidas pelo conselho de
ano ciclo da unidade escolar, decidimos
que era preciso desenvolver a escrita com
a criança. Assim, com o auxílio de placas
visuais, ele passou a escrever a rotina
diariamente, ao invés de realizar as colagens.
Apresentou muita resistência no início da
proposta, talvez por conta de dificuldade na
coordenação motora que apresentava. Mas,
com persistência, o aluno foi conseguindo
elaborar estratégias que favorecessem o
ato de escrever. Foi necessário utilizar um
engrossador no lápis e usar as duas mãos para
realizar a escrita no início, e aos poucos, foi
se familiarizando com o alfabeto e sua letra
foi melhorando, e ele já não precisava mais
segurar o lápis com as duas mãos, somente
uma.
O aluno passou a se sentir mais seguro
dentro e fora da sala de aula, demonstrando
autonomia para ir ao banheiro sozinho, o
que não acontecia até então. O contato
físico com as crianças passou a ocorrer de
forma mais natural, considerando que antes
ele não suportava o toque. No intervalo,
passou a interagir constantemente com
os amigos e já não queria ficar sozinho
nos brinquedos. Brincava de escorregar,
balançar, nas casinhas e até de pega-pega.
Só a quadra não o interessava muito, a não
ser quando tínhamos circuito com cones,
colchões, bambolês, etc. Passou a ser mais
afetivo e a despedir-se da professora com
beijo diariamente.
A
partir,
destas
conquistas,
priorizamos a escrita do nome, o qual era
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apresentado somente com cinco letras (seu
nome é composto por oito letras), e em
formato irregular, espalhadas pela folha,
demonstrando dificuldades em seguir a linha
do caderno.
Com material de apoio, com as placas
visuais e folhas elaboradas com linhas mais
grossas, ele foi melhorando a atividade
escrita, passando a escrever o que estava na
lousa com autonomia.
Aos poucos, começou a demonstrar
estratégias de leitura, porém ainda com
algumas dificuldades na escrita.
A sondagem demonstrou que ele
estava na hipótese de escrita pré-silábica,
segundo Emilia Ferreiro e Ana Teberosky,
conseguindo diferenciar letras de número.
Assim, decidimos elaborar atividades que
o estimulassem a avançar de hipótese
escrita, fazendo intervenções para acelerar o
processo de alfabetização.
Investimos em atividades com
localização de palavras para estimular
a aprendizagem da leitura e propiciar a
associação do som com a escrita.
Um carômetro, com a foto das crianças
da turma foi elaborado em seu caderno, para
favorecer o relacionamento com os colegas e
a identificação dos nomes.
A identidade foi bastante trabalhada
em sala de aula, com o objetivo de fazêlo perceber-se como sujeito e obter a
consciência corporal, passando a se ver
como integrante do mundo em que vive.
Muitos avanços foram acontecendo e
a escrita apresentou avanços significativos
em curto espaço de tempo. Às vezes, notavase espelhamento de letras, o que é comum

nesta fase da alfabetização.
O aluno demonstrava uma excelente
capacidade de memorização, o que nos
fez rever o uso das placas de apoio visual,
e percebemos a necessidade de realizar a
troca com frequência das placas de apoio,
para estimular a leitura da criança.

OBJETIVOS DO PLANO DE
ATENDIMENTO
Foram estabelecidos os seguintes
objetivos a serem trabalhados com o aluno:
a) Estabelecer a flexibilização da rotina
escolar, no sentido de garantir o acesso e
a permanência do aluno no âmbito escolar,
favorecendo a apropriação de experiências
escolares;
b) Favorecer situações-problema que
viabilizem a aquisição da autonomia e
competência para a vida escolar e social;
c) Refletir sobre o sistema de escrita;
d) Apreciar e ouvir os diferentes gêneros
discursivos;
e) Demonstrar interesse pelo empréstimo
de livros;
f) Ampliar o conhecimento do sistema
alfabético para leitura;
g) Identificar palavras da rotina escolar;
h) Escrever autonomamente o seu
primeiro nome sem apoio visual;
i) Reconhecer-se, por suas características
físicas como uma pessoa única entre os
outros.
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DIFICULDADES DE
APRENDIZAGEM

auxílio da professora, o aluno se recusava a
acompanhar a leitura feita pelos amigos.

O aluno demostrava grande dificuldade
de concentração nas atividades de leitura e
escrita. Necessitando de acompanhamento
e da intervenção a maior parte do tempo.
Demonstra cansaço físico em curto espaço
de tempo, o que o limita na realização das
atividades escolares. Precisando de um
tempo maior que os colegas para realizar as
tarefas propostas.
A postura ao escrever é rígida e a
preensão do lápis é com a mão fechada, o que
dificulta a escrita. As dificuldades motoras
comprometem de modo significativo as
atividades de desenho e de escrita.
Em alguns momentos, chega a escola
contrariado se recusando a realizar as
propostas em sala de aula, nesses casos é
preciso intervir para integrá-lo a rotina de
sala de aula.
Mostrava-se, às vezes, bastante
agitado, o que em conversas com a mãe foi
justificado por dias em que dormiu muito
tarde e por isso acordava cansado.
Ao terminar as atividades, era
necessário retirá-las rapidamente de sua
mesa, caso contrário, ele pegava o lápis de
cor e pintava tudo, demonstrando uma dose
de impaciência.
As tentativas de desenvolver a letra
cursiva, não surtiram efeito porque ao tentar
realizar a atividade, por conta da dificuldade
na coordenação motora, fazia círculos
ininterruptamente.
Atividades de leitura, em voz alta para
os amigos, eram de desagrado, mesmo com

RESULTADOS OBTIDOS
Os principais avanços alcançados pelo
aluno foram o desenvolvimento da linguagem
escrita e a passagem da hipótese escrita de
pré-silábico para silábico alfabético ao final
do ano letivo.
Em razão facilidade de memorização, o
aluno tornou-se capaz de escrever seu nome
e sobrenome corretamente com auxílio das
placas visuais, mas o mais relevante foi que
não se tornou dependente do material de
apoio e conquistou autonomia com relação
a escrita.
Aprendeu
a
refletir sobre
o
funcionamento do sistema alfabético,
seus avanços superaram as expectativas,
e começou a desenvolver estratégias de
leitura, passando a participar efetivamente
do contexto escolar.
Tornou-se um indivíduo atuante no
grupo, participando também das atividades
coletivas, dando sua contribuição de forma
oral, e em alguns momentos atua de forma
colaborativa na construção de atividades
que envolvessem elaboração de cartazes
seguindo a orientação de seus colegas.
Passou a escrever bilhetes para entregar
para a mãe, solicitando que preparasse algum
tipo de alimento ou contando algo sobre a
rotina escolar, identificando este e outros
gêneros textuais, demonstrando um grande
progresso na grafia, tornando sua escrita,
cada vez mais estruturada e organizada.
Acostumou-se a escrever nas linhas
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de um caderno comum, como todos os seus
amigos, sem necessitar das folhas elaboradas
pelo AEE com linhas mais grossas.
Essas conquistas, evidenciaram o
desenvolvimento cognitivo e favoreceram
o processo de aprendizagem, atreladas a
uma estimulação intensa, que propiciava
interesse e interatividade ao educando

com relação ao contexto escolar. Assim, foi
possível acompanhar o desenvolvimento de
habilidades como a organização, estruturação
e construção do ato de escrever pela criança.
Ao final de um ano letivo a escrita
espontânea apresenta-se segmentada e
linear, porém ainda não consolidou seu
processo de alfabetização.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O resultado deste trabalho relata as perspectivas de uma
proposta que propicie as crianças o domínio da linguagem
escrita, para que estas possam tornar-se verdadeiros usuário
da língua. A prática pedagógica é um fator determinante para
o desenvolvimento do educando. Respeitar e pensar nas
diferenças, implica oferecer variadas intervenções, com o
único objetivo de promover a aprendizagem. O aprendizado
materializa um processo de modificação de comportamentos
e condutas. É importante perceber o educando como um ser
dotado de capacidades para aprender. Os alunos com TGD
– Transtorno Global de Desenvolvimento costumam buscar
pessoas que sirvam de apoio, para lhes dar segurança e
encontrar no professor e nas pessoas e do ambiente escolar
essa característica, é fundamental para o processo de
desenvolvimento da aprendizagem. O estímulo ao convívio
social é muito importante para essas crianças, mesmo
considerando suas dificuldades de interação, pois é por meio
das relações com os pares da mesma idade que é possível
garantir seu desenvolvimento na escola.
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A RELEVÂNCIA DO PROTAGONISMO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Este trabalho tem por objetivo compreender a abordagem da metodologia pedagógica de Reggio Emília, modelo italiano, considerado referência mundial em atendimento
às crianças na primeira infância. Este artigo foi elaborado com o intuito de apresentar os
aspectos mais preponderantes dessa abordagem para a aprendizagem na educação infantil,
partindo da concepção de infância desde os primórdios das práticas educativas, passando
pela explanação sobre o processo de valorização da educação infantil e a projeção que o
protagonismo infantil alcançou nos últimos anos; apresentando também, os principais destaques do modelo pedagógico italiano, incluindo as teorias que influenciaram esta metodologia revolucionária; suas origens, assim como a relevância dopapel do professor e da documentação pedagógica nesta prática. Este artigo pretende também, evidenciar que a prática
educativa atualtem todas as condições possíveis paratornar-se significativa desde a primeira
infância, por meio da elaboração deprojetos, currículos e planejamentos contextualizados,
permeados pela escuta atenta, pela valorização do processo de pesquisa protagonizado pelas crianças, sempre tendo em menteque as crianças são sujeitos únicos, com necessidades
específicas e portadoras de direitos e cidadãs.
Palavras-Chave: Educação Infantil; Protagonismo; Prática Pedagógica.
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INTRODUÇÃO
A relevância do protagonismo infantil
foi escolhida como tema para o presente
artigo em razão da notória visibilidade
por elaatingida nos últimos anos dentro
da área da educação da primeira infância.
Atualmente é praticamente impossível
dissociar o conceito de protagonismo
infantil da própria educação infantil. A maior
motivação para a seleção deste tema reside
no fato da necessidade constante de revisão
da prática pedagógica da educação infantil
atual, buscando uma nova estruturação,
baseada na aprendizagem significativa,
ancorada na escuta atenta das necessidades,
anseios e desejos das crianças.
Este trabalho tem como objetivo
geral
apresentar
a
relevância
do
protagonismo infantil dentro da educação
da primeira infância e para tal, utiliza a
proposta do modelo italiano de Reggio
Emília que foi concebido com a participação
de todos da comunidade, buscando uma
aprendizagem significativa que valorizasse o
protagonismo infantil.
O presente artigo terá iníciopor meio da
apresentação das diversas abordagens sobre
a concepção da infância, seguirá abordando
as perspectivas sobre o surgimento da
educação infantil e sua evolução no
mundo e, particularmente no Brasil, além
de destacar o modelo italiano de proposta
metodológica de educação infantil (Reggio
Emília) que corrobora e faz reverberar ainda
hoje, a possibilidade de desenvolver-se
um sistema de aprendizagem significativo
e
contextualizado,
norteado
pelo

protagonismo e pela escuta atenta das
crianças como forma de viabilizar sua
participação, garantindo assim, seu espaço
como sujeito social.

CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA
o sentimento de infância não significa
o mesmo que afeição pelas crianças
corresponde à consciência da particularidade
infantil, essa particularidade que distingue
essencialmente a criança do adulto, mesmo
jovem (ÁRIES, 1978 p.99).
Atualmente a concepção de infância pode
com certeza, ser considerada bem diferente
de alguns séculos atrás. Antigamente a
sociedade nãovisualizava a criança como um
indivíduo com características própriascomo
ser humano, merecedora de um olhar mais
específico, sendo na maior parte do tempo,
tratada, inadequadamente como um adulto
em miniatura e, assim que conseguisse
desempenhar determinadas tarefas, estaria
automaticamente inserida no mundo dos
adultos, sendo exposta a todo tipo de
experiência, sem que houvesse nenhuma
preocupação em relação à sua formação
como um ser específico. Na Idade Média
não havia clareza com relação ao período
que caracterizava a infância, e para a grande
maioria, a infância era definida pela questão
física e como período que compreendia o
nascimento da dentição até os sete anos
de idade. Até o século XVII, a sociedade
não devotava atenção às crianças edevido
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às péssimas condições de saneamento
básico e de saúdeem geral, propriamente
ditas, a mortalidade infantil alcançava níveis
devastadores, e a sociedade considerava
a criança como um ser que não merecia
maiores apegos, porque a qualquer momento,
poderia não estar mais ali. Na realidade, a
grande maioria das crianças daquela época,
não conseguianem ultrapassar a fase da
primeira infância. Em contrapartida, o
índice de nascimentos também era bastante
expressivo, o que resultava em uma espécie
de processo substitutivo das crianças que
haviam morrido. A perda das crianças era
considerada com naturalidade e que não
merecia ser lamentada por muito tempo,
como pode ser confirmado segundo as
palavras de Áries “… as pessoas não podiam
se apegar muito a algo que era considerado
uma perda eventual…” (ÁRIES, 1978 p. 22).
Segundo Áries, operíodo que compreendia
a infância não era bem definido e o termo
“infância” era utilizado indistintamente,
igualmente para referir-se a jovem com
dezoito anos ou mais de idade. Assim sendo,
a infância consistia em uma longa etapa de
vida, na qual a criança terminava por assumir
funções de responsabilidade, o que a levava a
subtrairvárias etapas do seu desenvolvimento.
O processo desocialização e a transmissão
de valores e de conhecimentos não eram
garantidos pelas famílias, uma vez que as
crianças eram afastadas cedo de seus pais e
familiares, mediante o convívio com outros
adultos, auxiliando-os em tarefas, passavam
dessa fase como que automaticamente para
a vida adulta. Finalmente, com o advento das
grandes transformações sociais ocorridas no

século XVII, entre elas a reforma religiosa
católica e protestante, a sociedade em
geral, pode contar com uma contribuição
bastante decisiva na construção de um novo
sentimento com relação à infância, abrindo-se
assim, uma nova perspectiva sobre ser criança
e a preocupação com sua aprendizagem
e desenvolvimento. Ainda no século XVII,
observamos que as crianças nobres ou
burguesas consideradas de “boa família”,
começaram a receber trajes mais adequados
às suas idades e não eram mais vestidas como
adultos em miniatura. A afetividade também
foi um sentimento que começou a aflorar
na sociedade daquela época em paralelo
à preocupação e valorização da educação,
e a escola surgiu como responsável pelo
processo de formação das crianças. Assim
sendo, as crianças passaram a ser separadas
de seus familiares e mantidas nas escolas
até quando fossem consideradas “prontas”
para a vida em sociedade. Nessa mesma
época, a igreja revela certa preocupação
com a formação moral das crianças já que,
acreditava-se, por um lado, que a criança
era um ser inocente, carente de cuidados e
atenção diferenciada e por outro, que era
fruto do pecado e deveria ser conduzida ao
caminho do bem. Dentro desta perspectiva,
educadores e moralistas do século XVII,
elaboraram a noção de infância que viria
aser fonte de inspiração de toda a educação
do século XX. Em contrapartida, essas duas
vertentes contribuíram para que a postura
das famílias com relação aos sentimentos
sobre a criança e a infância em geral, sofresse
modificações positivas, levando-as a assumir
mais efetivamente a sua participação na

952

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

educação, emprestando-lhe um caráter mais
privado que começa a visualizar as crianças
como um investimento futuro queprecisaria
ser preservado e afastado de malefícios
tanto físicos quanto morais, dando origem
ao modelo burguês de educação, que mais
tarde seria um padrão universal. Segundo
Kramer, 2003:
…a ideia de infância (…) aparece com a
sociedade capitalista, urbano-industrial, na
medida em que mudam a sua inserção e o
papel social da criança na comunidade. Se, na
sociedade feudal, a criança exercia um papel
produtivo direto (“de adulto”) assim que
ultrapassava o período de alta mortalidade,
na sociedade burguesa ela passa a ser
alguém que precisa ser cuidada, escolarizada
e preparada para uma função futura. Este
conceito de infância é, pois, determinado
historicamente pela modificação das formas
de organização da sociedade (KRAMER,
2003 p.19).
As famílias burguesas passaram então, a
se preocupar com a educação e também com
as questões voltadas a higiene e saúde das
crianças, o que reduziu consideravelmente
os índices de mortalidade. Porém, as crianças
do povo seguiram sem acesso aos ganhos
representados pela nova concepção de
infância, tais como o direito à educação e a
cuidados mais específicos, e acabavam sendo
direcionadas para o trabalho. Lentamente a
criança inicia sua saída do anonimato e passa
a ocupar um papel de maior destaque na
sociedade. Essa evolução trouxe modificações
profundas com relação à educação, porque a
partir do momento que a criança passou a ser
valorizada pela sociedade, novas demandas

surgiram e, entre elas a aprendizagem
começou a ser vista além de uma questão
religiosa, passando a ser um dos principais
pilares no atendimento e cuidados com as
crianças. Segundo Loureiro (2005):
…nesse período começa a existir uma
preocupação em conhecer a mentalidade
das crianças a fim de adaptar os métodos de
educação a elas, facilitando o processo de
aprendizagem. Surge uma ênfase na imagem
da criança como um anjo, “testemunho da
inocência batismal” e, por isso, próximo de
Cristo (LOUREIRO, 2005p. 36).
Nota-se então, que a educação das
crianças estava totalmente ancorada a um
paradigma cristão e, a partir do surgimento
do interesse pelas crianças, iniciou-se em
paralelo, uma preocupação em ajudá-las a
adquirir o princípio da razão e a transformálasem adultos cristãos e racionais.
Atualmente, a criança é vista como sujeito
de direitos, historicamente situado, que
necessitaque as suas necessidades físicas,
cognitivas, psicológicas, emocionais e sociais
sejam supridas, caracterizando assim, um
atendimento global e integrado. Segundo
Fraboni (1998):
a etapa histórica que estamos vivendo,
fortemente marcada pela “transformação”
tecnológico-científica e pela mudança éticosocial, cumpre todos os requisitos para tornar
efetiva a conquista do salto na educação da
criança, legitimando-a finalmente como figura
social, como sujeito de direitos enquanto
sujeito social” (FRABONI,1998 p.68).
Assim, contemporaneamente a concepção
de criança como um ser particular, dotado de
características bem diferentes dos adultos,
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e como portador de direitos como cidadão,
propiciará as maiores mudanças na Educação
Infantil, tornando o atendimento às crianças
de 0 a 6 anos ainda mais específico, exigindo
dos educadores uma postura consciente de
trabalho que venha a contemplar as suas
necessidades como criança e cidadão.

A EDUCAÇÃO INFANTIL NO
MUNDO
O cuidado e a educação das crianças
pequenas durante muito tempo foram
delegados, mormenteàs mães e outras
mulheres, como tarefas exclusivamente
familiares. Naturalmente depois da fase
do desmame, a criança era tida como um
pequeno adulto, e quando já alcançava certo
grau de independência, passava a ajudar os
adultos nas atividades cotidianas e a aprender
o básico para sua inserção social. Por causa do
caráter familiar do atendimento às crianças
pequenas, as primeiras denominações das
instituições infantis referiam-se a esse
aspecto, como o termo francês “creche” que
significa manjedoura, presépio; e também
o termo italiano “asilonido” que significa
um ninho que abriga. Nas sociedades mais
primitivas, as crianças que se encontravam
em situações desfavoráveis, como por
exemplo, em abandono, eram cuidadas por
uma rede de parentesco, ou seja, dentro da
própria família. Na Idade Antiga, os cuidados
eram oferecidos pelas chamadas mães
mercenárias, que não tinham nenhum tipo de
preocupação com as crianças, haja vista que
muitas delas morriam sob os seus cuidados.

Tanto na Idade Média quanto na Moderna,
existiam as “rodas” (cilindros giratórios ocos
feitos de madeira), construídos em muros
de igrejas ou hospitais de caridade, nos
quais, geralmente as crianças abandonadas
eram recolhidas. Dentro dessa perspectiva,
as ideias de abandono, pobreza, culpa e
caridade permeavam assim, as estruturas
precárias de atendimento a menores
nesse período e,sustentariam por bastante
tempo, determinadas concepções sobre
o que seria uma instituição de Educação
Infantil, acentuando negativamente todo
e qualquer atendimento efetuado fora
da estrutura familiar.Na Europa com
o advento da Revolução Industrial, a
sociedade agromercantil transformou-se
em urbanomanufatureira, dentro de um
cenário conflitante, no qual as crianças
eram vítimas da pobreza, do abandono e
de maus-tratos e com grande índice de
mortalidade. Pouco a pouco, o atendimento
e atenção às crianças foi tornando-se cada
vez mais formal, e, como resposta a essa
situação, foram surgindo instituições para o
atendimento de crianças desfavorecidas ou
crianças cujos pais trabalhavam nas fábricas.
Nos séculos XVIII e XIX surgiram dois tipos
de atendimento destinados às crianças
pequenas: o primeiro sendo de boa qualidade
reservado às crianças da elite, caracterizado
pela educação e o segundo que prestava
um tipo de serviço de custódia e disciplinar
para as crianças das classes desfavorecidas.
Dentro dessa perspectiva, acirrou-se a
discussão de como se deveriam educar
as crianças e pensadores como Comênio,
Rousseau, Pestalozzi, Decroly, Froebel e
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Montessori configuraram novos preceitos
para a educação das crianças. Embora todos
tivessem focos diferentes, eram unânimes
em reconhecer que as crianças possuíam
características diferentes das dos adultos
e com necessidades próprias. No século
XX, após a primeira Guerra Mundial, a
ideia de respeito à criança apresentou-se
com maior evidencia, culminando com o
Movimento das Escolas Novas, ocasionando
o fortalecimento de preceitos importantes,
como a necessidade de construção de uma
escola que respeitasse a criança como
um ser específico, e que direcionasse o
seu trabalho de forma a corresponder às
características do pensamento infantil. Nas
décadas de 20 e 30, surge Vygotsky (1988)
defendendo a ideia de que a criança é
introduzida ao mundo cultural por parceiros
mais experientes, ao passo que Wallon
(1995) destacava a afetividade como um
fator bastante determinante para o sucesso
do processo de aprendizagem e surgiram
também as pesquisas de Piaget (1970), com
sua teoria dos estágios de desenvolvimento
que revolucionaria totalmente a visão que se
tinha de como as crianças aprendiam. E, pouco
a pouco, as teorias pedagógicas passaram a
incorporargradativamente as concepções
psicológicas, especialmente na área da
Educação Infantil, impulsionando assim, o
seu crescimento. No panorama pós-segunda
Guerra Mundial, surgiu a preocupação com
a situação social da infância e com ela a
ideia da criança como cidadã, portadora de
direitos. A ONU (Organização das Nações
Unidas) por sua vez, promulgou em 1959,
a Declaração dos Direitos da Criança, em

decorrência da Declaração dos Direitos
Humanos, constituindo fator de suma
importância para a concepção de infância,
destacando a criança como sujeito de direitos
que permearia a contemporaneidade.

A TRAJETÓRIA DA
EDUCAÇÃO INFANTIL NO
BRASIL
A trajetória da educação infantil no
Brasil, de certa forma, seguiu os parâmetros
mundialmente
ditados,
embora
com
características bastante particulares como
o foco no assistencialismo. As crianças
brasileiras da área urbana eram deixadas
nas “rodas expostas ou dos enjeitados” para
serem recolhidas por instituições religiosas,
emuitas dessas crianças eram de mães que
pertenciam às famílias ditas tradicionais.
No início do século XIX, surgiram iniciativas
isoladas em uma tentativa de solucionar
a questão do tratamento dispensado à
infância, como a criação de creches, asilos e
internatos, que eram tidos como instituições
destinadas a cuidar de crianças pobres,
porém estas instituições apenas encobriram a
questão e não tiveram condiçõespara buscar
transformações mais profundas na realidade
social daquelas crianças. No final do século
XIX, por força dos ecos dos ideais liberais
mundiais, iniciou-se um projeto de construção
de uma nação brasileira moderna. A elite do
país assimilou os preceitos educacionais do
Movimento das Escolas Novas, elaborados
nos centros de transformações sociais da
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Europa e que foram trazidos ao nosso país
graças às influências americana e europeia.
Surgindo então no Brasil, a concepção de
“jardim-de-infância” que foi recebida com
grande entusiasmo por alguns setores da
sociedade, mas que por outro lado, acabou
gerando também grandes discussões,
uma vez que a elite não concordava que o
poder público não se responsabilizasse pelo
atendimento às crianças carentes. Em meio
aesse cenáriopolêmico, em 1875 no Rio
de Janeiro e em 1877 em São Paulo, foram
concebidos os primeiros jardins-de-infância,
de caráter privado, direcionados às crianças
de classe social considerada alta, e que
desenvolviam uma programação pedagógica
inspirada na teoria de Froebel (1826) que
defendia uma educação sem imposições
porque, segundo ele, as crianças passavam
por diferentes estágios de capacidade de
aprendizado com características específicas
(primeira infância, infância e idade escolar).
Na metade do século XX, com a crescente
industrialização e urbanização do país, a
mulher começou a ter uma maior inserção
no mercado de trabalho, o que provocou
um aumento pela busca por instituições que
“tomassem conta” de crianças pequenas,
impulsionando a organização de um formato
de atendimento infantil com forte tendência
assistencialista. Já nos anos 70, o Brasil, em
meio à absorçãodas teorias desenvolvidas
nos Estados Unidos e na Europa, que
sustentavam que as crianças das camadas
sociais mais pobres sofriam de “privação
cultural”, e que essa seria a explicação mais
plausível para o fracasso escolar, ecuja
tendênciaserviu para ratificar ainda mais a

concepção assistencialista e compensatória
da Educação Infantil, delibera então, a
adoção de determinados conceitos como
carência, marginalização cultural e educação
compensatória, sem que houvesse uma
reflexão crítica mais aprofundada sobre as
raízes estruturais de nossos problemas sociais,
o que passou a afetar ainda mais as decisões
de políticas para a Educação Infantil. Nos
anos 80, com o processo de abertura política
em andamento no país, e mediante a pressão
por parte das camadas populares para a
ampliação de acesso à escola, a educação para
crianças pequenas, passa a ser reivindicada
como um dever do Estado, queaté então não
havia se comprometido legalmente com essa
função. Em 1988, devido à grande pressão
de movimentos feministas e dos movimentos
sociais, a Constituição reconhece a educação
em creches e pré-escolas como um direito
da criança e um dever do Estado. Nos anos
90, ocorreu uma amplificação da concepção
sobre a criança, concepção essa que buscava
compreender a criança como um ser
sóciohistórico, cuja aprendizagem se dá pelas
interações entre a criança e seu entorno
social. Essa perspectiva sóciointeracionista
tem como principal teórico Vygotsky (1988),
que enfatiza a criança como sujeito social,
pertencentea uma cultura concreta. Surgindo
então, um fortalecimento em torno de uma
nova concepção de infância, garantindo-se
em lei os direitos da criança comocidadã.
Elabora-se o ECA (Estatuto da Criança e do
Adolescente); a nova Lei de Diretrizes e Bases
da Educação, Lei nº9394/96, incorporando
a Educação Infantil a primeiraetapa da
Educação Básica, e formalizando sua
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municipalização. Em 1998, elabora-se o
RCNEI (Referencial Curricular Nacional
para Educação Infantil), um documento que
norteia o trabalho realizado com crianças
de 0 à 6 anos de idade,e mais recentemente
em 2016, foi elaborado o Marco Legal da
Primeira Infância representando um avanço
significativo na busca de uma melhor
estruturaçãodo papel da Educação Infantil,
além de assegurar o desenvolvimento e os
direitos das crianças ede apresentar uma
proposta que integra o cuidar e o educar, o
que hoje ainda é considerado como um dos
maiores desafios da Educação Infantil.

DEFINIÇÃO DE
PROTAGONISMO
Tratando-se da origem etimológica do
termo protagonismo, somos rapidamente
direcionados à palavra protagonistés que,
em grego, significa o ator principal de uma
peça teatral, ou aquele que ocupa o lugar
principal em determinadoevento.
As várias maneiras de criar e educar os filhos
em casa e o próprio processo educacional
sofreram grandes transformações nas
últimas décadas, acompanhando as grandes
mudanças mundiais e, até as alterações
nas formas como nos relacionamos hoje.
Podemos então perceber, uma participação
cada vez mais ativa das crianças em suas
relações familiares e nos processos de
aprendizagem, uma vez que não são mais
consideradas apenas espectadoras, mas sim
indivíduos com capacidade de participar
nas tomadas de decisões, expressando

opiniões, desejos e necessidades próprias.
Assim sendo, a ideia de protagonismo
infantil significa tornar as crianças agentes
de seu próprio desenvolvimento, com
poder para influenciar e transformar seu
meio. Para ser efetivamente protagonista
na sua comunidade, na família e na escola,
a criança deve ser valorizada e encorajada
a expressar pensamentos, sentimentos e
necessidades. Uma educação pautada no
protagonismo infantil em casa, na escola
ou outros ambientes, certamente angariará
vários benefícios que serão levados por toda
a trajetória de vidadas crianças, tais como:
desenvolvimento do autoconhecimento
e aumento da autoestima; estímulo da
empatia e do respeito às diferenças; maior
senso de cidadania e depertencimento
à
sociedade;
desenvolvimento
da
proatividade e habilidades sociais; incentivo
à proatividade e habilidades interpessoais e
melhores competências socioemocionais e
de resolução de problemas.

O PROTAGONISMO INFANTIL
E A METODOLOGIA REGGIO
EMÍLIA
Emília Romana, cuja capital é Bolonha, é
uma região ao Norte da Itália com quatro
milhões de habitantes, constituída por 109
províncias e uma delas é Reggio Emília. Em
1946, logo após a Segunda Guerra Mundial,
no Vilarejo de Vila Cella, os habitantes
que haviam perdido tudo, resolveramunir
forçascom os novos moradores que lá
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chegaram a fim de construir uma escola para
crianças pequenas. Essa escola foi construída
graças a venda de um tanque de guerra, seis
cavalos e três caminhões, abandonados
pelos alemães. Esse movimento inicial
envolveu toda a comunidade especialmente
os pais, uma vez que nasceu davontade
de reconstruir a própria história em meio às
ruínas deixadas pela guerra e da possibilidade
de uma vida melhor para seus filhos. Assim,
desde sua origem, Reggio Emília seria uma
escola diferente, ancorada na vontade
das famílias de construir um mundo bem
melhor por meio da educação. Antes de sua
metodologia atingir o patamar de excelência
reconhecida mundialmente, paralelamente,
delineava-se a trajetória profissionaldo
pedagogo Loris Malaguzzi (1999), que
vislumbrou e se interessou pela nova prática
pedagógica da cidade, uma vez que o sistema
educacional público antes, sempre esteve
atrelado à direção da igreja católica, segundo
Edwards (1999, p.30): "historicamente, a
educação precoce na Itália tem sido uma
presa da emaranhada teia de relações entre
a Igreja e o Estado."
O término desse monopólio mantido pela
igreja sobre a educação da primeira infância
italiana teve seu inícioe Loris Malaguzzi (1999),
participou da transição da administração da
educação infantil, tomando a frente de uma
experiência educativa inovadora, pautada
no protagonismo, na criação coletiva e na
valorização do cotidiano.
As pessoas haviam-se reunido e decidido
que o dinheiro para começar a construção
viria da venda de um tanque abandonado
de guerra, uns poucos caminhões e alguns

cavalos deixados para trás pelos alemães em
retirada. (MALAGUZZI, 1999 p.59)
Nascia ali o germe desta que é hoje
considerada uma das melhores propostas
educativas do mundo, que levaria o nome
de Malaguzzi (1999), a entrar para o rol dos
pensadores mais importantes do século
XX. Loris Malaguzzi (1999) sempre apoiou
a pesquisa como prática no âmbito da
educação, para ele "educação sem pesquisa
ou inovação é educação sem interesse."
(EDWARDS, 1999, p.83). Ainda segundo o
pedagogo, "os professores devem aprender
a interpretar processos contínuos, em vez de
esperar para avaliar os resultados. [...] deve
incluir o entendimento das crianças como
produtoras e não como consumidoras".
Provavelmente, o maior legado que essa
comunidade italiana deixou para as futuras
gerações tenha sido acreditar na capacidade
da força que existe dentro de todos nós para
areconstrução de um futuro melhor, além
da percepção da importância da união da
coletividade para atingir umameta. Portanto,
a escola de Reggio Emília não é inovadora
somente pelo fato de os pais dos alunos
fazerem parte dela, porque a organização
dos eventos fica sob responsabilidadedas
famílias, professores e alunos, buscando a
integração e a coletividade; por constituirse nitidamente em uma continuidade do lar;
mas, também graças ao fortalecimento de seu
papel sociocultural para aquela sociedade.
Um dos pontos basilares da metodologia de
Reggio Emília está diretamente vinculado à
imagem que devemos ter de toda criança
como alguém que experimenta o mundo, que
se sente parte dele desde seu nascimento.
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Uma criança cheia de curiosidade, de desejo
de viver; que tem uma grande capacidade
de se comunicar desde o início da vida. Uma
criança capaz de criar representações para a
sua orientação simbólica, afetiva, cognitiva,
social e pessoal. Em razão de tudo isto, uma
criança pequena pode reagir por intermédio
de um sistema competente de habilidades,
utilizando determinadas estratégias de
aprendizagem e formas de organizar seus
relacionamentos. A proposta metodológica
de Reggio Emília cuja concepção de
criança está pautada no reconhecimentode
um indivíduo pleno e multidimensional,
dotado de razão e emoção eem virtude da
utilização da escuta atenta como intenção
pedagógica, reconhece competências e
valoriza as várias linguagens da criança.
A linha pedagógica conhecida atualmente
como Reggiana ou Malaguzziana concentra
um conjunto de 33 centros educacionais
chamados
de
“nidiescuoledellinfanzia”
públicos gerenciados pelo poder municipal,
constituindo forte referência em educação
para crianças pequenas no mundo.

A IMPORTÂNCIA DA
PEDAGOGIA DA ESCUTA NO
DESENVOLVIMENTO DO
PROTAGONISMO INFANTIL
A Pedagogia da Escuta consiste em uma
abordagem acolhedora e enriquecedora para
propor uma prática educativa instigante,
cujo papel do professor é atuar por meio da
afetividade e do respeito, possibilitando que

a criança se expresse livremente. Escutar,
nesse sentido, é dar vez e voz às crianças
que se encontram em processo de ensinoaprendizagem, caracterizando assim, uma
escuta sensível, comtemplando, os eixos
principais da abordagem malaguzziana: a
documentação pedagógica, a valorização do
processo de pesquisa protagonizado pelas
crianças, a arte e a criatividade.
Esse tipo de escuta acontece entre
a criança que fala e o adulto que ouve,
possibilitando uma maior aproximação entre
eles. Também propicia o desenvolvimento
integral do sujeito por meio de uma relação
recíproca, isto é, o reconhecimento do outro
a partir de si mesmo. (Cerqueira e Souza,
2011, p. 17).
Para
o
efetivo
desenvolvimento
desta metodologia, as escolas reggianas
desenvolvem uma espécie de “laboratórios do
fazer”, combinando as tradicionais linguagens
gráficas, pictóricas e de manipulação (modelos
e maquetes), com as linguagens do corpo,
conectadas ao movimento, à comunicação
verbal e não-verbal, às linguagens icônicas,
ao pensamento lógico, científico, natural,
discussões éticas, e à utilização de recursos
de multimídia, sempre objetivando que as
crianças aprendem “com todo o corpo”,
integralmente.
Por isso, toda a escola que utiliza essa
abordagem pedagógica torna-se viva e
transformadora por apostar na capacidade
de raciocínio e de aprendizagem de cada
criança, evidenciando a interconexão,
ou seja, corroborando a ideia que o
conhecimento não pode ser algo oferecido
em fragmentos, ou ser construído de
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forma descontextualizada da realidade
das crianças, uma vez queo aprendizado
significativo depende das informações
adquiridas anteriormente que não podem ser
negligenciadas.
Desde a origem das escolas reggianas,
as famílias não só foram ouvidas, como
ajudaram a construir as escolas e perpetuaram
esta parceria. Deve-se reconhecer que as
crianças são participantes ativas na sua
própria aprendizagem, que significa inserilas no centro do processo, garantindo seu
envolvimento na elaboração do planejamento
e na revisão constante da sua aprendizagem

juntamente com os professores.
A escola deve incorporar meios de
intensificar os relacionamentos entre os três
protagonistas centrais, de garantir completa
atenção aos problemas da educação e de
ativar a participação e pesquisas. Estas
são as ferramentas mais efetivas para que
todos os envolvidos – crianças, professores
e pais tornem-se unidos e conscientes das
contribuições uns dos outros. Estas são
as ferramentas mais efetivas para que nos
sintamos bem cooperando e produzindo, em
harmonia, um nível superior de resultados
(MALAGUZZI, 1999, p. 87).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A história da concepção da abordagem reggiana, com
destaque aopedagogo Loris Malaguzzi (1999) e seus estudos,
apontam para um diferencialmetodológico que, cada vez
mais, inspira a reflexão sobre a potencialidade e o respeito
das crianças quanto aos seus direitos conquistados. Mais
que isso, essa pedagogia traz àtona oprotagonismo como
fio condutor na construção da aprendizagem, rompendo
paradigmas tradicionalistas de educação, protagonizar a
relação passiva de ensino estabelecida entre o detentor do
saber e o recebedor, no caso professor e aluno, invertendo a
lógica ultrapassada de aprendizagem, centrando o processo
no protagonismo das crianças, valorizando o relacionamento
e a participação de todos na busca por uma aprendizagem
significativa e de qualidade, respeitando os direitos das
crianças.
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EDUCAÇÃO E LUDICIDADE NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O processo de inclusão em relação à Educação Física escolar encontra dificuldades para se efetivar, dada a má preparação e formação docente. As observações junto aos
estudantes deficientes visuais também demonstraram o quanto esses (as) estão insatisfeitos
com o tratamento que os (as) docentes dispensam, com o objetivo de participar das atividades físicas esportivas e de lazer planejadas nas escolas pelos profissionais que ministram
aulas nesse componente curricular. Nossas reflexões são as de que o processo de inclusão
na Educação Física escolar poderá demorar muito para ocorrer nas escolas. Os professores
das séries iniciais da escola pública precisam estar cientes de que é necessária a formação
continuada em serviço, para a inclusão. Mas, quanto à formação devem entender também,
que é preciso desconstruir concepções tais como a ideia de que a escola inclusiva requer
muito treinamento e só é possível concretiza – La com especialistas em educação especial,
a ideia de que somente turmas homogêneas de alunos garantem o desenvolvimento de um
bom trabalho. A inclusão é um direito de todos.
Palavras-Chave: Inclusão Escolar; Educação Física; Formação Docente.

963

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

INTRODUÇÃO
Mais do que avaliar as políticas educacionais
inclusivas, precisamos valorizar este aluno e
tratá-lo com respeito, para garantir o acesso
e a permanência na escola, sem segregá-los.
Há a necessidade de reflexões a respeito da
viabilidade da inclusão do aluno deficiente
visual nas aulas de Educação Física, suas
possíveis adaptações e como a escola pode
se organizar para que ele seja inserido no
ensino regular sem restrições e diferenças,
respeitando a diversidade humana existente
em toda a sociedade.
Dentre um conjunto de atitudes e
comportamentos a serem desenvolvidos no
ensino da Educação Física estão os jogos e
brincadeiras. Eles podem ser considerados
como recursos didático-pedagógicos, que
podem contribuir no grande desafio do
processo de ensinar e aprender nas aulas
de Educação Física. A prática de jogos e
brincadeiras, especificamente aos deficientes
visuais (DV), pode levá-los à aproximação do
mundo real e lúdico.
Assim, os jogos e brincadeiras poderiam
proporcionar aos alunos a liberdade de
expressar sua criatividade, sua alegria,
independente de suas limitações e construir
a vida escolar saudável e responsável.
A ampliação de conhecimentos dos
professores pode servir como subsídio para
atuação profissional e orientar pessoas
que busquem saber mais como incluir os
jogos e brincadeiras nas aulas de Educação
Física, para melhor contribuir, com alunos
deficientes visuais. Para que aconteça de
fato a inclusão deve se renovar e atualizar

os métodos de ensino. Neste sentido, os
jogos e brincadeiras poderiam proporcionar
aos alunos a liberdade de expressar sua
criatividade, sua alegria, independente de
suas limitações e construir a vida escolar
saudável e responsável.
O objetivo do trabalho foi compreender
como vem se dando o processo de Inclusão
na Educação Física Escolar dos estudantes
deficientes. É preciso que o professor
esteja preparado para enfrentar possíveis
obstáculos e preconceitos, viabilizando
uma educação para todos, respeitando
individualidades.
Necessita-se, então, ressignificar a prática,
porque e da diversidade é que podemos
chegar uma educação rica na sua essência.
Para isso, o conteúdo metodológico deverá
ser adaptável e flexível, criando alternativas
de inovar e atender a todos para que ocupem
o seu espaço na sociedade atual.
Como objetivos específicos. O estudo e
investigação das ações desenvolvidas nessa
vivência, buscando minimizar as dificuldades
detectadas pelos professores de Educação
Física face à política de inclusão.
Como Justificativa a Inclusão é algo que
está além da inserção ou integração, fazendo
com que o indivíduo seja compreendido,
independente de suas diferenças.
Diante dessa problemática é possível
aferir que na Educação Física escolar, estão
presentes os traços da segregação, exclusão
e marginalização social.
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O DIREITO DOS ALUNOS
COM NECESSIDADES
ESPECIAIS FREQUENTAR
UMA CLASSE COMUM DA
ESCOLA REGULAR
O direito dos alunos com deficiência
frequentar uma classe comum da escola
regular tem sido uma prática cada vez
mais defendida na ampla maioria dos
países e muitas reformas educacionais nos
sistemas educacionais públicos estão sendo
conduzidas para assegurar isso. Nesse
contexto,
[...] parece não haver mais dúvidas,
entre a maioria dos estudiosos e
profissionais da área da educação
sobre a necessidade de se garantir a
democratização do acesso de crianças
e jovens com deficiência aos saberes
escolares. (LIMA, 2009)
O Parecer do CNE/CES nº 0058/2004 entre
as competências e habilidades específicas do
graduado em Educação Física determinou:
diagnosticar os interesses, as expectativas e
as necessidades das crianças, jovens, adultos,
idosos, pessoas com deficiência, de grupos e
comunidades especiais de modo a planejar,
prescrever, ensinar, orientar, assessorar,
supervisionar, controlar e avaliar projetos e
programas de atividades físicas, recreativas
e esportivas nas perspectivas da prevenção,
da promoção, da proteção e da reabilitação
da saúde, da formação cultural, da educação
e da reeducação motora, do rendimento

físico-esportivo, do lazer e de outros campos
que oportunizem ou venham a oportunizar
a prática de atividade atividades físicas,
recreativas e esportivas (BRASIL, 2004).
Essas
recomendações
legais
em
relação às pessoas com deficiência foram
reafirmadas no Decreto 6755, no qual se
instituiu a Política Nacional de Profissionais
do Magistério da Educação Básica e
estabeleceu, como um de seus objetivos, a
ampliação das oportunidades de formação
para o atendimento das políticas de educação
especial, alfabetização, educação de jovens
e adultos, educação indígena, educação do
campo e de populações em situação de risco
e vulnerabilidade social (BRASIL, 2009).
Firmou-se também, o papel da Universidade
como responsável pela formação inicial
de professores. Dessa forma, os cursos
de graduação em Educação Física devem
garantir a preparação dos futuros professores
para atuar na educação inclusiva. Destacase que a inserção de conteúdos referentes à
Educação Física com pessoas com deficiência
é fruto de um movimento que se iniciou nos
anos 1980, e que possibilitou a abertura de
novos campos de trabalho e estudos, a partir
dos anos 1990. Segundo Carmo,
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[...]ao passo que as outras áreas
de conhecimento conseguem com
pequenos
arranjos
metodológicos
trabalhar com a diversidade humana
no mesmo espaço e tempo, a Educação
Física somente tem conseguido este
feito em espaços e tempos diferentes.
(CARMO, 2001, p. 106)
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Para ele o conhecimento veiculado por
essa área foi historicamente construído tendo
como modelo um tipo de homem e de corpo,
não considerando a existência concreta
e o estatuto histórico das pessoas com
deficiência. Em função disso os professores
não avançam além das adaptações, arranjos
e improvisos dos conhecimentos existentes
aos alunos com deficiência.
Os profissionais “adaptam tudo, de
princípios a regras e à medida que os problemas
vão surgindo no interior das práticas novas
mudanças vão sendo realizadas a adequar o
inadequado” (Carmo, 2001, p. 107). Dessa
forma, atualmente o grande desafio colocado
para os profissionais de Educação Física,
especialmente os que trabalham em escolas
comuns, é o de “[...] conciliar os princípios da
educação física adaptada com os princípios da
inclusão escolar [...]” (Carmo; Silva, 2002, p. 17).
A inclusão de alunos com necessidades
educativas, na rede regular de ensino, é um
direito assegurado pela LDB n. 9.394/96 e
por todo um conjunto de leis, diretrizes e
orientações oficiais que compõem a reforma
da educação no nosso país, ate em nossa
lei maior, que é a Constituição Federal.
Na Constituição de 1988, temos grandes
avanços em relação ao direito à educação.
Primeiramente, temos o direito à igualdade
(art. 5º): somos todos iguais perante a lei, sem
nenhuma distinção de qualquer natureza,
incluindo aí as necessidades especiais. Em
seguida, temos assegurado o direito de
educação para todos, garantido no art. 205,
que preceitua:
A educação, direito de todos e dever
do Estado e da família, será promovida

e incentivada com a colaboração da
sociedade, ao pleno desenvolvimento
da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o
trabalho. (BRASIL, 1988, p. 132).
De acordo com este dispositivo, a ninguém
pode ser negado o acesso à escola e nenhuma
escola pode excluir ninguém, já que estará
ferindo nossa Carta Magna. Além do direito
de acesso, que deve ocorrer em igualdade
de condições, há o direito de permanência e
a garantia de um padrão de qualidade (art.
206).
Antes
mesmo
de
pensarmos
nesse acesso e nessa permanência
em igualdade e com qualidade para
pessoas com necessidades educativas
especiais, perguntamos: de que forma
isto pode ocorrer, se nem mesmo o
ensino regular é contemplado com estas
características? A Constituição ainda
apresenta, no seu art. 208, inciso III,
“atendimento educacional especializado
aos
portadores
de
deficiência,
preferencialmente na rede regular de
ensino” (BRASIL, 1988, p. 133).
De acordo com Mantoan (2003), este
preferencialmente quer dizer atendimento
educacional especializado e não educação
especial como instituição segregatória. Esta
autora afirma: A Constituição admite que
o atendimento educacional especializado
também possa ser oferecido fora da rede
regular de ensino, em qualquer instituição, já
que seria apenas um complemento, e não um
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substitutivo, do ensino ministrado na rede
regular para todos os alunos. (p. 39)
Portanto, observamos que se trata apenas
de uma segunda opção, um apoio, para
alguns casos que se fizerem necessários. Em
1994, foi realizada em Salamanca (Espanha)
a Conferência Mundial de Educação Especial,
quando foi elaborada e assinada pelos
signatários a Declaração de Salamanca,
que trata de princípios, política e prática da
educação especial, incluindo-se desse modo
no contexto da disseminação das orientações
neoliberais a serem efetivadas sob a forma
de políticas públicas. A estrutura de ação na
educação especial é que define as linhas de
ação a serem desenvolvidas.
De acordo com esta declaração, a escola
comum deve preparar-se para receber o aluno
com necessidades educacionais especiais e
não o contrário; as escolas devem adequarse a essa nova realidade, providenciando
rampas, corrimão, material pedagógico para
portadores de deficiências visuais, entre
várias outras coisas (Corde, 1994).
No entanto, o termo “escola para todos”
previsto na declaração de Salamanca, em que
se idealiza o respeito às diversidades, é uma
realidade exposta ainda apenas no papel,
uma vez que, sem nem mesmo mencionar
a inserção de educandos com necessidades
educacionais especiais, a escola já vive uma
pedagogia de exclusão, visto que o processo
educacional como um todo é um reforçador
das desigualdades sociais.
Portanto, antes mesmo de se falar em
educação inclusiva de qualidade para todos
é necessário que se reflita e se reorganize o
sistema educacional vigente, estabelecendo

mudanças de mentalidade, de posturas, de
atitudes, de organizações de espaços e de
práticas pedagógicas.
O referido documento também aborda
a importância de adequada preparação
do pessoal que trabalha com a educação,
sobretudo dos professores, e ressalta a
necessidade dos serviços de apoio, duas
adequações fundamentais para o sucesso
da educação inclusiva. Infelizmente, ainda
nos falta preparação no nível de graduação
e pós-graduação, e os serviços de apoio,
quando oferecidos, o são de forma precária
(Corde, 1994).
Conforme Zanata (apud Mendes, 2002),
não há como ignorar que nosso sistema
de ensino não esteja apto a oferecer
possibilidade de escolhas ou qualidade de
serviços e, na maioria das vezes, os alunos
com necessidades educativas especiais têm
acesso apenas a uma carteira comum, em uma
escola comum, com uma professora comum,
tomando um lugar que nem sempre foi por
ele desejado e devidamente planejado, sem
garantia alguma de bem-estar físico e social
e em , especial, de acesso a um ensino de
qualidade.
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Surge então, em 1996, a nova Lei
de Diretrizes e Bases da Educação
(LDB), que traz no seu contexto um
capítulo sobre a educação especial. O
art. 58 entende a educação especial
como “modalidade de educação escolar,
oferecida preferencialmente na rede
regular de ensino, para educandos
portadores de necessidades especiais”
(BRASIL, 1996, p. 46).
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Já no seu parágrafo 2º, a LDB dispõe:
“O atendimento educacional será feito em
classes, escolas ou serviços especializados,
sempre que, em função das condições
específicas dos alunos, não for possível a
sua integração nas classes comuns de ensino
regular” (Brasil, 1996, art. 58, p. 46). Neste
artigo existe a inadmissível ideia de que, se o
educando não pode ser incluso, é em função
de suas incapacidades e inadequações e não
da escola e do sistema educacional vigente,
como nos mostra Carvalho (2003):

últimas décadas, nosso país ainda engatinha
na efetivação desse processo de fundamental
importância para toda a sociedade que a
inclusão educacional aconteça de forma
efetiva e com qualidade.
Mas, para que isso ocorra, é necessária
uma grande reflexão sobre a prática
pedagógica vigente sobre os espaços
oferecidos, a preparação da equipe a
trabalhar com a diversidade, o apoio de
equipes especializadas e o envolvimento
real do Estado, no intuito de fazer que tudo
isso aconteça de forma concreta, saindo dos
A nova Lei, por sua vez, adota papéis para se consolidar na sociedade que,
uma visão unilateral das dificuldades a partir daí, dará um grande passo rumo à
de
aprendizagem,
focalizando sociedade inclusiva.
exclusivamente suas origens nas
condições e necessidades do aluno. Essa DOCÊNCIA E FORMAÇÃO
visão tradicional vem prevalecendo em
decorrência das influências clínicas e COM ADERÊNCIA AO
patologicistas historicamente vinculadas PROCESSO DA INCLUSÃO
às pessoas com necessidades especiais.
(CARVALHO, 2003: p. 90).
As orientações de Vygotsky previamente
Foi celebrada em 1999, na Guatemala, a apresentadas necessitam estar no decurso
Convenção Interamericana para Eliminação da formação docente para o processo da
de Todas as Formas de Discriminação contra inclusão. É verdade que os obstáculos podem
as Pessoas Portadoras de Deficiência, que ser inúmeros, mas sem o envolvimento de
revoga as disposições anteriores que lhe são toda a comunidade escolar, tornam ¬se ainda
contrárias. Este documento foi aprovado mais numerosos. Freitas (2006) explica que
pelo Congresso Nacional e promulgado, em a formação dos professores voltada ao tema
2001, pelo Decreto n. 3.956 da presidência da inclusão é insuficiente. A inclusão sem
da República, sendo o Brasil, portanto, disponibilizar profissionais especializados,
signatário deste documento (Guatemala, somada ao desconhecimento, pode contribuir
2005). o com essa convenção, as pessoas com uma realidade em que as escolas
portadoras de deficiência têm os mesmos recebam alunos com deficiências e que, em
consequência os docentes podem descobrir,
direitos humanos que outras pessoas.
No entanto, apesar de a educação inclusiva na prática, como atuar com diferentes alunos
ser uma temática bastante discutida nas com deficiências.
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Frente à necessidade de adaptar o ambiente
escolar e de lidar com a novidade recente
da inclusão, alunos e docentes apresentam
como consequência a desmotivação,
a conformidade e, somente durante a
convivência diária, descobrem o que deveria
ser a base da preparação profissional, ou seja,
da formação inicial e permanente.
“[...] face ás correntes mais atualizadas
de formação de professores, recomenda
¬se a experiência de casos com recurso
a análises críticas resultantes de
observações e de reflexões nos seguintes
domínios: teorias do comportamento
(Erikson); modelos de desenvolvimento
(Piaget, Wallon, Luria); observação
e caracterização psicopedagógica”
(FONSECA, 1995, p.64).
Os conteúdos na formação de professores
são os mais diversos, mas há a compreensão
de que aqueles voltados ao desenvolvimento
humano são fundamentais, porque ajudam
os futuros professores a compreenderem
o papel das diferenças no processo de
aprendizagem e desenvolvimento. Freitas
(2006) é da opinião de que a primeira mudança
na formação docente é o conhecimento
de como o ser humano aprende e se
desenvolve independente de sua diversidade
ou deficiência. Assim, verificamos que
novamente os preceitos de Vygotsky são
necessários aos processos de aprendizagem.
Quando a área pedagógica é a Educação
Física fica evidenciada a relação da deficiência
visual e o desporto adaptado, cuja cultura
desportiva é representativa na prática da

Educação Física. Os estudos que realizamos
a partir das produções na área em pesquisa
na página eletrônica da CAPES demonstram
distância da Educação Física com o tema
da inclusão e maior número de produções
na área do desporto adaptado (Falkenbach,
Batistelli e Eloy, 2006).
Esse indicativo oportuniza refletir que
poucos são os deficientes visuais que
participam de atividades regulares da
Educação Física na escola comum O estudo
de Melo (2004) na área da Educação Física
escolar para alunos com deficiência visual vai
chamar a atenção para o espaço educativo
com que a prática dessa disciplina pode
contribuir na escola especial. Porém somos
da opinião que a presença de alunos com
deficiência visual na escola comum também
é um diferencial que faz avançar as relações
de aprendizado tanto motriz como social dos
alunos, uma vez que alunos que enxergam
podem ser sensibilizados com a presença e
relação de alunos com deficiência visual e
os últimos aprenderem com a convivência e
auxílio dos colegas.
Atualmente sabemos que há uma oferta
de capacitação e de cursos voltados para
que professores possam atender diferentes
alunos em uma prática inclusiva. Juntam¬
se às capacitações o envolvimento da
comunidade que requisitam familiares,
amigos, profissionais dedicados para que a
capacitação possa ser valorizada durante todo
o processo, reforçando assim, conhecimentos
na área da inclusão. São iniciativas relevantes
e quando a deficiência em questão é visual
o programa de educação inclusiva do MEC/
AEE Atendimento Educacional Especializado
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(AEE) orienta aos professores estratégias de
ensino.
A orientação básica é de que as crianças
com DV operem com dois tipos de conceitos:
a) conceitos com significado real para
elas com base em suas experiências; b)
conceitos que fazem referência a situações
visuais importantes, mas que podem não
ser adequadamente compreendidas ou
decodificadas, ficando desprovidas de
sentido. Em relação aos conceitos que se
referem a situações visuais, as crianças
podem utilizar palavras ou expressões
descontextualizadas, sem nexo ou significado
real, por não basearem ¬se em experiências
diretas e concretas.
Esse fenômeno é denominado verbalismo
e sua predomínio pode ter efeitos
negativos em relação à aprendizagem e
ao desenvolvimento. As informações em
relação ao ambiente, quanto aos materiais
existentes no espaço, são importantes
referências nas quais o deficiente visual terá
a mobilidade e orientação, uma vez, sentindo
¬se seguro, poderá explorar o ambiente. Sem
esgotar estratégias ou orientações de ensino
e de inclusão aos professores de alunos com
deficiências, passamos ao procedimento
metodológico desenvolvido.
A Inclusão, como processo social amplo,
vem acontecendo em todo o mundo, fato
que vem se efetivando a partir da década de
50. A inclusão é a modificação da sociedade
como pré-requisito para que pessoa com
necessidades especiais possa buscar seu
desenvolvimento e exercer a cidadania
(Sassaki, 1997).
Segundo o autor, a inclusão é um processo

amplo, com transformações, pequenas
e grandes, nos ambientes físicos e na
mentalidade de todas as pessoas, igualmente
da própria pessoa com necessidades
especiais.
Para promover uma sociedade que aceite
e valorize as diferenças individuais, aprenda
a conviver dentro da diversidade humana,
da compreensão e da cooperação (Cidade e
Freitas, 1997).
Na escola, "pressupõe, conceitualmente,
que todos, sem exceção, devem participar
da vida acadêmica, em escolas ditas comuns
e nas classes ditas regulares que deve ser
desenvolvido o trabalho pedagógico que
sirva a todos, indiscriminadamente" (Edler
Carvalho, 1998, p.170).

EDUCAÇÃO FÍSICA E A
INCLUSÃO
A Educação Física começa a se preocupar
com a atividade física e o esporte para pessoas
com NEEs apenas, aproximadamente, no
final dos anos de 1950, e o enfoque inicial
para a prática dessas atividades foi o médico.
Os programas eram denominados ginástica
médica e tinham a finalidade de prevenir
doenças, utilizando para tanto exercícios
corretivos e de prevenção, ou seja, eram
relacionados com a reabilitação (Costa;
Sousa, 2004).

970

Para uma melhor compreensão da
história da Educação Física Adaptada,
procuramos
buscar
sua
origem
conceitual. Podemos dizer que essa

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

expressão, “Educação Física Adaptada”,
surgiu na década de 1950 e foi
definida pela American Association for
Health, Physical Education, Recreation
and Dance (AAHPERD), como Um
programa diversificado de atividades
desenvolvimentistas, jogos e ritmos
adequados a interesses, capacidades e
limitações de estudantes com [NEEs] que
não podem se engajar com participação
irrestrita, segura e bem-sucedida em
atividades vigorosas de um programa de
educação física geral (PEDRINELLI, 1994
apud COSTA; SOUSA, 2004, p. 29).
Em outras palavras, podemos dizer que
um programa de Educação Física geral não
conseguiu abranger a especificidade das
pessoas com NEEs e, então, a Educação
Física Adaptada veio para suprir essa lacuna
existente, realizando uma ação paralela
à Educação Física geral, desenvolvendo
programas de atendimento às pessoas com
NEEs em ambientes segregados e em espaçotempo diferentes dos trabalhos realizados
com pessoas que não apresentam NEEs.
Até porque, como a Educação Física
poderia lidar com corpos imperfeitos,
mutilados, improdutivos, convivendo com
corpos considerados bonitos, perfeitos,
saudáveis, se teve a sua história e pela
concepção biologicista de eugenização da
raça? Em 20 de dezembro de 1961, entrou
em vigor a Lei n. 4024, de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDB), apresentando,
como acontecimento mais importante para
a área, a definição da obrigatoriedade da
Educação Física para os cursos primário

e médio, até a idade de dezoito anos.
Essa medida consolidou definitivamente a
introdução da Educação Física no sistema
escolar brasileiro de 1º e 2º grau.
No que concerne aos direitos da pessoa
com NEEs no Brasil, segundo Jannuzzi (1989),
é nessa lei que consta a primeira referência
a esses indivíduos em texto legislativo. A lei
descreve, no art. 88, que “[...] a educação
dos excepcionais deve, no que for possível,
enquadrar-se no sistema geral de educação
a fim de integrá-los na comunidade” (BRASIL,
1961, p. 248).
Desde então, as conquistas legais das
pessoas com NEEs vêm se ampliando, a fim
de lhes serem asseguradas condições de viver
em um ambiente o menos restritivo possível
e integrada à sociedade. Na Educação
Especial, a década de 1980 é marcada com
a promulgação, pelas Nações Unidas, do
Ano Internacional das Pessoas Portadoras
de Deficiência, em 1981, que culminou com
a criação de setores específicos para cuidar
dessa questão nos Ministérios públicos de
vários países.
A escola como espaço inclusivo têm sido
alvo de inúmeras reflexões e debates. A ideia
da escola como espaço inclusivo nos remete às
dimensões físicas e atitudinais que permeiam
a área escolar, e diversos elementos como a
arquitetura, engenharia, transporte, acesso,
experiências, conhecimentos, sentimentos,
comportamentos, valores etc. coexistem,
formando
este
locus
extremamente
complexo.
A partir disto, a discussão de uma escola
para todos tem suscitado inúmeros debates
sobre programas e políticas de inserção de
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alunos com necessidades especiais. A grande
polêmica está centrada na questão de como
promover a inclusão na escola de forma
responsável e competente.
Quanto a área da Educação Física, a
Educação Física Adaptada surgiu oficialmente
nos cursos de graduação e da Resolução
3/87 do Conselho Federal de Educação e que
prevê a atuação do professor de Educação
Física com o portador de deficiência e outras
necessidades especiais.
Por isso sabemos que, muito professores de
Educação Física e hoje atuantes nas escolas
não receberam em sua formação conteúdos
e/ou assuntos pertinentes a Educação
Física Adaptada ou a Inclusão. Sabemos
também que nem todas as escolas estão
preparadas para receber o aluno portador de
uma deficiência e por vários motivos, entre
eles, porque os professores não se sentem
preparados para atender adequadamente as
necessidades daqueles alunos e porque os
escolares que não têm deficiência não foram
preparados sobre como aceitar ou brincar
com os colegas com deficiência.
A Educação Física Adaptada "é uma
área da Educação Física que tem como
objeto de estudo a motricidade humana
para as pessoas com necessidades
educativas
especiais,
adequando
metodologias de ensino para o
atendimento às características de cada
portador de deficiência, respeitando
suas diferenças individuais" (DUARTE E
WERNER, 1995: 9).

Segundo Bueno e Resa (1995), a Educação
Física Adaptada para portadores de
deficiência não se diferencia da Educação
Física em seus conteúdos, mas compreende
técnicas, métodos e formas de organização
que podem ser aplicados ao indivíduo
deficiente.
É um processo de atuação docente com
planejamento, a atender às necessidades de
seus educandos. A Educação Física na escola
se constitui em uma grande área de adaptação
ao permitir, a participação de crianças e
jovens em atividades físicas adequadas às
suas possibilidades, proporcionando que
sejam valorizados e se integrem num mesmo
mundo.
O Programa de Educação Física quando
adaptada ao aluno portador de deficiência,
possibilita ao mesmo a compreensão de suas
limitações e capacidades, auxiliando-o na
busca de uma melhor adaptação (Cidade e
Freitas, 1997).
Pedrinelli (1994: 69), "todo o programa
deve conter desafios a todos os alunos,
permitir a participação de todos, respeitar
suas limitações, promover autonomia e
enfatizar o potencial no domínio motor".
A autora coloca que o educador pode
selecionar a atividade em função do
comprometimento motor, idade cronológica
e desenvolvimento intelectual. Na escola, os
educandos com deficiência leve e moderada
podem participar de atividades dentro do
programa de Educação Física, com algumas
adaptações e cuidados. A realização de
atividades com crianças, em especial aquelas
que envolvem jogos, devem ter um caráter
lúdico e favorecer situações que a criança
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aprende a lidar com seus fracassos e seus
êxitos.
A variedade de atividades também prevê o
esporte como um auxílio no aprimoramento
da personalidade de pessoas portadoras de
deficiência (Bueno e Resa, 1995). As crianças
com algum nível de deficiência (auditiva,
visual, física e mental) podem participar da
maioria das atividades propostas.
É importante que o professor tenha os
conhecimentos básicos relativos ao seu
aluno como: tipo de deficiência, idade em que
apareceu a deficiência, se foi repentina ou
gradativa, se é transitória ou permanente, as
funções e estruturas que estão prejudicadas.
Implica, também, que esse educador conheça
os diferentes aspectos do desenvolvimento
humano: biológico (físicos, sensoriais,
neurológicos); cognitivo; motor; interação
social e afetivo-emocional (Cidade e Freitas,
1997).
Na educação física, particularmente na
chamada Educação Física Adaptada ou
Especial vê que:

A atuação profissional vai nesse
sentido, muito além do conhecer, visto
que nos coloca como autor e ator da
singularidade das intervenções. A educação
física historicamente carrega as marcas
de conteúdos rígidos esportivizados e
competitivos e inúmeras dispensas médicas
que sustentam a constatação do não
enfrentamento dos professores diante da
falta de conhecimento sobre o outro e suas
possibilidades.

[...] falam e lutam por uma sociedade;
todos sejam iguais, as pessoas tenham
as mesmas condições, os mesmos
direitos e deveres. Porém, trabalham
com o Homem concreto, diferente,
discriminado e desigual, e uti como
instrumental
os
conhecimentos
(adaptados) gerados historicamente
para atender a características e valores
dos homens iguais (CARMO, 2006, p.
55)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesta nova situação, a Inclusão, é preciso como forma
adicional, considerar as peculiaridades da população
associadas as estratégias que serão utilizadas. Com base
no que foi colocado, o professor de Educação Física poderá
conhecer a necessidade, os interesses e as possibilidades de
cada aluno e de cada grupo com que trabalha (o que já têm
sido feito por ele).
Existe uma infinidade de fatores que influem na
aprendizagem de portadores de deficiência entre elas as
características das tarefas motoras, o sujeito que aprende
aprendizagem prévia, o contexto da aprendizagem, o tipo
de informação, etc. Não existe nenhum método ideal ou
perfeito da Educação Física que se aplique no processo
de Inclusão, porque o professor sabe e pode combinar
numerosos procedimentos para remover barreiras e
promover a aprendizagem dos seus alunos. A reconstrução
dos conhecimentos para enfrentamento situacional no
qual se insere e a descoberta na prática pedagógica da
possibilidade das novas ações – pesquisador reflexivo, nos
leva a uma ação de enfretamento da realidade com aquilo
que ela nos impõe, apresenta e é. Esse aspecto requer o
abandono do planejamento rígido para uma construção
reflexiva e inacabada.
Nessa direção, entendemos, como Costa e Sousa (2004),
que é preciso romper com a atual organicidade escolar e buscar
novos princípios filosóficos como diretriz para a Educação/
Educação Física, procurando entender que os homens são
diferentes e é na diferença que ocorre a compreensão dos
seus limites e possibilidades. É preciso redimensionar o tempo
e o espaço do trabalho escolar, flexibilizar os conteúdos,
rompendo com a compartimentalização dos saberes, e ainda
aprender a lidar com o uno e o diverso simultaneamente,
que é, em nosso entendimento, o grande desafio para a
Educação/Educação Física neste século X.
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AS EXPRESSÕES IDIOMÁTICAS EM
LÍNGUA INGLESA NAS HISTÓRIAS
DA “TURMA DA MÔNICA”
RESUMO: As histórias em quadrinhos não eram consideradas leitura adequada para a sala
de aula. No entanto, este cenário mudou quando alguns estudiosos as classificaram com
um gênero textual e, especificamente no Brasil, quando os Parâmetros Curriculares Nacionais deram a elas uma atenção e valorização ao citar seu caráter lúdico. Este trabalho tenta
mostrar como as histórias em quadrinhos escritas em língua estrangeira ajudam os alunos
a aumentarem seu repertório lexical na língua que estão aprendendo. Para isto, uma linha
do tempo foi traçada com os diferentes métodos que surgiram para o ensino de línguas até
se chegar à abordagem comunicativa. Paralelamente, foi discorrido sobre o gênero história
em quadrinhos no qual foi priorizada a sua importância no ensino de uma língua estrangeira,
não somente por seu caráter lúdico, mas por se aproximar de “contextos sociais”, tornando
a aprendizagem significativa que aliada a importância do papel que o professor desempenha
em sua aula vem de acordo com a abordagem comunicativa. Por fim, para sustentar o que
foi desenvolvido nos primeiros capítulos, foi realizada uma análise de alguns termos lexicais
encontrados em uma história da Turma da Mônica e desenvolvida uma sequência didática
sobre o assunto com alunos do 7º Ano do Ensino Fundamental.
Palavras-Chave: Abordagem Comunicativa; Histórias em Quadrinhos; Sequência Didática.
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INTRODUÇÃO
O artigo discorreu sobre alguns
aspectos léxico-gramaticais no gênero
História em Quadrinhos (HQ). Este gênero
textual foi interessante de ser trabalhado
em sala de aula, pois os alunos têm uma
identificação e uma aceitação maior em
relação a ele, uma vez que eles já têm um
contato com este estilo de leitura em sua
língua materna.
E, além disso, este gênero é recomendado
pelos Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCNs) por ter uma característica lúdica e
o professor também tem a possibilidade de
fazer uma abordagem dos temas transversais.
Para isto trabalhamos com histórias da
Turma da Mônica em inglês, como a leitura
destas histórias ajudou os alunos a aprender
“expressões idiomáticas”.
O gênero textual HQ despertou o interesse
dos alunos, uma vez que, a Turma da Monica
faz parte do mundo deles, o que facilitou o
entendimento destas histórias em inglês.
Este gênero é recomendado pelos
Parâmetros Curriculares Nacionais por
ter uma característica lúdica. O professor
também tem a possibilidade de fazer uma
abordagem dos temas transversais por meio
deste gênero, atendendo a mais um item
deste documento.
Isabel Sole, em seu livro, nos diz sobre
a complexidade do processo de leitura
e da importância do conhecimento
prévio para se entender o que se lê.
E, levando isto ao gênero HQ, os alunos têm
uma facilidade maior desta leitura, pois as
ilustrações ajudam o aluno a alcançar um

entendimento mesmo que este esteja escrito
em uma língua estrangeira.
A escolha deste gênero como recurso
para o ensino de inglês não foi escolhido
somente por ser de fácil entendimento para
o aluno e por ser recomendado pelo PCN,
mas também por mostrar que a leitura de
histórias em quadrinhos não prejudica a
leitura de outros gêneros textuais. Afinal,
como Iannone (1994) deixa claro, a leitura
de histórias em quadrinhos não tira o gosto
da leitura e sim incentiva o leitor a buscar
outros gêneros e a desenvolver o senso de
observação das imagens.
Para isto foi proposto como objetivo
geral, analisar a aquisição de vocabulário
e de estruturas gramaticais em Língua
Inglesa por meio de atividades de leitura
de histórias da Turma da Mônica em
inglês. E, consequentemente, para se
chegar a este objetivo, propusemos a
analisar as expressões idiomáticas em
Língua Inglesa inseridas em uma história
da Turma da Mônica em inglês, construir
uma sequência didática sobre o gênero HQ
e analisar esta sequência didática e sua
aplicação em sala de aula.
Foram realizadas leituras de textos
relacionados a métodos e abordagens para
o ensino de línguas; ao gênero textual
“história em quadrinhos” e a estratégias de
leitura. Para isso, foi escolhido autores que
são conhecidos por seus estudos nestas
áreas, como Isabel Solé, Leila Rentroia
Iannone, Roberto Antonio Iannone, Richards
e Rodgers.
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No segundo momento da pesquisa, foi
feita uma análise sobre alguns aspectos
léxico-gramaticais em uma história da “Turma
da Mônica”.
E, para finalizar, uma sequência didática foi
elaborada (utilizando esta história da “Turma
da Mônica”) que foi organizada e aplicada a
alunos do 7º Ano do Ensino Fundamental na
qual o seu desenvolvimento foi analisado.

HAVERÁ UM MÉTODO
IDEAL?
Ao longo do tempo, muito se
pensou em qual o melhor método de
se ensinar uma língua estrangeira.
Vários métodos foram desenvolvidos (não
apenas por professores, mas também) com
a ajuda de vários profissionais ligados a
Psicologia e a Linguística.
A cada novo método que surgia era
para acrescentar, renovar o último método
desenvolvido.
Mas, o que é método? É o planejamento
que o professor faz para desenvolver sua
aula, a forma como ensinará seus alunos,
como ele ensinará o conteúdo a seus alunos.
Segundo Richards e Rodgers (1986),
método é o conjunto de práticas
pedagógicas de como se ensinar e esta
interligado as abordagens e técnicas
utilizadas pelos professores.
Para se descobrir se há um método
correto para o ensino de língua
estrangeira,
precisamos
analisar
primeiramente os diversos métodos que
surgiram nos últimos anos.

O primeiro método consistia no Método
da Tradução da Gramática que como o
nome deixa claro, focava a gramática,
deixando de lado, o desenvolvimento
oral da língua. Esse método era funcional
ao se ensinar uma língua clássica como
o “latim” ou o “grego”, pois, o aluno
a aprendia para ter acesso a leitura
de certos livros. No entanto, quando
surgiu a necessidade de se aprender uma
língua para, por exemplo, viajar a negócios,
principalmente com a Revolução Industrial,
começou a se perceber que não era um
método prático. O professor tem uma
postura autoritária e não permite que os
alunos cometam erros.
Então, no início do século XX, surge
o Método Direto em que se visava o
desenvolvimento da habilidade oral e pouco
se utilizava da língua materna. Os estudiosos
Richards e Rodgers (1986, p.9-10) esboçaram
um resumo deste método:
• A aula é conduzida exclusivamente na
língua alvo.
• São ensinados frases e vocabulário do
cotidiano.
• As habilidades de comunicação oral
são construídas de maneira progressiva por
meio de trocas de perguntas e respostas
entre professor e aluno em turmas pequenas
e com ritmo intenso.
• A gramática é ensinada indutivamente.
• O conteúdo é ensinado por meio de
figuras, objetos e demonstrações.
• São ensinadas ambas as habilidades
de compreensão auditiva e fala.
• A pronúncia e a gramática são
enfatizadas.
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O papel do professor aqui é o de corrigir o
erro sempre que ele é cometido e evitar que
ele aconteça.
Este método que foi criado na Europa e
visava à oralidade, não era muito funcional
para os Estados Unidos da II Guerra
Mundial. Eles precisavam que seus soldados
desenvolvessem as línguas de seus aliados e
de seus inimigos, para isso, necessitavam de
um método que visasse “os diálogos”, então
surgiu o Método Audiolingual. Nesta época,
surgiram na Psicologia, a teoria behaviorista
e na Linguística, o estruturalismo que
convergiam em alguns aspectos com este
método.
Como no método anterior, o uso da língua
materna é evitado. Tem como principal
característica o uso de diálogos. O professor
tem o papel de orientar seus alunos a usar
sempre a língua alvo.
Segundo Larsen- Freeman (2003), este
método “falhava” no tocante a dificuldade de
transpor para a realidade o que se aprendia
em sala de aula. Neste contexto, por volta
dos anos 1960, o linguista Noam Chomsky
desenvolve sua teoria sobre a aquisição de
línguas na qual Chomsky nos diz que o ser
humano já nasce com traços referentes a
todas as línguas, surge então a partir destes
estudos, a Abordagem Cognitiva.
A partir desta abordagem, surgiram
alguns outros métodos, como o Método
Silencioso de Caleb Gattegno que chegou a
conclusão que o processo da aprendizagem
depende unicamente da pessoa, de como
ela vai trabalhar internamente o que esta
aprendendo. Para ele, quanto menos o
professor interferir melhor será para o

aluno. Aqui, o erro é importante, pois
ajuda no processo de aprendizagem. Outra
característica deste método é o “silêncio”
que é usado como ferramenta de aula. No
meu ponto de vista, este não é método
muito funcional, ao pensar que se aprende
uma outra língua para se comunicar,
como um professor vai priorizar em
suas aulas o silêncio.
Já o Método Sugestopédico de Georgi
Lozanov, tem como uma das características
mais importantes, o uso das “Belas Artes”
como recursos em sala de aula. Uma outra
característica que difere de alguns métodos
é o uso da tradução como ferramenta
facilitadora da aprendizagem.
No Método Aprendizagem Comunitária
desenvolvido por Charles A. Curran, o
trabalho em grupo é priorizado, o professor
tem o papel de mediação entre os alunos,
agindo, às vezes, como conselheiro. Usar a
língua materna, facilita o aprendizado, pois
deixa o aluno mais à vontade.
O Método Total Resposta Física (do qual
algumas características são usadas nas aulas
atuais) de James Asher, trabalha primeiro
com comandos físicos, sem exigir que o aluno
fale e sim que execute o que o professor esta
solicitando. Com o tempo, o professor vai
percebendo que o aluno esta desenvolvendo
outra língua.
O Método Natural de Krashen e Terrel, foi
desenvolvido por meio de estudos ligados
ao Método de Asher. Eles acreditam que a
aprendizagem da língua inicia-se com os
estímulos físicos como nas atividades ligadas
ao Método Total Resposta Física. Mas, quando
o aluno já se sente seguro, o professor deve
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estimular, trazer atividades que desenvolvam
as habilidades orais e escritas.
No entanto, o que se percebe nos dias
de hoje é que não existe um método único
de se ensinar uma língua estrangeira. O
professor conhecendo seus alunos e suas
reais necessidades, deve contextualizar sua
aula e atendendo de uma forma construtiva o
que se pretende ao ensinar uma língua. Cabe
ao professor despertar o interesse do aluno
em apreender uma segunda língua, como
depende do interesse do aluno em aprender.
Como Leffa (2009) em seus estudos sobre
métodos conclui que “vivemos uma era
pós-método, tudo já foi experimentado e
no fundo existem duas maneiras de o aluno
aprender uma língua: com a ajuda do método

ou apesar do método”.
Se a metodologia aliada com o papel que
o professor desempenha em sala, motivar o
aluno, o sucesso no ensino-aprendizagem é
quase certo.
Percebemos com isso que não basta
escolher um método, pois há outros fatores
entrelaçados ao processo de ensinoaprendizagem. A função que o professor
desempenha, também ajuda, como ele
motiva seu aluno.
O professor deve ter motivação e
criatividade em suas aulas.
O tema motivação, assim como a
metodologia, é uma área complexa e na qual
também há vários estudos.
O esquema abaixo sintetiza o assunto:

Com base nestas definições, temos dois
modelos de motivação. Temos a motivação
extrínseca que não estimula a aprendizagem
por meio da exploração e experimentação, pois
visa a “recompensa”. Este tipo de motivação
está ligada a valores como competitividade
que pode ser prejudicial, pois, o aluno pode
acabar desenvolvendo a ideia que para tudo
o que fizer (incluindo o que acontece fora do

ambiente escolar), ele será recompensado.
Sem contar que não estimula o processo de
construção de competências. Já a motivação
intrínseca, desenvolve a autoestima e a
autonomia dos alunos.
Segundo Brown (2000 in Aline Leal
Gonçalves, Criatividade no Ensino de Língua
Inglesa na Infância, 2010:17), algumas
técnicas para a motivação intrínseca que
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podem ser utilizadas pelo professor de língua
inglesa:
• Favorecer o interesse dos alunos e ser
relevante para suas vidas;
• Ser apresentada de forma positiva e
entusiasmada;
• Encorajar o aluno a descobrir por si
mesmo alguns princípios ou regras;
• Contribuir de alguma forma para a
autonomia e independência do aluno;
• Possibilitar cooperação e interação
entre os alunos;
• Apresentar um desafio.
Percebemos mais uma vez que, o papel
que o professor exerce em sala de aula é
mais importante, pois será sua função tornar
o ambiente favorável ao desenvolvimento
das
competências
e
habilidades.
Temos, então, o professor como facilitador
da aprendizagem.
Assim, a abordagem comunicativa de
Stephen Krashen facilita o trabalho do
professor de línguas. Esta abordagem nasce
quando se percebe que a forma como se
ensina uma língua não surte efeito concreto
quando se sai de uma situação fictícia em
sala de aula para uma situação real de
conversação. Então, era necessário que
se criasse “contextos sociais” para que a
comunicação se concretizasse.
Esta abordagem é a mais adequada
para a aprendizagem em sala de aula nos
dias de hoje. A aprendizagem deve ser
significativa, para que isto ocorra, a aula
deve ser contextualizada de acordo com as
necessidades e realidade da “comunidade”
que o professor está trabalhando. Ou seja,
o aluno tem um papel central e o professor

deve ter a função de mediador, interagindo
com os seus alunos.
Na
abordagem
comunicativa,
as
sequências didáticas são adequadas para que
o processo de ensino-aprendizagem ocorra.
Segundo Krashen, “a aquisição da
linguagem requer interação significativa
na língua-alvo, comunicação natural, onde
os alunos se preocupam não com a forma,
mas com a mensagem que estão tentando
transmitir e compreender”.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais
de Língua Inglesa também reforçam
que o professor deve usar a abordagem
comunicativa ou sociointeracionista, pois
o professor deve tornar a aprendizagem
significativa, levando em consideração o
contexto em que seu aluno está inserido.
Salienta, também, a importância da
interdisciplinaridade.
No entanto, os professores encontram
uma certa dificuldade em se trabalhar
com esta abordagem, uma vez que,
temos salas de aulas lotadas, escassez
de recursos e falta de investimentos em
cursos de formação continuada.
Resumindo, o professor não deve fazer
uso de um método único. O professor deve
ser dinâmico, contextualizar suas aulas,
fazendo uso de recursos que despertem a
atenção e o interesse em se aprender uma
nova língua. A motivação deve partir do
professor, assim, ele motivará também seus
alunos. Pensando nestes fatores, atividades
tendo o gênero textual história em
quadrinhos (HQ), gênero que os alunos têm
acesso desde a infância, facilitará o trabalho
do professor, pois atenderá o que Krashen
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nos diz, além de vir de encontro com o que
os PCNs querem. É o que veremos com mais
detalhes no próximo capítulo.

O GÊNERO HISTÓRIA EM
QUADRINHOS EM SALA DE
AULA
Anteriormente,
vimos
que
o
fundamental para o professor obter
sucesso em suas aulas não é dispor de um
método único, mas sim, conhecer seus
alunos e a partir daí, trazer atividades que
valorizem o conhecimento prévio deles,
contextualizando suas aulas e fazendo uso
de recursos que diversifiquem as aulas.
Diversos estudiosos dizem que o aluno deve
conhecer, ler os diversos gêneros textuais
existentes para que eles não apresentem
dificuldades de interpretação dos diversos
textos que circulam na sociedade.
Mas, o que são gêneros textuais?
Gêneros textuais são textos orais ou
escritos que obedecem a certas estruturas,
seguem tipologias textuais e que estão
ligados às esferas de circulação e circulam na
sociedade. Daí a importância de se estudálos em sala de aula. O aluno deve reconhecer
estes gêneros e os lugares em que circulam e
quando os usarão.
Segundo Marcuschi (2005), os gêneros
são, em última análise, o reflexo de estruturas
sociais recorrentes e típicas de cada cultura.
Por isso, em principio, a variação cultural
deve trazer consequências significativas
para a variação de gêneros, mas esse é um
aspecto que somente o estudo intercultural

dos gêneros poderá decidir.
Sendo assim, as histórias em quadrinhos
(HQs) são um exemplo de gênero textual.
Muitos estudos sobre o gênero textual HQ
foram desenvolvidos no decorrer do tempo.
Discussões sobre se o gênero é aceitável ou
não em sala de aula ou se ela pode mesmo
ser considerada um gênero textual existe
há tempos. No entanto, estas discussões
não cabem aqui, pois este texto vem tentar
mostrar que as HQs podem contribuir para o
ensino-aprendizagem da língua inglesa.
Iannone (1996, p. 21) coloca a história em
quadrinhos :
Uma história contada em quadros
(vinhetas), ou seja, por meio de imagens, com
ou sem texto, embora na concepção geral
o texto seja parte integrante do conjunto.
Em outras palavras, é um sistema narrativo
composto de dois meios de expressão
distintos, o desenho e o texto.
As HQs não eram aceitáveis em sala de
aula, pois se achava que sua leitura impediria
que os alunos procurassem por livros em
outros gêneros. Há até alguns estudiosos
como Schewly e Dolz que ao catalogarem os
textos em gêneros, deixaram os quadrinhos
de fora. Apesar destes estudos, com base
no que indicam os Parâmetros Curriculares
Nacionais, as pesquisas de Solé e a sequência
didática aplicada em sala de aula para análise
neste TCC, vêem mostrar que a HQ contribue
para ampliar o repertório textual dos alunos
e para o ensino de inglês também.
Com o surgimento dos PCNs em 1998, que
recomendam o uso de gibis em sala de aula
por sua característica lúdica, eles começam a
ganhar espaço na educação.
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Hoje, se faz necessário que os alunos
conheçam todos os gêneros textuais
existentes e a HQ é um gênero que os
alunos têm um contato antes mesmo de
serem alfabetizados e as imagens facilitam
o entendimento do conteúdo mesmo que
esteja escrito em outra língua. No entanto,
faz-se necessário que o professor domine as
características do gênero que irá trabalhar
para que não haja maiores dificuldades no
processo de ensino.
O papel do professor é tornar o aluno
conhecedor de todos os gêneros textuais
que circulam na sociedade, e esta é uma
função que não é apenas do professor da
língua materna, o professor de inglês deve
incentivar a leitura de todos os gêneros, assim
como o professor de Ciências, por exemplo,
incentivará a leitura de textos científicos:
A leitura é um processo no qual o leitor
realiza um trabalho ativo de construção
do significado do texto, a partir de seus
objetivos, do seu conhecimento sobre o
assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe
sobre a língua: características de gênero, do
portador, do sistema de escrita, etc. não se
trata simplesmente de extrair informações da
escrita, decodificando-a letra por letra, palavra
por palavra. Trata-se de uma atividade que
implica, necessariamente, compreensão na
qual os sentidos começam a ser constituídos
antes da leitura propriamente dita.
(PCN, 1998, p.53.)
E, como Solé (1998) diz, o processo de
leitura é complexo e é importante levantar
o conhecimento prévio dos alunos para que
entendam o que lêem. E, levando isto ao
gênero HQ, os alunos têm uma facilidade

maior desta leitura, pois as ilustrações
ajudam o aluno a conseguir um entendimento
(mesmo que mínimo).
Trabalhar com HQ da Turma da Mônica
em sala de aula facilitará o trabalho do
professor em ensinar inglês, pois a Turma da
Mônica é consagrada não só no Brasil como
em outros países. Sendo assim, os alunos já
conhecendo os personagens, eles terão uma
facilidade maior na interpretação. Antes,
estas histórias em inglês estavam disponíveis
apenas por meio da Internet, hoje os gibis em
inglês já podem ser encontrados nas bancas
de jornais e a um preço acessível. O professor
pode incentivar os alunos a comprar.
Uma das características das HQs são as
onomatopeias, que são vocábulos que, em
geral, significam um som, um ruído. Muitas
dessas onomatopeias derivam de palavras
inglesas. O professor pode, por exemplo,
montar uma aula sobre verbos usando como
recurso uma HQ que use estas palavras.
Abaixo, temos alguns exemplos:
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Ainda citando Iannone, em seu livro, ele
expõe que nas histórias em quadrinhos,
as ilustrações são tão importantes para
se entender a história como o texto é.
Sendo assim, a HQ não pode prejudicar o
crescimento do aluno como leitor. E, como,
os PCNs acrescentam, este é um gênero
que trabalhará com a ludicidade do aluno.
O aluno conhecendo este gênero terá um
critério melhor para escolher suas leituras,
ele estará mais apto para fazer leituras que
talvez venham a exigir dele um pouco mais
de seu conhecimento prévio.
Sendo assim, a leitura de HQs em
sala de aula sendo tratada como um
gênero textual não prejudica o processo
ensino-aprendizagem, ao contrário, suas
características (incluindo seu aspecto lúdico)
contribuem para que o aluno aprimore seu
repertório de leitura, como, voltando-se para
os textos escritos em inglês, aumentará seu
repertório de vocábulos em inglês.

O ENSINO DO
VOCABULÁRIO Por meio DOS
MÉTODOS
Ensinar
vocabulário
sempre
foi
importante no ensino de línguas em todos
os métodos existentes.
No método Clássico ou Gramática e
Tradução, a etimologia das palavras era
priorizada. Visava a memorização do
vocabulário por meio da tradução. Os
livros didáticos que tinham como base este
método, traziam listas de vocábulos com
suas respectivas traduções.

Este método era bastante criticado, pois as
listas de palavras eram descontextualizadas.
Surge então, o método Direto que prioriza
o ensino do vocabulário, mas de uma forma
contextualizada e evitando a tradução. Era
incentivado o uso da língua alvo e para
evitar o uso da língua materna, recorria-se
a mímicas, objetos e ilustrações. Também
eram utilizados definições, inferências,
explicações, sinônimos e antônimos. No
entanto, o ensino do vocabulário ainda não
era como se usava na “vida real”, ou seja, não
tinham relação com a linguagem coloquial.
No método Áudio-Lingual, apesar do
ensino do vocabulário ser contextualizado,
ele é deixado de lado, pois se prioriza o ensino
das estruturas gramaticais. Sendo assim,
as palavras são interligadas as estruturas e
o número de novos vocábulos era limitado
para não prejudicar a aprendizagem da nova
estrutura gramatical, fato que era criticado
por alguns estudiosos como Wilkins (1972,
p.111):
The fact that while without grammar very
little can be conveyed, without vocabulary
nothing can be conveyed. What we normally
think of as ‘vocabulary items’ – nouns, verbs
and adjectives – do indeed contain more
information than is carried by grammatical
elements. Telegrams often consist of no
more than a sequence of lexical items with
no grammatical information other than order
of words, and yet we have no difficulty in
understanding them, any more than we do
ungrammatical headlines and advertisements.
Communicating in a foreign language is not
so very different. Provided one knows the
appropriate vocabulary, then some form of
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interchange of language is possible. Without
the vocabulary it is impossible.
A
abordagem
comunicativa
como já explicitado nesta pesquisa,
surgiu com a necessidade de se
criar “contextos sociais” para que a
aprendizagem se tornasse significativa.
Nela recusa-se a visão tradicional de
que a língua se divide em estrutura e
vocabulário e propõe uma abordagem
lexical, vendo a gramática como subordinada
ao léxico, como afirma PAIVA (2004).

O PAPEL DO VOCABULÁRIO
NA PROFICIÊNCIA DA LÍNGUA
Quando uma pessoa está aprendendo uma
língua, ela usa diversos recursos para aquisição
desta como leitura de textos, exercícios de
escrita e de gramática, ouvir textos orais
e desta maneira ela vai aumentando o seu
vocabulário, o que chamamos de aquisição
do vocabulário passivo. A partir do momento
que esta pessoa ao produzir seus textos com
sentido, consegue entender e estabelecer
uma comunicação com outras pessoas,
dizemos que o seu vocabulário está ativo, ou
seja, ela “sabe usar as palavras”, não apenas
as conhece, mas sabe usá-las, entendê-las
em um determinado contexto.
Para o desenvolvimento da proficiência,
é necessário que os alunos tenham contato
com a língua usando todos os recursos
disponíveis, que eles tenham contato com
materiais textuais e orais que vão aumentar o
repertório de vocábulos passivos. E, a partir
do momento que eles pratiquem seja com

exercícios e atividades orais ou de escrita,
eles vão se desenvolvendo e aumentando seu
vocabulário passivo e também o vocabulário
ativo.
Percebemos assim que o uso de histórias
em quadrinhos vem de acordo com este
pensamento, uma vez que as HQs se
aproximam muito da linguagem do nosso
cotidiano, privilegiam a linguagem coloquial
fazendo uso de provérbios e idioms.
Idioms ou expressões idiomáticas são
expressões que o significado é representado
por um conjunto de vocábulos que não é
traduzido palavra por palavra, pois perde-se
o seu real significado.
Pegaremos a HQ usada para a confecção
da sequência didática montada para
este trabalho e analisaremos algumas
expressões idiomáticas que os alunos terão
a oportunidade de aprender com a leitura
desta história.
A primeira expressão, “Real charming!”,
é utilizada pela personagem Maggy para
repreender Jimmy Five. Podemos traduzila como “Que bonito!”, usado em tom de
ironia. O aluno consegue perceber isto pelo
contexto da história, pelos desenhos e, claro,
pelo conhecimento prévio que o aluno já
tem destes personagens (Jimmy Five sempre
apronta com a Monica):
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As próximas idioms também são
faladas por Maggy em uma mesma fala:
“Have you no shame?!” e “Why don’t
you just leave her alone?”. Podemos
observar na última expressão, o emprego
da palavra alone que não podemos traduzila como “sozinha”, ela em conjunto com o
restante da expressão significa “em paz”:
“Por que não a deixa em paz?”:

A expressão “Maggy is so silly” é típica da
linguagem infantil, dita por muitas crianças
quando “discutem” uma com a outra:

(MONICA’GANG,2011,p:25

(MONICA’GANG,2011,p:22)
Nesta mesma HQ, temos expressões
comuns que são utilizadas no cotidiano em
diversos contextos como “I can’t believe” (Eu
não acredito”):

O titulo desta HQ traz ainda o
emprego de um provérbio que norteia toda
a história e que no final, o aluno perceberá
a interpretação positiva da narração, que
o que fazemos ao outro, retorna em dobro
a nós (the harm you do unto others always
comes back at you doubled.):

(MONICA’GANG,2011,p:23

(MONICA’GANG,2011,p:22)

Concluímos assim que é possível adquirir
vocabulário que mais se aproxima de
“contextos sociais” por meio da leitura de
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histórias em quadrinhos. Conseguimos reforçar a ideia de
que a leitura de HQs não prejudica o aluno a criar um hábito
por leitura de outros gêneros e de aumentar seu repertório
textual, como também é possível que desenvolvam sejam
habilidades orais e de listening, como também, aumentem o
seu repertório léxico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos que a leitura das histórias em quadrinhos da
Turma da Mônica em inglês não somente pode ajudar os
alunos a aprender “expressões idiomáticas”, contribuindo
para o crescimento de seu repertório lexical (como levantado
no início desta pesquisa), com também contribuem para o
desenvolvimento de habilidades orais e de listening.
Com este trabalho reforçamos a ideia de que as HQs não
distanciam os alunos de leituras de outros gêneros textuais e
sim despertam o interesse pela leitura não somente do gênero
estudado mas como de outros. Conseguimos perceber que
as ilustrações das HQs contribuem no entendimento do
texto, no entanto, ela não é uma leitura mais facilitada só
por conter estas ilustrações, que o conhecimento prévio é
muito importante para o entendimento do texto assim como
em outros gêneros.
Abordamos os diversos métodos e abordagens para o
ensino de uma língua. O papel que o professor desempenha
em sala de aula aliado com a abordagem que escolhe para
desenvolver suas aulas é muito importante. E, as HQs com
sua linguagem própria, mais próximas dos contextos sociais
se casam com a abordagem comunicativa, mais “correta”
para as aulas.
Percebemos que as HQs podem ser consideradas como
gênero textual e que elas contribuem no processo de ensinoaprendizagem de uma nova língua.
Para chegarmos a esta conclusão, foi proposto
analisar itens lexicais inseridos em uma história da
Turma da Mônica por meio de uma sequência didática.
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Nesta HQ escolhida foi possível analisar itens lexicais inseridos em contextos sociais
que contribuem para enriquecer o repertório lexical de estudantes de uma nova língua.
Neste trabalho, notamos a importância do professor em se trabalhar com sequências didáticas,
uma vez que apenas “jogar” a HQ (ou qualquer outro conteúdo) para os alunos somente com
leitura e interpretação, não terá o mesmo desempenho do que quando
trabalhado em uma SD.
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A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: A música no desenvolvimento de crianças de zero a seis anos torna-se um dos
elementos contribuintes no desenvolvimento da inteligência e da integração do ser, desenvolve o senso rítmico da criança e proporciona ambientes acolhedores e de interação com o
outro. Possui um papel importantíssimo na formação do indivíduo e é defendida por muitos
estudiosos que as crianças tenham contato com esta arte desde pequenas e que ela seja
inserida no plano de ensino.
Palavras-Chave: Música; Educação Infantil; Artes; Aprendizado; Crianças.
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INTRODUÇÃO
Os primeiros anos de vida de uma
criança são marcados por grandes e
importantes transformações e descobertas.
Gradativamente, elas começam a entender
o mundo em que vivem e aprendem a lidar
consigo mesmos e com os outros.
As formulações criadas pelos pequenos
nos primeiros anos de vida estão ligadas a
situações e elementos proporcionados pelo
meio em que vivem. A cultura e o meio em
que a criança está inserida influenciam na
observação e na explicação de fenômenos,
mas também não se pode retirar da criança
o papel principal do desenvolvimento de
seu próprio pensamento. É preciso levar em
conta que a criança constrói formulações de
acordo com suas possibilidades cognitivas,
com os estímulos que recebe e com as
oportunidades de interação com o meio
e com as demais pessoas, e é na Educação
Infantil que eles começam um percurso de
aprendizagem e desenvolvimento que os
tornará capazes de operá-los melhor.
A partir da LDB 9394/96 a educação
infantil passou a compor a educação básica,
juntamente com o ensino fundamental e
médio, fazendo com que tenha por finalidade
desenvolver o educando, assegurando-lhe
uma formação comum indispensável para
o exercício da cidadania e fornecendo-lhe
meios para progredir no trabalho e estudos
posteriores.
A educação infantil passa a ser a primeira
etapa da educação básica, lidando com
crianças de até seis anos de idade (a partir
do advento de maio de 2005, crianças de 6

anos passam a ser matriculadas no ensino
fundamental) e tendo como objetivo o
desenvolvimento integral destas, visando
seus aspectos físicos e psicológicos (cuidar),
intelectuais e sociais (educar).
A educação infantil, primeira etapa da
educação básica, tem com finalidade o
desenvolvimento integral da criança até
os seis anos de idade, em seus aspectos
físico, psicológico, intelectual e social,
complementando a ação da família e da
comunidade.
A música volta a ser obrigatória na
grade curricular dos ensinos fundamentais
e médio. Espera-se com a aprovação da
lei n˚ 11.769 que diversificados cantos,
sons e ritmos, que diferentes vozes e
instrumentos musicais querem sejam eles
regionais, folclóricos ou internacionais,
possam invadir todo o ambiente escolar das
instituições de ensino do país.
A LEI n˚11.769, altera a Lei 9.394, de
20 de dezembro de 1996, LEI de Diretrizes
e Bases da Educação, para dispor sobre a
obrigatoriedade do ensino de música na
educação básica:
A música deverá ser conteúdo obrigatório,
mas não exclusivo, o componente
curricular de que se trata o § 2o deste
artigo. Os sistemas de ensino terão 3 (três)
anos letivos para se adaptarem às exigências
estabelecidas nos arts. 1o e 2o desta Lei.
(Brasília, 18 de agosto de 2008; 187o da
Independência e 120o da República).
A música no desenvolvimento de crianças
de zero à seis anos torna-se um dos elementos
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contribuintes no desenvolvimento da
inteligência e da integração do ser, desenvolve
o senso rítmico da criança e proporciona
ambientes acolhedores e de interação com
o outro. Possui um papel importantíssimo
na formação do indivíduo e é defendida por
muitos estudiosos que as crianças tenham
contato com esta arte desde pequenas e que
ela seja inserida no plano de ensino.

BREVE HISTÓRICO SOBRE A
MÚSICA
A música sempre esteve presente ao longo
da história da humanidade. Tão antiga quanto
o Homem, a música primitiva era usada para
exteriorização de alegria, prazer, amor, dor,
religiosidade e os anseios da alma.
A música tornou-se um objeto de
estudo
muito
importante
para
os
educadores e demais envolvidos com o
processo educativo, pois além de oferecer
um grande leque de possibilidades e
abrangências, tornou-se uma disciplina
obrigatória na rede regular de ensino.
Nos dias atuais a música pode ser
considerada uma das artes que mais
influenciaram e influenciam na sociedade.
Tudo o que acontece ao nosso redor,
nos afeta diretamente ou indiretamente,
pois vivemos num conjunto de pessoas
que compartilham propósitos, gostos,
preocupações e costumes, e que interagem
entre si constituindo uma comunidade.
Segundo Moreira da Silva nas últimas
décadas
do
século
XX,
assistimos
a
um
acentuado
movimento
de

mudanças
nas
organizações
sociais,
consequente e interdependente dos
movimentos
de
mudanças
políticas,
econômicas, cientificas e culturais.
Estamos vivendo nesta nova sociedade
em constante mudança, que está se
organizando e reorganizando de acordo com
as características da sociedade em rede, da
globalização da economia e da virtualidade,
as quais produzem novas e mais sofisticadas
formas de exclusão. (Moreira da Silva, p.1).
A arte é uma forma de criação de
linguagens, seja ela visual, musical, cênica, da
dança, ou cinematográfica, essas formas de
linguagens refletem o ser e estar no mundo,
todas são representações imaginarias de
determinadas culturas e se renovam no
exercício de criar ao longo dos tempos.
Ao desenvolver-se na linguagem da arte
o aprendiz apropria-se do conhecimento
da
própria
arte.
Essa
apropriação
converte-se em competências simbólicas
por que instiga esse aprendiz a ampliar seu
modo singular de perceber, sentir, pensar,
imaginar e se expressar, aumentando suas
possibilidades de produção de leitura de
mundo, da natureza e da cultura e também
seus modos de atuação sobre eles.

A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
O tratamento metodológico dado à
expressão musical na Educação Infantil
tem se focalizado a um momento de
recreação, para reforçar hábitos de
higiene, anunciar o horário de lanche ou
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histórias, no divertimento ou ao tempo
de ensaios para festas e comemorações,
desmerecendo os objetivos relacionados ao
desenvolvimento expressivos da criança.
Não é necessário invalidar esta forma
de uso, mas é preciso recuperar a sua
verdadeira função.
A música vai além, é também um momento
de aprendizagem, onde o educando pode
desenvolver sua consciência crítica ser
autônomo, usar sua criatividade, ser visto
como um cidadão pensante com costumes e
gosto cultural.
De acordo com Melo, a música possui um
papel importante na educação das crianças.
Ela contribui para o desenvolvimento
psicomotor, sócio afetivo, cognitivo e
linguístico, além de ser facilitadora do
processo de aprendizagem. A musicalização
é um processo de construção do
conhecimento,
favorecendo
o
desenvolvimento
da
sensibilidade,
criatividade, senso rítmico, do prazer de
ouvir música, da imaginação, memória,
concentração, atenção, do respeito ao
próximo, da socialização e afetividade,
também contribuindo para uma efetiva
consciência corporal e de movimentação.
O trabalho com música aguça a percepção,
incentiva a reflexão e a consciência crítica,
ou seja, o contato com o imaginar e criar
é essencial na vida do ser humano, é um
grande contribuidor no desenvolvimento do
senso crítico.
Segundo Melo a música é um meio de
expressão de ideias e sentimentos, mas
também uma forma de linguagem muito
apreciada pelas pessoas, por meio da

experiência musical são desenvolvidas
capacidades que serão importantes durante
o crescimento infantil.
O uso da expressão musical permite
o desenvolvimento global do educando,
abrangendo e atuando nas capacidades e
habilidades emocionais, físicas, psicológicas
e sociais do indivíduo. Por meio da música as
crianças expressam seus sentimentos, gostos
e afinidades, trabalham seus medos e receios,
desenvolvem sua concentração e capacidade
de trabalhar em grupo, aprimoram o respeito
ao outro e ao que ele tem a dizer e opinar.
É preciso criar espaços nas escolas em
que se possam desenvolver adequadamente
trabalhos com músicas.
Música é arte e, como tal, deve ligar-se
primordialmente às emoções. Seu papel na
educação infantil é o de proporcionar um
momento de prazer ao ouvir, cantar, tocar
e inventar sons e ritmos. Por este caminho,
envolve o sujeito como um todo, influindo,
beneficamente, nos diversos aspectos de
sua personalidade. (Borges, p.100).
A sociedade deve tomar consciência do
uso da música como uma forma de expressão,
percebendo seu valor e benefícios, não sendo
vista como passatempo ou ornamento.
A música não precisa ser explicada,
ela tem um fim em si mesma, ela causa
sensações e desejos, há momentos que
acalma outros causa maior agitação, ela é
um grande auxiliador no desenvolvimento
da criança , pode ser vista como
instrumento de aprendizagem, contribui
para desenvolvimento total do aluno, que
está em constante formação, de si conhecer
e conhecer o mundo, assim descobrindo e
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aprendendo lidar com seus desejos, conflitos,
vontade, opinião e sentimentos, Por meio da
música a criança pode se encontrar como
parte do mundo.
Pesquisada e analisada em seu aspecto
lúdico, a música ganha uma conotação maior,
como um valoroso instrumento no processo
educativo, tornando-se uma possibilidade
muito rica de estratégia alternativa para se
obter subsídios no redirecionamento dos
trabalhos com as crianças, estabelecendo
linhas mais positivas na ação educativa, além
de traduzir-se em um elemento facilitador
do processo de inter-relação e socialização.
Por meio da música os sujeitos crescem
em termos de flexibilidade, fluência,
originalidade, seu grande benefício será
refletido nas outras áreas de conhecimento.
De acordo com algumas pesquisas, os
órgãos responsáveis pela audição começam
a se desenvolver no período de gestação
e somente por volta dos onze anos de
idade é que o sistema funcional auditivo
fica completamente maduro, por isso a
estimulação auditiva na infância tem papel
fundamental. Sabe-se que os bebês reagem a
sons dentro do útero materno e que a música,
desde que apropriadamente escolhida, pode
acalmar os recém-nascidos.
A mesma contribui para a formação de
um ser humano completo, valorizado em
todos os aspectos, com uma aprendizagem
que envolva sua imaginação, na qual a ação
criadora seja a motivação do aprendizado,
visto que a música traz consigo um
conhecimento histórico do passado e do
tempo atual, uma forma de observação
da expressão da cultura da sociedade

em que o educando convive, assim como
de outras, permitindo comparação de
culturas, podendo desenvolver na criança
um olhar crítico sobre suas vivencias,
possibilitando ao educando a construção
e
transformação
de
conhecimentos
significativos para a sua cidadania.
A criança começa a se expressar de outra
maneira e é capaz de integrar- se ativamente
na sociedade, porque a música ajuda a
ganhar independência nas suas atividades
habituais, assumir o cuidado de si mesma e
do meio, e ampliar seu mundo de relações. A
música tem o dom de aproximar as pessoas.
A criança que vive em contato com a música
aprende a conviver melhor com outras
crianças, estabelecendo uma comunicação
mais harmoniosa. Nesta idade a música
as encanta, dá-lhes segurança emocional,
confiança, porque se sentem compreendidas
ao compartilhar canções, e inseridas num
clima de ajuda, colaboração e respeito mútuo.

OS BENEFÍCIOS DA MÚSICA
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
De acordo com Monteiro a música incentiva
à auto expressão, o jogo cooperativo,
a criatividade, bem-estar emocional e
desenvolvimento da comunicação social.
Música e canto são uma forma divertida
e eficaz de ajudar crianças jovens na
aprendizagem e na socialização. Crianças
envolvidas com a música convivem melhor
com seus colegas, têm maior autoestima, são
mais tolerantes e mais propensas a ir para a
faculdade.
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Com a música, a expressão corporal da
criança se vê mais estimulada. Utilizam
novos recursos ao adaptar seu movimento
corporal aos ritmos de diferentes músicas,
contribuindo desta forma na potencialidade
do controle
rítmico de seu corpo. Por meio da música,
a criança pode melhorar sua coordenação e
combinar uma série de movimentos.
Na etapa de alfabetização a criança é
mais estimulada com a música. Por meio
das canções infantis, nas que as sílabas são
rimadas e repetitivas, e acompanhadas de
gestos que se fazem ao cantar, a criança
melhora sua forma de falar e de entender
o significado de cada palavra. E assim, se
alfabetizará de uma forma mais rápida.
A música também é benéfica para a criança
quanto ao poder de concentração, além de
melhorar sua capacidade de aprendizagem
em matemática. A música é pura matemática.
Além disso, facilita a aprendizagem de outros
idiomas, potenciando sua memória.
Mas a melhor razão para incentivar o
interesse pela música pode ser apenas o fato
de ser divertido. Crianças geralmente gostam
muito de cantar, dançar e ouvir música.
Não se surpreenda ao ouvir o canto dele
na cama ou enquanto estiver brincando ou
fazendo serenatas para os bichos de pelúcia,
principalmente se você já tinha o hábito de
cantar para ele.
Quando a música faz parte da rotina diária
do aluno, ela pode ajudá-lo a se sentir mais
seguro e ambientado em seu mundo.
Com a música, a expressão corporal da
criança se vê mais estimulada. Utilizam
novos recursos ao adaptar seu movimento

corporal aos ritmos de diferentes músicas,
contribuindo desta forma na potencialidade
do controle rítmico de seu corpo.
Por meio da música, a criança pode
melhorar sua coordenação e combinar uma
série de movimentos.

O PAPEL DO PROFESSOR NO
ENSINO DA MÚSICA
A música tornou-se um objeto
de estudo muito importante para os
educadores e demais envolvidos com o
processo educativo, pois além de oferecer
um grande leque de possibilidades e
abrangências, tornou-se uma disciplina
obrigatória na rede regular de ensino.
O papel do professor deve ser visto como o
de quem promove, organiza e provê situações
em que as interações entre a criança e o
meio sejam provedoras de conhecimento. O
educador torna-se figura fundamental nesta
prática educativa, oferecendo material,
desafiando os pequenos, criando espaços
para o uso de instrumentos musicais,
ouvindo diferentes sons e ritmos, propondo
diferentes estímulos musicais, garantindo e
permitindo que as crianças expressem suas
emoções, encorajando-os a criar e interagir
com os seus colegas.
É
importante
ressaltar
que
o
reconhecimento do universo em que se
situa o aluno, envolve muitos elementos
culturais, como a consciência humana,
deve- se organizar um trabalho a partir do
meio onde a criança está inserida, Por meio
da educação musical o aluno será mais
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participativo, crítico e o mesmo não perdera
suas particularidades, terá uma melhor
compreensão sobre o mundo onde está
inserido, sobre as mudanças que ocorrem e
os costumes de determinados lugares.
A música relaxa, acalma e pode trazer
tranquilidade, ela também pode causar
agitação, vontades e desejos inexplicáveis,
podemos sentir diferentes sensações e
desejos, o educador poderá desafiar seus
alunos a sentir as diferentes sensações que
a música causa.
É de suma importância que o educador
reflita e planeje como serão administradas
as aulas com o uso da música, organizando
suas aulas, observando e escolhendo os
espaços, os materiais e as músicas que
serão utilizadas, priorizando um completo e
satisfatório aprendizado.
A música influencia na criatividade e
imaginação da criança, e as mesmas estão
atreladas, ou seja, deve caminhar juntas, a
criatividade pressupõe um sujeito criador,
uma pessoa inventiva que produz e dá
existência, imaginar é capacidade de ver
além do imediato, assim um dos sentidos de
criar é imaginar, o trabalho com música será
de grande valor nos momentos de criação
dos educandos, que estão em total formação
com muitas descobertas.
A música traz grandes vantagens sociais,
cognitivas e afetivas para os pequenos.
O educador deverá sempre ter em mente
que o uso da música promoverá vantagens
positivas para o processo de aprendizagem
do aluno,
desenvolvendo
sua
imaginação
e
convivência,
levantando
hipóteses
e

organização. Os alunos aprendem a ouvir,
a esperar a sua vez, a criar, a interagir, a
observar, a escutar e prestar atenção aos
diferentes sons e ritmos.
A imaginação quando bem estimulada deixa
a criança apta à criação e a expressividade,
não tem medo do certo ou errado, sente-se
bem para criar e recriar, assim mostrando e
expondo seus sentimentos, mais uma vez
a música mostra-se presente e de suma
importância no desenvolvimento infantil.
Ela também será uma grande contribuidora
nos momentos de concentração na realização
de atividades, rodas de histórias e outras.
A música está presente de maneira geral
no cotidiano dos alunos independente de sua
faixa etária, seja nos momentos de realização
de atividades, rotina, roda de história, lanche
e muitos outros, enfim ela sempre está
presente na educação infantil.
O educador pode e deve ser entendido
como aquele que tem o papel de potencializar,
de modo sistemático e intencional, a
socialização da criança, a construção de sua
identidade e a sua inserção por atividades
motivadoras e significativas e de uma
competente seleção de músicas, rodas e
brincadeiras cantadas.
Trabalhar música como um todo, sem
rotulações, com um envolvimento total, seja
ela em rodas cantadas, em áudio e muitas
outras opções, por meio desse contato aberto
e eclético que se pode afinar a sensibilidade,
a música é uma grande contribuidora na
educação de modo geral.
A música liberta o sujeito, dando
oportunidade de se ter outro tipo de visão,
ampliação do gosto musical, propõe outro
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olhar para o ser humano, o mesmo tem a
oportunidade de se descobrir e se apropriar
das funções musicais.
O indivíduo desenvolve a sensibilidade,
percepção e imaginação, tanto ao
realizar formas artísticas, quanto na
ação de apreciar, ouvir e conhecer as formas
produzidas no mundo.
A música é uma das representações
do mundo cultural com significado, a
imaginação é a interpretação e conhecimento
do mundo, é também expressão de
sentimentos, dá energia interna que se
manifesta e simboliza movimento na relação
entre homem e mundo.
Por meio da música as crianças aprendem
a lidar com as emoções, conflitos,
libertam-se
da
tensão,
organizam
pensamentos,
sentimentos,
respeito,
sensações e educa-se.

O USO DA MÚSICA NA SALA
DE AULA
A música é a manifestação de uma cultura
e da necessidade humana de comunicar-se.
Assim, a música está associada à linguagem e
utilizar a música no ensino é uma boa maneira
de promover diversificados objetivos. Muitos
estudos citam o uso da música, pois se cria
um ambiente relaxante de aprendizagem
para os estudantes.
A música possibilita a criação de imagem,
criatividade e imaginação. Promove a
comunicação e a conversação porque os
ouvintes podem interpretar a mesma música
de formas diferentes. A música leva as pessoas

a agir espontaneamente, não apenas na pista
de dança, mas também em sala de aula. Ela
está presente em todas as culturas, nas mais
diversas situações: festas e comemorações,
rituais religiosos, manifestações cívicas,
políticas e outras.
Ela traz muitos benefícios positivos,
quando trabalhado em conjunto com as
demais disciplinas, conseguimos perceber
a grande a aliança que podemos formar,
pois a música é uma grande aliada para
ser utilizada nos momentos da rotina e
no próprio cotidiano dos alunos, uma
aprendizagem Por meio da música além
de ser benéfica para as crianças incentiva
a apreciação musical dos pequenos,
independente da cultura ou religião.
Ensinar utilizando-se da música, ajuda a
criança a valorizar uma peça musical, teatral,
concertos, pois, dando a oportunidade do
conhecimento dos vários gêneros musicais
ela tem a oportunidade de construir sua
autonomia, criatividade, aquisição de novos
conhecimentos e criticidade.
Quando se trabalha com música, não há
barreiras de idade, grau de escolaridade,
espaço, tempo e mesmo materiais
disponíveis, pois a criatividade da atitude
artística derruba essas barreiras.
Não conseguimos pensar na infância
sem
lembrar-se
da
criatividade
e imaginação, pois as mesmas andam
entrelaçadas e está ligada diretamente
a criança, cabe ao professor elaborar
meios para que isso ocorra de forma
saudável, criança é criança e tem a
necessidade de crescer, aprender, brincar
e aproveitar cada segundo dessa infância,
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sendo respeitado como mesmo, e uma
aprendizagem Por meio da música, oferece
a oportunidade da criança dançar, pular,
cantar, correr, brincar e ao mesmo
tempo aprender algo significativo, pois
as crianças aprendem mais durante as
brincadeiras do que no próprio registro no
papel, ou até mesmo relaxar com canções
mais suaves, é um rico material que o
professor tem as mãos.
De acordo com Duarte a música facilita
o ensino porque cria empatia entre aluno e
professor e forma um referencial de memória
para os alunos, facilitando, assim, sua relação
com o conteúdo.
Um aprendizado por meio da música cria
um laço de maior afetividade entre professor
e aluno, a criança gosta de tudo que tem
movimento, o educador está oferecendo o
que ela gosta, assim abrindo uma relação de
amizade, confiança e respeito.
Dentro da sala de aula, a música
aproxima a memória individual do
professor com a dos alunos. A maior parte da
consciência musical não é criada na escola,
mas vem do cotidiano familiar. Por isso é
necessário que o professor contextualize
as canções que mostre aos alunos e que se
proponha a conhecer o que os alunos gostam
de ouvir para haver maior empatia entre eles.
(Duarte, 2011).
De acordo com Melo no setor linguístico
percebemos a possibilidade de estimular
a criança a ampliar seu vocabulário, uma
vez que, por meio da música, ela se sente
motivada a descobrir o significado de
novas palavras que depois incorpora a seu
repertório.

O uso da musicalidade em sala desenvolve
habilidades, define conceitos e conhecimentos
e estimula o aluno a observar, investigar,
compreender, questionar, direcionar e
entender o meio em que vive e os eventos do
cotidiano. Além disso, estimula a curiosidade,
imaginação e o entendimento de todo o
processo de construção do conhecimento de
forma sonora e descontraída.
O planejamento das aulas é um fator
primordial para o bom desenvolvimento
das aulas com músicas. O educador deverá
centrar-se nos objetivos e direcionar seus
conteúdos em atividades com sequência
didática para que seu trabalho não se perca
em rotinas descontextualizadas.
Algumas habilidades podem ser trabalhadas
em sala, com sequências didáticas capazes
de desenvolver a percepção criativa e de
concentração da criança, tais como:
• Percepção do silêncio e som;
• Uso de diferentes ritmos;
• Construção de instrumentos musicais;
• Contagem de tempo e ritmo;
• Expressão corporal.
Ouvir música não deve ser uma atividade
imposta e sim realizada com prazer, pois
somente assim os benefícios serão obtidos
de forma natural, a música vai além daquilo
que ouvimos. Quando inserida na rotina
dos alunos, contribuem muito para o
desenvolvimento neurológico, afetivo e
motor das crianças.
Contudo, percebe-se que em todo o
ensino há necessidade de uma mudança com
relação à utilização da música na Educação
Infantil e alguns objetivos que devem ser
levados em consideração, que irão andar
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atrelados nos benefícios que a música vai
contribuir na vida escolar das crianças na
educação infantil.
• Desenvolver
o
senso rítmico
da
criança
com a
formação
do desenvolvimento motor, auditivo e de
domínio rítmico.
• Proporcionar ambientes acolhedores e
de interação com o outro

• Expressar-se musicalmente.
• Auxiliar
na
memorização
e
compreensão de conteúdo.
• Incentivar a criatividade.
Os mesmos terão impactos positivos no
desenvolvimento total dos educandos que
estão em formação, a música será uma aliada
nesse processo de transformação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se concluir com a realização desse trabalho,
que a música tem suma importância na educação
infantil,
pois
contribui
no
desenvolvimento
intelectual, auditivo, sensorial, da fala e motor do educando.
Que a apreciação musical estimula positivamente a
capacidade de aprendizado dos alunos.
Propor a música como parte da educação rompe
barreiras de exclusão, visto que a pratica está
embasada não no talento ou no dom, mas na
capacidade de viver experiências de cada um, estimular
o educando a apreciar os diferentes ritmos, pois por
meio da música o sujeito se torna mais humano, mais
sensível e no mundo que estamos vivendo as pessoas
não encontram mais a sua parte humana e por meio da
música o indivíduo torna-se mais compreensível, mais crítico
com senso estético apurado.
Um trabalho que parta desse princípio traz para as suas
atividades um benefício ao desenvolvimento do sujeito
pensante que é estimulado e preparado para um mundo
melhor ao qual ele contribui na transformação, na criação e
recriação por meio da música.
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A música fará parte de suas vidas e terá um sentido grandioso, a mesma é o exercício da
imaginação, a descoberta, experimentação da pluralidade, multiplicidade e diversidade de
valores, sentido e intenções.
Estimular o ensino por meio da arte tornará a escola um espaço vivo, produtor de
conhecimento, que aponta para a transformação.
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A INCLUSÃO ESCOLAR DE ALUNOS
COM TRANSTORNO GLOBAL DO
DESENVOLVIMENTO
RESUMO: Tendo em vista a crescente inserção de alunos com deficiência na rede pública de
ensino, esta pesquisa tem a finalidade de buscar compreender a evolução da inserção escolar
de alunos com Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD), bem como investigar práticas
pedagógicas, métodos e possibilidades relacionados à inclusão destes alunos. Procurou-se
compreender o pensar dos professores acerca da inclusão do aluno com essa necessidade
especial, as maneiras como tem se efetivado, as singularidades do desenvolvimento de
alunos com TGD, as dificuldades para incluí-los no cotidiano escolar e os caminhos para que
os sistemas educacionais garantam o acesso de todos os cidadãos ao conhecimento. Neste
sentido, foi feita uma pesquisa teórica em torno da evolução histórica da educação de crianças
com necessidades educacionais especiais. Houve também a preocupação em refletir sobre
as especificidades do Transtorno Global do Desenvolvimento, bem como as possibilidades
de ensino. O estudo revelou que há muitos obstáculos à proposta de inclusão. Os principais
desafios encontrados foram a falta de formação inicial e continuada dos profissionais da
educação, a falta de planejamento coletivo e também a carência do apoio de especialistas
de diferentes áreas que atuassem em conjunto com os docentes.
Palavras-Chave: Transtorno
Educacionais Especiais.

Global

do

Desenvolvimento;
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INTRODUÇÃO
Tendo em vista a crescente inserção de
alunos com deficiência na rede pública de
ensino, esta pesquisa busca investigar práticas
pedagógicas, métodos e possibilidades
relacionadas à inclusão de alunos com
transtorno global de desenvolvimento (TGD).
Segundo Coll, Marchesi e Palácios (1996,
p.237), o TGD engloba cinco transtornos
caracterizados por atraso simultâneo no
desenvolvimento de funções básicas,
incluindo socialização e comunicação. Os
transtornos invasivos do desenvolvimento
são Autismo; Síndrome de Rett; Transtorno
Desintegrativo da Infância (síndrome de
Heller); Síndrome de Asperger, e TGD sem
outra especificação, que inclui (ou também é
conhecido como) autismo atípico.
Ainda de acordo com Coll, Marchesi e
Palacios (1996, p.237), os sintomas do TGD
podem incluir problemas de comunicação,
tais como dificuldade no uso e compreensão
da linguagem; dificuldade em se relacionar
com pessoas, objetos e eventos; brincadeiras
não-usuais com brinquedos e outros objetos;
dificuldade com mudanças de rotina ou do
ambiente familiar; padrões repetitivos de
movimentos corporais ou comportamentos.
Mediante a análise dos sujeitos envolvidos
no processo de inclusão, o ambiente, as
culturas, as políticas e as práticas, devem
caminhar no sentido do combate à segregação
de alunos com necessidades especiais em
classes inclusivas.
O que ocorre, na maioria das vezes, é que os
alunos são inseridos em salas regulares, mas
sem receber o atendimento individualizado

que necessitam para serem incluídos. A
escola, em sua maioria, se mostra incapaz de
atender às necessidades reais das crianças
com deficiência e encara a inclusão como
socialização.
As dificuldades se centram no fato do
processo de ensino aprendizagem ser
pouco individualizado, sendo incapazes de
atender às necessidades das crianças com
deficiência. No caso do TGD, há uma enorme
heterogeneidade na capacidade intelectual,
no nível comunicativo e linguístico, assim
somente a avaliação de cada caso irá indicar
soluções adequadas.
Este estudo busca a reflexão sobre a
validade da inclusão em diferentes graus de
comprometimento intelectual. Diante de um
sistema de ensino regular que não contempla
tais especificidades, Aranha (2004) menciona
a existência de estudiosos que questionam
a eficácia do atendimento desse alunado no
ensino regular.
“Há os que defendem que já que o
sistema não funciona, é melhor manter
o sistema tradicional, para que os alunos
com necessidades especiais não sejam
prejudicados; outros defendem que a
inserção destes no sistema regular de
ensino produz o incômodo necessário para
movimentar a transformação da cultura e
práticas vigentes”. (ARANHA, 2004, p.57).
Para Kupfer, no caso das crianças autistas,
haverá dificuldades na escolarização
quando se sentem desconfortáveis em
posição ameaçadora diante, por exemplo,
de situações ruidosas. “Esse é um custo
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que pode ser, em alguns casos, maior que o
benefício” (KUPFER, 2005, p.24)
Também há a ponderação acerca das
condições para se estabelecer um ambiente
escolar inclusivo. Segundo Coll, Marchesi
e Palácios (1996, p.234), a inclusão é
facilitada em escolas pequenas, com número
reduzido de alunos, pouco ruidosas, com
estrutura e organização, além da presença
de psicopedagogos, recursos didáticos
complementares etc.
O paradigma da inclusão nas escolas
regulares é defendido por teóricos sob o
argumento de que:
“Não é só porque ela precisa ser
socializada, nem tampouco só porque precisa
manter as “ilhas de inteligência” preservadas.
Certamente é mais que isso. A escola é lugar
subjetivante das crianças que, por algum
motivo, encontraram um obstáculo no
processo de subjetivação” (KUPFER, 2005,
p. 122)
A inclusão deve ser feita de maneira
a atender as necessidades de todos os
alunos. Assim, este tema merece reflexão de
todos os envolvidos no processo, além de
investimentos em formação dos profissionais
envolvidos e adequação dos espaços,
não somente os escolares, mas todos os
espaços públicos. A segregação que permeia
propostas que se denominam inclusivas
podem representar formas inadequadas
de educação se forem formas únicas. Ou
seja, além da inclusão no ensino regular, os
alunos com TGD devem receber tratamento
complementar adequado seja em instituições
especializadas, seja com o uso de salas de
apoio, ou com a flexibilização curricular.

Os direitos dos alunos com deficiência
não têm sido garantidos no cotidiano das
escolas, apesar amparados pela legislação
em vigor. A Constituição Federal de
1988; a Política Nacional de Educação
Especial (MEC/SEESP, 1994), a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional
– LDB (Lei nº 9.394/96) as Diretrizes
Nacionais para Educação Especial na
Educação Básica (CNE/CEB, Nº 2, 2001) e
Política Nacional da Educação Especial na
Perspectiva Inclusiva de 2008 estabelecem
que o atendimento educacional de alunos
com necessidades educacionais especiais
deve ser realizado preferencialmente na rede
regular de ensino. Estes e outros documentos
dispõem sobre a organização dos sistemas
de ensino e a formação de professores
apontando à inclusão educacional. Ratificam
a obrigatoriedade da matrícula na rede
regular de todos os alunos, cabendo às
escolas organizarem-se para o atendimento
aos alunos com necessidades especiais e
apontam as condições necessárias para uma
educação de qualidade.
O próprio Ministério da Educação
reconhece que “inclusão não significa,
simplesmente, matricular os educandos com
necessidades especiais na classe comum,
ignorando suas necessidades especificas, mas
significa dar ao professor e à escola o suporte
necessário à sua ação pedagógica” (MEC/
SEESP, 1998). Porém, na realidade, o que se
constata é a falta de cumprimento destas
determinações, o que dificulta a organização
de práticas pedagógicas que possibilitem
a permanência dos alunos com TGD na
escola regular, porque não há adequação
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dos espaços, nem dos profissionais que
recebem estes educandos com necessidades
educacionais especiais.

A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA
EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS
COM NECESSIDADES
EDUCACIONAIS ESPECIAIS
Com o estudo dos diferentes momentos
históricos, procuraremos compreender a
prática do cotidiano escolar e as conquistas
alcançadas pelas pessoas com necessidades
educacionais especiais, desde a Antiguidade,
com a eliminação física ou o abandono,
passando pela prática caritativa da Idade
Média, o que era uma forma de exclusão, ou
na Idade Moderna em que o Humanismo,
ao exaltar o valor do homem, tinha uma
visão patológica da pessoa que apresentava
deficiência, o que trazia como consequência
sua separação e menosprezo da sociedade.
Podemos constatar que cada contexto
histórico apresenta uma maneira de lidar
com a pessoa com deficiência. O resgate
histórico deste estudo compreende até o
ano de 2009.
Conforme o estudo de Pessotti
(1984),
a Antiguidade
Clássica
foi
marcada pela negligência em relação
aos deficientes, com ausência total
de atendimento. Na era pré-cristã, crianças
que não correspondiam aos ideais estéticos,
culturais e políticos da época eram
abandonadas ou eliminadas. A sociedade
legitimava essas ações como normais,

visto que tais crianças eram consideradas
subumanas. Na era cristã, segundo Pessotti,
o tratamento variava segundo as concepções
de caridade ou castigo predominantes na
comunidade em que a pessoa com deficiência
estava inserida.
As
sociedades
ocidentais
da
antiguidade sobreviviam da agricultura,
pecuária
e
artesanato.
De
acordo
com Aranha (2001), a maior parte desta
população era dependente da minoria
dominante e era usada para serviços pesados;
sua vida valia o quanto podia trabalhar e
as crianças com deficiência valiam muito
menos que a maioria dominada e, desta
forma, eram rapidamente exterminadas.
Kanner (1964) apud Aranha (2001) relatou
que a única ocupação dos deficientes
mentais encontrada na literatura antiga era
a de bobo ou palhaço para a diversão dos
senhores e seus hóspedes.
Segundo Aranha (2001), nos séculos XVIII
e meados do século XIX, encontra-se a fase
de institucionalização, em que os indivíduos
que
apresentavam
deficiência
eram
segregados e protegidos em instituições
residenciais. Nesta época, as pessoas já
não eram mais eliminadas. Entretanto,
viviam em total regime de segregação e
confinamento na igreja ou na família,
o que caracteriza o paradigma de
institucionalização. Ainda segundo Aranha
(2001), o paradigma de institucionalização
consistiu na remoção das pessoas de suas
comunidades de origem e sua manutenção
em instituições residenciais segregadas,
denominadas Instituições Totais, em
localidades distantes de suas famílias.
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O retrato social deste paradigma, ainda
existe nestes tempos, é o confinamento
total das pessoas com deficiência em
conventos, hospícios, clínicas psiquiátricas
e instituições sociais.
Mais pra frente, já no final do século XIX
e meados do século XX, aparecem as escolas
especiais que visavam oferecer à pessoa com
deficiência uma educação à parte para sua
posterior integração na sociedade (MENDES,
2006). E, no final do século XX, por volta da
década de 1970, observa-se um movimento
de integração social dos indivíduos que
apresentavam deficiência, cujo objetivo
era integrá-los em ambientes escolares, o
mais próximo possível daqueles oferecidos
à pessoa normal. Esta normalização sugere
a integração da pessoa com deficiência na
sociedade em condições o mais próximo
possível da normalidade, com vistas à sua
desinstitucionalização.
Essa
integração
inicialmente significou capacitar, habilitar
ou reabilitar a pessoa com deficiência em
escolas e classes especiais para torna-la
capaz de participar de forma natural da
sociedade especialmente da escola, o que
fez com que as instituições passassem a
oferecer serviços que possibilitassem às
pessoas com deficiência maior acesso e
condições de vivenciar seu cotidiano por
meio das atividades oferecidas, culminando
no Paradigma de Serviços (MENDES, 2006).
Podemos dizer que a fase de integração
fundamentava-se no fato de que a criança
deveria ser educada até o limite de sua
capacidade. De acordo com Mendes (1995),
a defesa das possibilidades ilimitadas do
indivíduo e a crença de que a educação

poderia fazer uma diferença significativa
no desenvolvimento e na vida das pessoas
aparecem no movimento filosófico posterior
à Revolução Francesa. Desse momento
em diante, o conceito de educabilidade
do potencial do ser humano passou a ser
aplicado também à educação das pessoas
que apresentavam deficiência mental.
No Brasil, a Educação Especial apresenta
uma evolução diferente daquelas observadas
nos países europeus e norte-americanos. A
fase da negligência ou omissão, que pode
ser observada em outros países até o século
XVII, no Brasil pode ser estendida até meados
do século XX. Segundo Mazzotta (1996), a
atenção à Educação Especial só começou
a acontecer no final da década de 1950.
Inspirados em experiências concretizadas na
Europa e Estados Unidos, alguns brasileiros
iniciaram, já no século XIX, a organização de
serviços para atendimento a cegos, surdos,
deficiência mental e deficiência física.
Até o século XVIII, as noções a respeito
da deficiência eram basicamente ligadas
a misticismo e ocultismo. A falta de
conhecimento sobre as deficiências em muito
contribuiu para a segregação dos deficientes.
De acordo com Mazzotta:
[...] a defesa da cidadania e do direito
à educação das pessoas portadoras de
deficiência é uma atitude muito recente
em nossa sociedade. Manifestando-se por
meio de medidas isoladas, de indivíduos ou
grupos, a conquista e o reconhecimento de
alguns direitos dos portadores de deficiências
podem ser identificados como elementos
integrantes de políticas sociais, a partir de
meados deste século (1996, p. 15).
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O autor nos diz que os primeiros
movimentos de atendimentos às pessoas com
necessidades especiais ocorreram na Europa
em 1620, com a edição da obra “Redação
das letras e arte de ensinar os mudos a
falar”. A primeira instituição especializada
foi fundada, 150 anos mais tarde, em Paris,
em 1770, destinada aos surdos-mudos
(expressão utilizada neste período), cujo
fundador Charles M. Eppé foi quem inventou
o método de sinais.
Em 1832, em Munique, foi fundada
uma instituição voltada ao atendimento
dos deficientes físicos. Anos mais tarde,
ocorreram os primeiros atendimentos aos
deficientes mentais, tendo destaque nesta
área, a atuação de Maria de Montessori e
Jean Marc Itard.
Em 1784, conforme Mazzotta, houve a
primeira iniciativa em relação às pessoas
com deficiência visual, o Instituto nacional
dos Jovens Cegos, em Paris. Em 1829, Louis
Braille adaptou um código já existente,
criando, assim, o método Braile. Ainda de
acordo com Mazzotta, no período de 1854
a 1956 a história da Educação Especial no
Brasil tem como marco fundamental a criação
da primeira escola de Educação Especial, o
então “Instituto dos Meninos Cegos” (hoje
“Instituto Benjamin Constant – IBC”) em
1854, fundado por D. Pedro II, na cidade do
Rio de Janeiro, por meio do Decreto Imperial
nº. 1.428.
Foi ainda D. Pedro II que fundou o “Instituto
dos Surdos-Mudos” (hoje, “Instituto Nacional
de Educação de Surdos – INES”) em 26 de
setembro de 1857, pela Lei nº. 839, ambos
mantidos pelo poder central.

As medidas tomadas para a criação desses
institutos, a priori, precárias em atendimento
nacional (apenas 35 cegos e 17 surdos para
uma população de 15.848 cegos e 11.595
surdos), em 1872, abriram caminho para
a discussão da educação das pessoas com
deficiência, culminando no 1º Congresso
de Instrução Pública. Este foi realizado em
1883 e estabeleceu em pauta a sugestão de
currículo e a formação de professores para
surdos e cegos.
Assim, a Educação Especial se caracterizou
por ações isoladas e o atendimento se referiu
mais às deficiências visuais, auditivas e, em
menor quantidade, às deficiências físicas.
Podemos dizer que em relação à deficiência
mental houve um silêncio quase absoluto.
Em cada época, as concepções de
deficiência mental refletiam as expectativas
sociais daquele momento histórico. Nesse
contexto, a concepção de deficiência mental,
de acordo com Jannuzzi (1992), passou a
englobar diversos tipos de crianças que
tinham em comum o fato de apresentarem
comportamentos
que
divergiam
daqueles esperados pela sociedade e
consequentemente pela escola. Sob o rótulo
de deficientes mentais, encontramos alunos
indisciplinados, com aprendizagem lenta,
abandonados pela família, portadores de
lesões orgânicas, com distúrbios mentais
graves, enfim toda criança considerada fora
dos padrões de normalidade ditados pela
sociedade.
Jannuzzi (1992) nos mostra que a defesa da
educação dos alunos com deficiência mental
visava economia para os cofres públicos, já
que assim evitaria a segregação destes em
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manicômios, asilos ou penitenciárias.
Mazzotta (1996) ressalta que as
experiências brasileiras foram inspiradas
naquelas concretizadas sobretudo na Europa
e Estados Unidos. Seguindo esse caminho, o
século XX foi marcado por forte influência
da medicina no atendimento às pessoas com
necessidades especiais. Isto ocorreu até o
ano de 1930 e, aos poucos, esse atendimento
foi sendo substituído pela psicologia, na qual
se destacou a atuação de Helena Antipoff,
que realizou diversos cursos de formação
de professores, especialmente na região de
Betim, Minas Gerais. Por meio de sua atuação,
foram fundadas no Brasil as Sociedades
Pestalozzi. Desde então, a sociedade
começa a ampliar sua preocupação com o
atendimento as pessoas com deficiência e
sua inserção no mercado de trabalho. Em
1950, surge no Brasil a chamada associação
de pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
e, em 1960, são criadas campanhas para
educação das pessoas com deficiência visual,
auditiva e mental.
Mazzotta (1996) também relata que,
na primeira metade do século XX, havia
quarenta instituições de ensino regular
governamentais que ofereciam atendimento
escolar especial às pessoas com deficiência
mental. Outras quatorze instituições
atendiam outras deficiências.
Estes movimentos impulsionaram o
crescimento das campanhas nacionais e
internacionais, havendo, assim, a criação do
primeiro órgão responsável pela política da
Educação Especial, o Centro Nacional de
Educação Especial (CENESP).
De acordo com o autor, a Educação

Especial no Brasil, no período de 1957 a
1993, é marcada por iniciativas oficiais e
de âmbito nacional. Foi neste momento
que a Educação Especial foi explicitamente
assumida pelo governo federal. O
atendimento educacional aos excepcionais
ocorria com serviços sistematizados e
Campanhas voltadas para esse fim. Assim, a
Educação Especial se caracterizava por ações
isoladas, considerando-se a especificidade
das deficiências. O atendimento se referiu
mais às deficiências visuais e auditivas e, em
menor quantidade, às deficiências físicas.
Como afirma Mazzotta (1996), foi
somente no final da década de 1950 que a
Educação Especial passou a fazer parte das
políticas educacionais brasileiras, tendo
como base o que já vinha acontecendo
na Europa e nos Estados Unidos. Destaca
ainda que, na década de 50, na Dinamarca,
as associações de pais começam a rejeitar
as escolas especiais do tipo segregadora e
recebem apoio administrativo, incluindo em
sua legislação, o conceito de “normalização”,
o qual consiste em ajudar a pessoa com
deficiência a adquirir condições e os padrões
da vida cotidiana o mais próxima possível
do normal, introduzindo essa pessoa na
sociedade. A década de 60 foi um período de
grande criação de instituições especializadas.
Na visão de Mazzotta (1996, p. 68), o
artigo 88 da LDB nº. 4024 de 1961 valida
a existência concomitante de “formas” de
educação de modo que, caso o estudante
com necessidades especiais não se adapte
ao ´sistema geral de educação´, pudesse
enquadrar-se em um sistema especial de
educação, já que “as ações educativas
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desenvolvidas em situações especiais
estariam à margem do sistema escolar ou
sistema geral de educação”.
Ainda de acordo com esse autor, no
ano de 1965, acontece a revisão do Plano
Nacional de Educação, no qual se determina
que 5% dos recursos do Fundo Nacional
de Ensino Primário fossem destinados
à
“educação
dos
excepcionais”
e
as bolsas de estudos direcionadas de forma
preferencial às “crianças deficientes de
qualquer natureza”.
No intuito de reforçar a obrigação do
país em prover a educação, é publicada,
em dezembro de 1996, a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional 9.394/96
– LDB (BRASIL, 1996). As contribuições
desta lei podem ser consideradas um marco
na história da educação brasileira, porque
expressam em seu conteúdo alguns avanços
significativos. Podemos citar a extensão da
oferta da Educação Especial na faixa etária de
zero a seis anos de idade; a ideia de melhoria
da qualidade dos serviços educacionais para
os alunos e a necessidade de o professor
estar preparado e com recursos adequados
de forma a compreender e atender à
diversidade dos alunos.
Constatamos que o capítulo V dessa
lei trata especificamente da Educação
Especial, expressando no artigo 58 que
a Educação Especial deve ser oferecida
preferencialmente na rede regular de
ensino e, quando necessário, deve haver
serviços de apoio especializado. O termo
“preferencialmente” deixa uma lacuna acerca
do caráter do atendimento da educação
especial, uma vez que admite que, em alguns

casos, a Educação Especial possa substituir
o ensino regular. Além disso, a lei não é clara
quanto à formação dos profissionais que
atenderão as crianças com necessidades
educacionais especiais, tampouco em
relação aos critérios que devem ser
levados em conta para se definir qual
ensino apropriado para cada nível de
comprometimento dos educandos.
Ao revisitarmos a história da Educação
Especial até a década de 1990, podemos
perceber conquista em relação à educação
dos indivíduos que apresentam deficiência
mental. Não é pouco avanço ir de uma quase
completa inexistência de atendimento de
qualquer tipo à proposição e efetivação de
políticas de integração social.
Em meados da década de 1990, no Brasil,
começaram as discussões em torno do novo
modelo de atendimento escolar denominado
inclusão escolar. Esse novo paradigma surge
como uma reação contrária ao processo
de integração e sua efetivação prática tem
gerado muitas controvérsias e discussões.
Podemos constatar tal incoerência na própria
legislação, visto que na LDB/96 a admissão
de classes e escolas especiais contesta o
modelo de inclusão escolar.
Apesar de a LDB/96 comportar
a ideia de que alunos possam ser
atendidos
exclusivamente
em
escolas de Educação Especial, a educação
inclusiva preconiza que todos os alunos
devam ser inseridos em sala de aula
regular e que, para isso, a escola precisa ter
estrutura para atender às suas necessidades
educativas especiais. A inclusão postula uma
reestruturação do sistema de ensino, com o
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objetivo de levar a escola a se tornar aberta
às diferenças e que seja competente para
trabalhar com todos os educandos.
Na LDB de nº. 9.394/96 (BRASIL,
1996)
devemos
também
ponderar
que esta lei apresenta avanços no que
tange à Educação Especial e à inclusão,
estabelecendo, em seu Art. 58, que Educação
Especial faz parte da Educação Básica,
devendo se oferecida, preferencialmente, na
rede regular de ensino para portadores de
necessidades educativas especiais.
Nesse sentido, em 2001 entra em vigor a
Resolução 2/2001 (BRASIL, 2001), que trata
das Diretrizes Nacionais para a Educação
Especial na Educação Básica. O segundo
artigo desse documento determina que: “os
sistemas de ensino devem matricular todos
os alunos, cabendo às escolas organizaremse para o atendimento aos educandos
com necessidades especiais, assegurando
as condições necessárias para uma
educação de qualidade para todos”. Assim,
é ressaltada a responsabilidade da escola
que deve organizar mudanças curriculares,
arquitetônicas, de adaptação dos materiais,
desenvolvimento de métodos e capacitação
de professores etc.
O Artigo 10, assim como a LDB/96, traz
um aspecto conflitante à proposição da
escola inclusiva que pretende atender todos
os alunos, ao propor que aqueles necessitem
de atenção individualizada “nas atividades
da vida autônoma e social, recursos, ajudas
e apoios intensos e contínuos, bem como
adaptações curriculares tão significativas
que a escola comum não consiga prover”
poderiam ser atendidos em escolas especiais.

Analisando a LDB/96 e a Diretrizes
Nacionais para a Educação Especial na
Educação Básica, é possível colocar em
questão a ideia de que toda escola deve se
adaptar para atender ás necessidades de
seus alunos.
Em 2008, foi aprovada a Política Nacional
de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva. Essa nova Política
de educação Especial traz os mesmos
objetivos preconizados na LDB/1996 e nas
Diretrizes Nacionais de Educação Especial
na Educação Básica, Resolução do CNE/
CEB nº. 2/2001, já que enfatiza as condições
necessárias para educação de qualidade
para todos, a acessibilidade arquitetônica,
a formação de professores. Mas, o que a
diferencia é a reorientação de conceitos e
práticas no sentido da garantia dos direitos
à igualdade de oportunidades educacionais.
Assim, não admite uma escolarização
substitutiva. Essa Política traz nas suas
diretrizes proposições que podem solucionar
muitos dos problemas educacionais da
Educação Especial, tais como a avaliação
do desempenho escolar e a formação de
professores, além de práticas adaptadas de
ensino especial nas escolas regulares.
Foi na Política Nacional de Educação
Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva (BRASIL, 2008) que a Educação
Especial de alunos com Transtorno Global
do Desenvolvimento (TGD) foi tratada pela
primeira vez em termos legais. O atendimento
educacional especial de alunos com TGD
deixou de ser substitutivo ao ensino regular,
sendo colocado como complementar ou
suplementar.
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No ano de 2009, são aprovados mais dois
documentos, quais sejam: o Parecer 13/2009
que se refere às Diretrizes Operacionais
para
o
atendimento
educacional
especializado
na
Educação
Básica,
modalidade Educação Especial e a resolução
nº. 4, de 02 de outubro de 2009 que institui
essas Diretrizes. O Parecer estabelece que
os alunos com deficiência, transtornos do
desenvolvimento e altas habilidades devem
obrigatoriamente ser matriculados em
escolas regulares e que os sistemas de ensino
têm de oferecer Atendimento Educacional
especializado (AEE).
O
Atendimento
Educacional
Especializado
(AEE)
funciona
como
um conjunto de atividades, métodos e
recursos de acessibilidade organizados
em salas de recursos multifuncionais,
oferecidos
na
própria
escola,
em
outra escola pública, ou em centro de
atendimento educacional especializado.
O papel do AEE é de oferecer
procedimentos
educacionais
específicos de acordo com cada tipo de
deficiência, ou seja, as ações são definidas
de acordo com cada aluno, numa perspectiva
de
complementar
e/ou
suplementar
suas necessidades educacionais, não se
configurando em reforço escolar.
Com
os
dados
apresentados,
percebemos
que
a
educação
inclusiva
vem,
gradativamente,
se
estabelecendo no país. As políticas
públicas começam a ser colocadas em
prática e assim a ideia de inclusão passa
a
fazer
parte
dos
sistemas
de
ensino
de
forma
mais
efetiva.

Nesse sentido, as escolas não conseguem
mais ignorar completamente a necessidade
da inclusão e iniciam uma reestruturação de
suas práticas.
Não podemos deixar de mencionar
que muitos profissionais e escolas ainda
demonstram certa oposição em receber
alunos com necessidades educacionais
especiais, o que demonstra que a prática
da inclusão ainda não é consensual. Mas,
esta resistência acaba por comprovar a
necessidade de se colocar em prática as
políticas de formação docente.
Muitas são as dificuldades que ainda
precisam ser superadas pelo sistema
de ensino. Mas há que considerar
o empenho político que vem sendo
demonstrado em forma de leis e decretos
que são auxiliares ao processo de inclusão.
As políticas públicas, no decorrer das últimas
décadas, estão delineando o caminho da
educação inclusiva no país.
A partir do conhecimento da evolução
histórica da educação de crianças
com NEEs, procuraremos apresentar
e refletir no próximo capítulo como a
inclusão está sendo colocada em prática.
Como os alunos com Necessidades
Educacionais
Especiais
estão
sendo recebidos nas diferentes instituições
de ensino. Para isso procuraremos
entender de que forma as políticas
públicas estão sendo colocadas em
prática, como a formação dos professores
interfere na efetivação da inclusão
e também a participação da família e a
adaptação dos currículos.
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INCLUSÃO ESCOLAR E A
EDUCAÇÃO ESPECIAL
Atualmente, vivenciamos tentativas de
aplicação dos princípios da inclusão. Todas
as ideias convergem para a aceitação das
diferenças, a valorização das individualidades
e a convivência com as diferenças. A ideia
de que crianças com deficiência têm o
direito de frequentar uma classe comum da
escola regular é consenso para a maioria da
população e muitas mudanças nos sistemas
educacionais estão sendo dirigidas para isso.
Nos últimos trinta anos, a questão da
inclusão escolar tem gerado grandes debates
e pesquisas. Essa atenção à inclusão se deve
às mudanças a serem geradas na educação
de todos os alunos e não apenas aqueles
com necessidades educacionais especiais.
Assim, a Educação Especial, como área
de conhecimento, deve se aprofundar no
assunto, produzindo pesquisas sobre a
temática da inclusão escolar e assim cumprir
sua missão que é a de investigar estratégias
para prover a melhor educação para as
pessoas com necessidades educacionais
especiais. Vale ressaltar que, em uma escola
inclusiva, a Educação Especial está articulada
ao ensino regular. Assim sendo, uma prática
não deve descaracterizar o que é próprio da
educação regular, devendo sim atuar para
estabelecer um espaço de encontro das
competências que as caracterizam.
Docentes do ensino regular e da Educação
Especial necessitam de atuarem integradamente
para que seus objetivos de ensino específicos
sejam alcançados. Desse modo, o ensino deve
ser interdisciplinar e colaborativo.

A Educação Especial ganha importância
à medida que o interesse da sociedade pela
inclusão escolar e social da pessoa com
necessidades especiais aumenta. Dessa
forma, a busca por conhecimento é um
importante fator para que a sociedade busque
colaborar, de modo intencional, para que se
supere o modelo de Educação Especial que
atua contra os ideais da inclusão. Além disso,
é preciso também que as decisões políticas e
consequentes ações e legislações privilegiem
mais as bases empíricas fornecidas pela
pesquisa científica sobre inclusão escolar
(MENDES, 2006).
Para que a inclusão seja instaurada
de fato, é necessário que haja uma
política
de
formação
inicial
de
professores em nível regular e especializado,
além de programas de formação continuada.
As escolas, em sua grande maioria, carecem
de recursos humanos.
Desde 1994, com a Declaração de
Salamanca, a formação de professores foi
colocada como parte da estrutura de ação
para a inclusão. No Brasil, a LDB/1996
dá destaque à formação de professores
para atender alunos com necessidades
educacionais especiais e a Resolução 2
do CNE de 2001, reitera a LDB/1996, ao
apresentar dois tipos de docentes para
atuarem junto aos alunos com necessidades
educacionais especiais: os capacitados e os
especializados.
Professores capacitados, segundo a
resolução, são aqueles que lecionam em salas
do ensino regular com alunos que apresentam
necessidades educacionais especiais e que
tiveram contado com conteúdos referentes
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à Educação Especial em sua formação. Os
professores especializados são aqueles com
licenciatura em Educação Especial ou em uma
de suas áreas ou que tenha pós-graduação
ou formação complementar em áreas
especificas da Educação Especial. Além disso,
a mesma Resolução indica que a formação
pode acontecer de forma continuada para os
professores que já estejam atuando. Nesse
caso, não há especificação de carga horária.
Segundo Lourenço (2011, p. 28), apesar
do tema de formação de professores
ser constantemente citado nas políticas
educacionais, a legislação deixa brecha para
inúmeras indagações, como por exemplo:
Como será essa formação no caso de
professores que não tiveram a disciplina em
seus currículos? O curso de uma disciplina
é suficiente para abordar a complexidade
da temática em questão? Para a primeira
questão, a intenção é que a formação
continuada dê conta de tal especificidade e,
para a segunda, as discussões relacionadas à
Educação Especial devem permear todas as
disciplinas.
Percebe-se que a legislação evolui ao
citar a formação de professores como algo
essencial, mas não esclarece como esta deve
acontecer.
A Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL,
2008), afirma que a formação de professores
pode acontecer por meio da formação
continuada. Mas não existe qualquer menção
sobre a necessidade de uma formação
específica para professores regentes de
classes comuns que possuam alunos com
necessidades educacionais especiais.

As Diretrizes Operacionais para o
Atendimento Educacional Especializado
a Educação Básica, modalidade Educação
Especial (BRASIL, 2009), institui que, para
atuar no AEE (Atendimento Educacional
Especializado), o professor, além da formação
inicial que o habilite para o exercício da
docência, deve ter uma formação específica
para a Educação Especial. Entretanto, não
existe referência sobre esta formação
específica, deixando uma lacuna a respeito
do curso que habilitaria para o trabalho na
Educação Especial. De qualquer forma, a
indicação de habilitação específica cria uma
divisão entre a formação de professores para
atuar junto aos alunos da Educação Especial
e da classe regular.
Assim, podemos perceber as lacunas
que existem nas políticas públicas voltadas
à formação de professores, o quanto tais
proposições possibilitam a inclusão ou
acabam por afirmar a exclusão.
Além disso, para que a inclusão aconteça
de fato, a escola deve agir em conjunto com
uma sociedade que saiba que a educação
tem que ser encarada como fato social,
político e cultural em oposição a uma escola
padronizada e representante do status quo
(ROSSETO, 2006).
Ainclusão escolardepende da inclusão social,
uma vez que, para que os alunos coloquem
em prática suas aptidões de interação com a
sociedade, esta precisa reconhecer este aluno.
Torna-se, assim, indispensável agir contra o
modelo de sociedade que apresente traços
excludentes. É preciso aceitar as limitações de
cada ser humano e especialmente reconhecer
as suas habilidades.
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Conceitos anteriores à inclusão eram
baseados, mormente, em ideias que
procuravam adequar as pessoas com
necessidades especiais às condições que
lhes eram oferecidas, hoje em dia vivemos
uma época na qual a tendência é a inclusão.
Segundo Sassaki (1997, p. 42):
[...] a construção de um novo tipo de
sociedade por meio de transformações,
pequenas e grandes, nos ambientes físicos
(espaços internos e externos, equipamentos,
aparelhos e utensílios, mobiliário e meios
de transporte) e na mentalidade de todas
as pessoas, portanto também do próprio
portador de necessidades especiais.
O que Sassaki nos diz é que estamos
construindo uma realidade em que as
pessoas com necessidades especiais não são
mais consideradas doentes. E tal postura
torna este momento importante na medida
em que amadurece nossa consciência social
em relação a esses indivíduos. Essa nova
consciência social oferece teorias e práticas
que geram o reconhecimento dos direitos
desses sujeitos.
A sociedade vem criando um novo
entendimento a respeito das diferenças.
O conviver e interagir entre pessoas com
diferentes necessidades dá lugar à novas
formas de lidar com a diferença, implicando no
reconhecimento e no respeito pela diversidade
humana. A partir daí, entende-se que é
necessário buscar a inclusão como algo possível
e viável para a nossa sociedade e notadamente
deve-se acirrar as discussões, os estudos,
investir em recursos para que a inclusão deixe
de ser garantida apenas na legislação, para ser
realidade em todas as escolas.

Segundo Rosseto (2006), a educação
inclusiva, apesar de ainda encontrar
resistência por parte de alguns, institui uma
proposta que visa estabelecer igualdade de
direitos e de oportunidades. Apesar disso,
para que a inclusão aconteça, somente leis
não bastam para sua efetivação, uma vez que
para que a inclusão se estabeleça de fato
tem-se que ir além da instituição de leis. A
questão é mais conceitual que legislativa, a
sociedade tem que ser levada a rever alguns
de seus conceitos.
Muitas
pessoas
ainda
apresentam
conceitos ultrapassados sobre as pessoas
com necessidades especiais, é comum
acreditarem que algumas deficiências
não permitem que o indivíduo aprenda
ou evolua, que seja capaz de produzir ou
ter autonomia, que sempre dependerá de
assistência e proteção. E especialmente que
precisam se adequar para poder conviver
em sociedade e não o contrário, já que é
a sociedade que precisa se adaptar para
atender as necessidades de todas as pessoas,
adequando os espaços sociais, facilitando
o acesso, para garantir a cidadania de toda
a população independente da necessidade
que cada um possa apresentar.
O Paradigma da Inclusão não pretende
acabar com as dificuldades da complicada
relação entre a sociedade e as pessoas
com necessidades especiais, mas procura
compreender a sociedade como um todo.
O ideário deste paradigma é construir uma
sociedade flexível que respeite e acolha
todos em suas especificidades.
A Escola, antes mesmo de pensar em ser
inclusiva, deve flexibilizar e adaptar o currículo
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levando em conta as individualidades de
cada aluno. Deve buscar conhecer a história
desse indivíduo, seu percurso escolar,
como também a incidência dos problemas
nas aprendizagens escolares. Nesse caso,
caberão, ainda, adaptações na avaliação
dos alunos, considerando as deficiências e
características dos alunos.
Dessa maneira, percebemos que o
currículo deve ser usado pelos professores
para organizar o ensino e que esse deve
sofrer alterações para a inclusão acontecer.
Como assinalam Stainback e Stainback
(1999, p. 241):
Com tal diversidade de alunos incluídos
nas turmas regulares, nós educadores,
precisamos ter uma visão crítica do que
está sendo exigido de cada aluno. Embora
os objetivos educacionais básicos para
todos os alunos possam continuar sendo
os mesmos, os objetivos específicos da
aprendizagem curricular podem precisar ser
individualizados para serem adequados às
necessidades, às habilidades, aos interesses
e às competências singulares de cada aluno.
Os docentes do ensino regular precisam,
portanto, adaptar seu currículo tendo
em vista as características de seus
alunos, compreendendo as necessidades
educacionais de cada um.
Algumas adaptações são proveitosas
no processo de ensino de alunos com
necessidades especiais, como por exemplo,
passar os conteúdos de forma pausada,
eliminar alguns passos de atividades, como
a cópia (se a criança tem dificuldade de
escrever), acompanhar de perto a realização
das tarefas, evitando que o aluno volte a

atenção para outra coisa, etc. Além disso, é
preciso ficar atento às potencialidades e à
evolução de cada criança para não correr o
risco de subestimar as capacidades.
Segundo Stainback e Stainback (1999),
a inclusão de crianças com necessidades
educacionais especiais em classes regulares
auxiliam na aquisição de habilidades tanto
acadêmicas como sociais, melhorando
a comunicação e a realização de tarefas
cotidianas. A relação professor-aluno e alunoaluno podem melhorar o desempenho destas
crianças nos âmbitos social, educacional e
ocupacional.
De acordo com Rodrigues (2003),
métodos mais cooperativos, que foquem a
relação entre os alunos acabam por valorizar
a criatividade, facilitando a qualidade da
inclusão. A aprendizagem cooperativa
favorece a interdependência entre os alunos
de capacidades muito diferentes, uma vez
que a inclusão não deve ser entendida apenas
como uma integração física, mas como uma
integração social e instrucional.
O professor deve também ser próximo às
famílias, deve conhecer os anseios dos pais e
as potencialidades da criança. Para Gonzáles
(2003), o professor tem que trabalhar em
conjunto com as famílias, com os professores
de apoio e com os demais profissionais da
escola, já que as informações necessitam
ser integradas. A elaboração das adaptações
curriculares deve ser pensada conjuntamente,
as ações precisam ser planejadas levando em
conta a interdependência dos profissionais
envolvidos e da família para que a inserção
do aluno com NEEs aconteça de forma
satisfatória.
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Considerando que a questão principal deste
estudo é pensar a inclusão e avaliar como
os professores pensam o desenvolvimento
e a aprendizagem de alunos com TGD em
diferentes instituições de ensino, busco
no próximo capítulo tecer reflexões sobre
o desenvolvimento da criança com TGD e
fatores que podem favorecer e dificultar sua
escolarização.
Vale ressaltar que falar sobre a educação de
alunos com TGD é gerar uma reflexão sobre
os conceitos de inclusão, transtornos globais
do desenvolvimento e práticas educacionais
flexíveis. Sobre isso, Rodrigues (2003, p. 92)
diz que:
A criação de um sistema paralelo de
educação especial pode ser encarada como
uma diferenciação curricular para alunos
com deficiências; a criação de turmas
“especiais” ou de “currículos alternativos”
é também uma estratégia de diferenciação
curricular. Vemos, assim, que a diferenciação
curricular, encarada na dimensão do sistema
ou de criação de classes especiais, não é
necessariamente uma estratégia inclusiva.
Dessa forma, entende-se que os alunos
com necessidades educacionais especiais
não carecem de currículos completamente
diferenciados, e sim de terem uma formação
integrada com os demais alunos. Devem ser
educados em conjunto com o restante da
classe, de forma que o potencial educativo
das diferenças será aproveitado.
Ainda, segundo Rodrigues (2003), em
uma sala de aula inclusiva, os alunos são
considerados cada um em sua diferença, já
que possuem diferentes pontos de partida
para a aprendizagem e realizam percursos

distintos na apropriação do conhecimento.
Portanto, podem atingir objetivos e
competências distintas.
Nesse sentido, Correia (2003, p. 27) afirma
que:
É importante que não se considere que o
aluno tem um caminho definido a percorrer,
traçado, essencialmente, por um conjunto
de exigências curriculares predeterminadas.
Devem ser as características e necessidades
dos alunos a determinar o currículo a
considerar, flexibilizando-se o trabalho em
grupo e apresentando-se os assuntos de uma
forma o mais concreta e significativa possível
para estimular a participação.
O processo de ensino e aprendizagem
deve possibilitar o desenvolvimento das
capacidades do aluno. Para o professor do
ensino regular, é determinante entender as
capacidades e não as dificuldades. O aluno
deve ter a oportunidade de se desenvolver
de acordo com seu ritmo no conjunto.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com esta pesquisa podemos perceber diversos aspectos
da inclusão, como a necessidade de adaptação de métodos e
estratégias de ensino, o direito à educação e inclusão como um
sentido amplo, que envolva todos os alunos, independente de
deficiência.
Percebemos que os professores estão cientes de não
estarem preparados para a inclusão, não aprenderam as práticas
educacionais essenciais à promoção da inclusão e precisariam
do apoio de especialistas. Sabemos da importância de uma
educação democrática, que atenda à totalidade dos educandos;
no entanto os órgãos administrativos competentes devem tomar
as providências necessárias, incluindo a participação ativa
de educadores, dos pais e da sociedade para proporcionar
aos indivíduos com deficiências um ensino adequado às suas
necessidades específicas.
Ao se analisarem as dificuldades presentes nas redes de
ensino, percebe-se que muitas delas não são exclusividade do
ensino aos alunos com necessidades especiais, mas problemas
existentes há várias décadas na estrutura educacional do país.
Nesse sentido, a inclusão desse alunado em classes comuns gera
novas circunstâncias e desafios, que tendem a somar-se com as
dificuldades já existentes do sistema atual, e, por conseguinte,
ratifica a ideia de que profundas modificações devem ser realizadas
a fim de melhorar a qualidade da educação, seja para educandos
que tenham ou não algum tipo de deficiência.
Os dados obtidos vêm reafirmar a necessidade de que os
agentes e gestores educacionais sejam consultados e participem
ativamente das mudanças e transformações ocorridas no âmbito
escolar, como aponta Machado (2003). Suas experiências e seus
questionamentos são fontes de informações relevantes acerca
da realidade escolar e precisam ser levados em consideração no
momento em que os órgãos governamentais decidem os rumos
da Educação. Além disso, permitem dizer que é necessária a
redefinição dos modelos de formação dos professores, com vista a
contribuir para uma prática profissional mais segura e condizente
com as necessidades de cada educando.
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PARA GOSTAR DE LER: LITERATURA
FANTÁSTICA E A SAGA HARRY POTTER
RESUMO: Este estudo aborda a saga Harry Potter, fenômeno de vendas da escritora britânica
Joanne Kathleen Rowling, enquanto instrumento pedagógico e material de trabalho nas salas
de aula do ensino fundamental. O objetivo é apresentar possibilidades de análise e incluir
temas de interesse dos alunos a fim de incentivar a leitura, a imaginação, o gosto pelas aulas
de língua portuguesa e pelo universo fantástico da ficção, no sentido sobretudo de literatura
fantástica. Portanto este artigo traça o percurso narrativo de um dos livros na forma de uma
resenha; oferece noções de literatura fantástica, de seus temas e funções dentro da obra.
Palavras-Chave: Literatura Fantástica; Harry Potter; Leitura.
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INTRODUÇÃO
Na metade dos anos 1970, foi lançado pela
editora Ática a primeira edição da coleção
"Para gostar de ler", esta, por sua vez, seria
uma das mais bem-sucedidas estratégias
editorias no país. Destinados a estudantes
do Ensino Fundamental e Médio, os livros de
crônicas marcaram uma geração e até hoje
são lembrados por aqueles que deram os
seus primeiros passos na literatura por meio
desse projeto. Na introdução, o livro deixava
claro que não pretendia ensinar gramática ou
redação, mas apenas convidar o estudante a
conhecer o mundo da leitura.
É verdade que era outra geração,
mas sabemos que os melhores textos
permanecem ao longo do tempo; também
conhecemos a necessidade de fazer nossas
crianças e adolescentes lerem num país de
não-leitores. Então, a pergunta seria como
incentivá-los na escola a apreciarem boas
histórias para tornarem-se leitores hoje
e sempre. Certamente a questão levanta
muitas respostas, contudo, nas aulas de
língua portuguesa, no ensino fundamental, o
universo fantástico presente nas sagas Harry
Potter, Senhor dos Anéis, Crespúsculo, etc,
ganha cada vez mais admiradores, então, por
que não usá-los enquanto porta de entrada
para outros tipos de interesses e leituras?
Pretendemos,
portanto,
com
este
trabalho apresentar uma introdução à
literatura fantástica, discorrendo sobre
seus temas e funções e assim, na sala de
aula, levar para os aluno resumos e trechos
de histórias fantásticas com o objetivo de
instigá-los, levá-los à obra por meio do

suspense, da curiosidade, do medo e do
fantasioso (fuga da realidade?), que a
literatura tão bem nos oferta.
O escritor Italo Calvino introduz o tema:
"o conto fantástico é uma das produções
mais características da narrativa do século
XIX e também uma das mais significativas
para nós, já que nos diz muitas coisas
sobre a interioridade do indivíduo e sobre a
mitologia coletiva. À nossa sensibilidade de
hoje, o elemento sobrenatural que ocupa
o centro desses enredos aparece sempre
carregado de sentido como a irrupção do
inconsciente, do reprimido, do esquecido,
do que se distanciou de nossa atenção
racional. Aí estão a modernidade do
fantástico e a razão da volta do seu prestígio
em nossa época. Sentimos que o fantástico
diz coisas que se referem diretamente a
nós, embora estejamos menos dispostos
do que os leitores do século passado a nos
deixarmos surpreender por aparições e
fantasmagorias, ou melhor, estamos prontos
a apreciá-las de outro modo, como elementos
da cor da época".
Neste livro, Contos fantástico do século
XIX, Calvino seleciona e exemplifica com
histórias extraordinárias uma teoria legível e
recortada do fantástico. A partir daí é possível
com obras mais atuais e pertinentes à faixa
etária de nossos alunos traçar o fantástico
em universos mais fechados, como é o
caso da saga que Harry Potter protagoniza.
Rowling, autora do bruxinho mais famoso
de todos os tempos, declarou que não
tinha nenhuma faixa etária em particular
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quando começou a escrever os livros, mas
sua editora direcionou-os a crianças com
idade entre nove e onze anos. De acordo
com pesquisa feita pelo Relatório da leitura
infantil e familiar e pela editora americana da
série, 51% dos leitores de Harry Potter, com
idade entre 8 e 17 anos, disseram que não
liam livros por diversão antes de começarem
a ler Harry Potter, e que agora o fazem.
Contudo, o livro alcançou um público muito
maior e encanta também jovens e adultos. O
fantástico para gostar de ler.

INTRODUÇÃO À LITERATURA
FANTÁSTICA
Se pudesse definir o fantástico em uma
palavra, ela seria talvez; quiça; porventura,
isto é, uma narrativa em que a ambiguidade
se mantém até o fim. Segundo Todorov
(2010), somos transportados ao mundo
do fantástico, mundo este que nos é em
tudo familiar, exceto no surgimento de um
acontecimento impossível de ser explicado
pelas leis que regem esse mundo, de modo
que ou se trata de uma ilusão dos sentidos
ou o acontecimento de fato ocorreu, mas
nesse caso esta realidade é regida por leis
desconhecidas para nós. Em suas palavras
(2010, p. 31): " O fantástico é a hesitação
experimentada por um ser que só conhece
as leis naturais, face a um acontecimento
aparentemente sobrenatural". Esta incerteza
reside no fato de haver duas soluções
possíveis para o desenvolvimento narrativo.
"O leitor e o herói devem decidir se tal
acontecimento, tal fenômeno pertence à

realidade ou ao imaginário, se é ou não real"
(2010, p.175).
A expressão 'talvez' neste sentido se
traduz como "Cheguei quase a acreditar".
Todorov afirma que "a fé absoluta como a
incredulidade total nos levam para fora do
fantástico; é a hesitação que lhe dá vida"
(2010, p. 36). Por exemplo, se digo "Chove
lá fora" e "Talvez chova lá fora" refiro-me
ao mesmo fato, porém a incerteza está
marcada, neste caso, pela modalização, daí
um procedimento importante a ser percebido
no fantástico.
Neste campo da possibilidade, da
estranheza e da hesitação, presentes no
fantástico, elegê-lo como porta de entrada
para jovens leitores se justifica pelos seus
temas, mas também pelo fato de que o
fantástico depende do leitor, pois provoca
uma intensidade emocional e faz com que
este experimente sentimentos e sensações.
Logo, essa seria apenas uma das contribuições
dos elementos fantásticos para uma obra: " o
fantástico produz um efeito particular sobre
o leitor - medo, ou horror, ou simplesmente
curiosidade -, que os outros gêneros ou
formas literárias não podem provocar"
(2010, p.100).
Além disso, "o fantástico serve à
narração, mantém o suspense: a presença
de
elementos
fantásticos
permite
à intriga uma organização particularmente
fechada". Por isso, o interesse pelos
temas do fantástico, universo este
povoado
de
fantasmas,
vampiros,
lobisomens, feiticeiras e feitiçaria, magia,
ser invisível, espectros, mortos, distúrbios de
personalidade, dentre outros.
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Há uma certa reação diante do sobrenatural,
motivo pelo qual os jovens e adolescentes
têm particular interesse sobre o gênero terror
na cinematografia. No Ensino Médio, estudase em literatura a escola romântica, da qual
faz parte a segunda geração conhecida como
ultrarromantismo; é um período marcado
pelo mal do século e suas características são,
dentre outras, o pessimismo, o satanismo
e atração pela morte. Todorov (2010) cita
um tipo de função social do sobrenatural.
Peter Penzoldt (APUD Todorov, 2010, p.
167) observa que "para muitos autores, o
sobrenatural não era senão um pretexto
para descrever coisas que não teriam nunca
ousado mencionar em termos realistas".
O gênero, portanto, nessa função social,
combate uma censura institucionalizada,
tratando de temas tabus, muitas vezes
proibido numa determinada época ou ainda
nos dias atuais. O autor ainda descreve o
surgimento da Psicanálise, relacionando-a à
Literatura: "os temas da literatura fantástica
se tornaram, literalmente, os mesmos das
investigações psicológicas nos últimos
cinquenta anos" (2010, p. 169).
Por outro lado, Todorov marca uma outra
função do fantástico no que diz respeito à
narrativa, afirmando que "o acontecimento
sobrenatural modifica primeiro um equilíbrio
prévio, segundo a própria definição da
narrativa" (2010, p. 174). Ora, as histórias
precisam desse conflito, que muda o estado
anterior e exige uma transformação, seja
física, seja psíquica, por parte dos personagens
envolvidos. Dessa maneira, a função social
coincide com a função literária, uma vez
que ambas tratam de uma transgressão da

lei. "Quer seja no interior da vida social ou
da narrativa, a intervenção do elemento
sobrenatural constitui sempre uma ruptura
no sistema de regras preestabelecidas e nela
encontra justificação" (2010, p. 174).

A SAGA HARRY
POTTER: FANTÁSTICO E
MARAVILHOSO
Joanne Rowling nasceu em 1965, na
Inglaterra. Estudou Francês e Letras Clássicas
na Universidade de Exeter, depois se mudou
para Londres e foi trabalhar na Anistia
Internacional. Ensinou inglês, como segunda
língua em Portugal e, por fim, radicou-se em
Edimburgo. Rowling e a série de livros Harry
Potter têm recebido inúmeros prêmios,
desde a primeira publicação.
O enredo da série começa na década
de 90, na Grã-Bretanha. Essa realidade é
completamente igual à nossa, a não ser
pelo fato da magia realmente existir e
pelas pequenas diferenças geográficas e
históricas. Os termos "mundo mágico" ou
"mundo bruxo" referem-se à comunidade
bruxa global que vive escondida em paralelo
com o mundo dos trouxas. O mundo trouxa
é o nome dado na série para o mundo
habitado por pessoas não-mágicas, com a
qual a Sociedade mágica co-existe, porém
a maioria dos bruxos permanece escondida
entre os "trouxas" não-mágicos.
Sobre o processo de escrita da saga,
Rowling diz em suas entrevistas ter levado
cerca de cinco anos para escrever seu primeiro
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livro, Harry Potter e a pedra filosofal, e os
esboços dos outros seis que completariam a
jornada do personagem bruxo: Harry Potter e
a câmera secreta; Harry Potter e o prisioneiro
de Azkaban; Harry Potter e o cálice de fogo;
Harry Potter e o enigma do princípe; e Harry
Potter e as relíquias da morte, cada um
correspondendo a um ano de vida de Harry
na escola de magia e bruxaria.
No último livro da série se dá o desfecho
de toda a obra; personagens e leitores
empreendem, juntos, uma jornada de
suspense, mistério e magia do começo ao
fim. Embora a morte tenha sido um tema que
permeou todas as histórias anteriores, nessa
edição, ela recebe um tratamento especial.
Antes do primeiro capítulo, não por acaso,
temos a seguinte citação, de William Penn:
“A morte é apenas uma travessia do mundo,
tal como os amigos que atravessam o mar e
permanecem vivos uns nos outros. Porque
sentem necessidade de estar presentes, para
amar e viver o que é onipresente. Nesse
espelho divino vêem-se face a face; e sua
conversa é livre e pura. Este é o consolo dos
amigos e embora se diga que morrem, sua
amizade e convívio estão, no melhor sentido,
sempre presentes, porque são imortais”
(APUD Rowling, 2007, epígrafe).
Essas palavras servem de consolo para as
perdas que estão porvir. A dor e a tristeza
não estão apenas presentes em Harry, pois
é por meio dele que a autora evidencia
os sentimentos dos outros, mas essa dor
ultrapasse os limites do livro e instala-se em
nós, como se os leitores também tivessem
direito de senti-la, como se conhecêssemos
os personagens, por acompanhar, por meio

dos sete livros, as suas aventuras em outro
mundo, que não o nosso. Porque, para eles,
somos "trouxas".
No final, tudo gira em torno disso, pois
a Morte é o último dos males; há uma
passagem em que Dumbledore afirma “Para
uma mente bem estruturada a morte é a
grande aventura seguinte”.
Existe certa conformação e esperança,
pois acreditamos que no mundo da magia
talvez os mortos se levantem. Não é o que
acontece, entretanto, o livro passa a ideia de
que os limites que separa a vida da morte são
tênues, da mesma forma que as oposições
sonho/ realidade, imaginação/ consciência.
Isto fica claro numa passagem bastante
simbólica em que Harry e Dumbledore estão
na estação de trem King's Cross, mesmo
lugar onde a autora Rowling conta que teve
o primeiro vislumbre do personagem nos
anos 1990.
"Me diga uma coisa." - disse Harry - "Isso
é real? Ou esteve acontecendo apenas em
minha mente?".
"Claro que está acontecendo em sua
mente, Harry, mas por que isto significaria
que não é real?".(Rowling, 2007, p. 561-562).
Outro tema recorrente na série é o
amor, personificado na bondosa figura
do diretor de Hogwarts, Dumbledore.
É dele uma das frases mais célebres:
“palavras são, na minha nada humilde
opinião, nossa inesgotável fonte de magia.
Capazes de formar grandes sofrimentos ?
e também de remedia-los". Penso que há
contida nessa afirmação um resumo da
função da literatura e por consequência do
fantástico nesta obra.
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O amor, de acordo com a personagem, é
uma forma de magia; ao mesmo tempo, os
livros exploram temáticas como amizade,
ambição, escolha, preconceito, coragem,
crescimento, responsabilidade moral e
as complexidades da vida e da morte, e
acontecem num mundo mágico com suas
próprias leis.
Quanto à crítica, Stephen King concorda
com a positiva e acrescenta: “Um feito do
qual somente uma imaginação superior é
capaz”. Ele prediz, ainda, que Harry Potter
“passará pelo teste do tempo e irá para uma
prateleira onde somente os melhores são
mantidos [...]. Essa é uma série não só para
uma década, mas para eras”.

INCENTIVO À LEITURA
NAS AULAS DE LÍNGUA
PORTUGUESA: HARRY
POTTER E A LITERATURA
FANTÁSTICA
Após percorrer pelos limites da literatura
fantástica e relacioná-la à livros e filmes que
interessam crianças, jovens e adolescentes,
é mister ressaltar a importância desses
temas nas aulas de língua, com o intuito
de primeiramente incentivar a leitura, a
imaginação e o processo criativo, para daí
abordar e explorar conteúdos narrativos,
discursivos, temáticos, inclusive a própria
noção do fantástico, sua função e familiaridade
com o maravilhoso e o estranho. Dessa
maneira, seria um ganho proporcionar uma
leitura descompromissada ou ainda partir

de análises mais ou menos complexas para
construir significados e sentidos, sejam nos
livros, sejam nos efeitos que eles produzem
em nós.
No primeiro parágrafo de Harry Potter
e a pedra filosofal, percebe-se o equilíbrio
instaurado na rotina dos personagens Sr. e
Sra. Dursley.
"Sr. e a Sra. Dursley, da rua dos Alfeneiros,
nº 4, se orgulhavam de dizer que eram
perfeitamente
normais,
muito
bem,
obrigado. Eram as últimas pessoas no mundo
que se esperaria que se metessem em
alguma coisa estranha ou misteriosa, porque
simplesmente não compactuavam com esse
tipo de bobagem" (Rowling, 2000, p. 1).
Na página seguinte, há pistas de que a
monotonia será interrompida por eventos
inexplicáveis para as leis do mundo real.
"Quando o Sr. e a Sra. Dursley
acordaram na terça-feira monótona e
cinzenta em que a nossa história começa,
não havia nada no céu nublado lá fora
sugerindo as coisas estranhas e misteriosas
que não tardariam a acontecer por todo o
país" (Rowling, 2000, p. 2).
Em seguida, Harry foi deixado na casa
de seus tios, a família Dursley, ainda bebê,
na noite do assassinato de seus pais. Até
os 10 anos de idade, o menino viveu com
os tios e era muito maltratado por eles. No
dia do seu aniversário de 11 anos, porém,
descobriu que não era um garoto qualquer
e, sim, um bruxo. Neste primeiro momento
o herói sente a contradição entre os dois
mundos, o real e o fantástico, e o segundo é
muito mais interessante do que o primeiro.
Desse modo, Hogwarts, a escola de magia
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e bruxaria, é apresentada por um narrador
em terceira pessoa onisciente e no início,
por meio do personagem, o leitor vivencia
o espanto diante das coisas extraordinárias
que o cercam.
A magia surge pelo viés do acontecimento
literário, visto que, se não ocorresse a
ruptura do fantástico, a narrativa não teria
continuidade; o fantástico aparece também
como um sentimento de salvação perante a
difícil realidade do menino Potter, que não se
sentia pertencente à família dos tios.
A partir da metade do primeiro livro,
o universo fantástico (mundo da magia)
predomina na narrativa, ainda que
percebamos a nuance entre os dois mundos.
O fechamento dos livros se dá junto à
conclusão do ano letivo, fato este que faz com
que os estudante retornem para suas casas,
assim Harry sofre o deslocamento entre o
fantástico e o real. Para os que acompanham
toda a saga, pode restar a dúvida quanto ao
plano da narrativa ser do tipo maravilhoso.
Todavia, podemos pensar na hesitação e
na dúvida, característica do fantástico,
quando do surgimento de uma tese que
defende que todas as aventuras descritas
nos oito filmes são fruto da imaginação do
personagem. J. K. Rowling comentou sobre
essa possibilidade: "Acho que esta questão
é fabulosa e que conversa com perfeição
com a verdade dos livros, porque me
sugeriram isso mais de uma vez, que
Harry enlouqueceu no armário debaixo
da escada e que tudo que aconteceu
subsequentemente foi algum tipo de vida
fantasiosa que ele desenvolveu para se
salvar", afirmou a autora.

Lembremos os dados do problema: no
universo evocado pelo texto, produz-se um
acontecimento - uma ação - que depende
do sobrenatural (ou do falso sobrenatural);
por sua vez, este provoca uma reação no
leitor implícito (e geralmente no herói da
história): é esta reação que qualificamos de
"hesitação", e os textos que a fazem viver,
de fantásticos. Quando se coloca a questão
dos temas, coloca-se a reação fantástica
entre parênteses, por não interessar senão à
natureza dos acontecimentos que a provocam.
Em outros termos, deste ponto de vista, a
distinção entre fantástico e maravilhoso
não tem mais interesse, e nos ocuparemos
indiferentemente de obras pertencentes a
um ou outro gênero. No entanto é possível
que o texto enfatize de tal forma o fantástico
(isto é, a reação), que nele não mais possamos
diferenciar o sobrenatural que o provocou:
em vez de levar à apreensão da ação, a reação
a impede; a colocação entre parênteses do
fantástico torna-se extremamente difícil, se
não impossível. (Todorov, 2010, p. 111).
Portanto, transitamos no terreno do
fantástico, pois insere-se a magia dentro do
comum, do cotidiano e ainda instaura-se a
dúvida perante o universo mágico de Harry
Potter.
Certamente impressiona o sucesso da
saga do bruxinho mais famoso de todos os
tempos. Em números, a franquia Harry Potter
ultrapassa R$ 10,9 bilhões de arrecadação
ao redor do mundo, contando os oito filmes
da série. Além disso, o livro foi traduzido
para dezenas de idiomas; soma-se a esse
montante parques, brinquedos, vestuário,
etc. Pode-se creditar parte do sucesso ao
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fato da franquia fiel dos filmes massificar as
histórias, ademais os lançamentos dos livros
(2000 a 2007) fez com que a personagem
tivesse um crescimento gradual, de maneira
que muitas pessoas cresceram lendo a saga
e/ou assistindo aos filme, motivo pelo qual J.
K. tem um público tão fiel.
Considerando, portanto, o potencial de
recepção dos livros, o sucesso de público nos

cinemas, a possibilidade de apresentar
o fantástico como mote incentivador de
leitura, é oportuno mostrar aos alunos a
jornada do herói/bruxo Harry Potter e todo
o universo extraordinário representado em
suas páginas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Buscamos apresentar a saga Harry Potter da escritora
J. K. Rowling sob o olhar da literatura fantástica,
abarcando as características e as funções que
o fantástico exerce dentro da obra. Podemos considerar que
os objetivos foram atingidos no sentido de eleger o fantástico
e as obras que se inserem neste gênero nas aulas de língua
portuguesa, nas salas de ensino fundamental.
Partimos do argumento da importância do incentivo
a leitura e a imaginação e portanto da leitura, processo
este que, por sua vez, é lacunar, dependendo da
percepção do leitor, diferentemente da linguagem
cinematográfica, que já nos oferece elementos prontos.
Na introdução deste artigo, citamos a série para gostar
de ler com o propósito de relacionar a leitura também a
um ato de prazer, ou seja, ler despretensiosamente, por
diversão. Nos dias de hoje, a escola compete diretamente
com conteúdos mais atrativos, como os jogos, os celulares,
as redes sociais, de modo que difundir a leitura torna-se cada
vez mais desafiador, portanto estratégico.
Nesse sentido, propusemo-nos a analisar a saga Harry
Potter, sucesso de público, a fim de explorar a temática do
fantástico e a jornada do herói. A primeira vista tratando
de uma aparente simplicidade na linguagem, mas, à medida
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que a trama se desenvolve, percebe-se a complexidade de cada obra e da série enquanto
totalidade. Diante do desafio de fazer nossos estudantes lerem mais e do material que
dispomos, cabe ao professor, então, explorar todos os recursos possíveis de acordo com seu
público alvo para fazer da leitura uma atrativo.
Para melhor sistematizar os resultados obtidos por meio deste trabalho, retoma-se a
cada um dos objetivos que orientou a organização do artigo: na primeira parte, buscou-se
a definição de literatura fantástica, de acordo com os estudos de Todorov; o segundo título
foi dedicado a situar aspectos da biografia da autora da saga Harry Potter tanto quanto
explicar brevemente a sinopse da obra, enfatizando sobretudo pontos em que a narrativa e o
fantástico se cruzam; no final, relacionou-se o surgimento da magia como
acontecimento literário, momento em que há a ruptura com o equilíbrio e o comum.
Não obstante a ambiguidade presente no fantástico, pretendeu-se com trechos
evidenciar dentro da obra sua função e delimitá-la. Espera-se que estes livros sejam os
primeiros de um público que se julga não-leitor e aproxime as pessoas desta atividade tão
importante e prazerosa.
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O DESAFIO NA FORMAÇÃO DE
EDUCADORES
RESUMO: A literatura sobre a interdisciplinaridade demonstra o auxílio na dissociação
do conhecimento produzido e orienta a produção de uma nova ordem de conhecimento,
adequando melhoria da qualidade do Ensino Superior, uma vez que orienta a formação
global do homem, mediante a superação da fragmentação. A muitos as instituições de
ensino superior são vistas como entidades formativas cumprindo com a importante missão
de preparar os indivíduos para futura inclusão tanto no mercado de trabalho como na
sociedade. Seu cotidiano é mesclado pelas necessidades intrínsecas à universidade que
muitas vezes acaba por corroborar como isolamento deste profissional afetando de maneira
significativa, a maneira como este edifica sua identidade, interage e exerce suas funções e
atividades a ele conferidas. Neste sentido a interdisciplinaridade apresenta-se como princípio
intercessor entre o multidisciplinar, um elemento teórico-metodológico, a ser conquistado
e desenvolvido mediante a interação coletiva ou individual, como uma regulação diante
dos inúmeros limites e possibilidades encontrados para cada situação. Colocar em pratica a
interdisciplinaridade na universidade requer densas mudanças na vida acadêmica, abrindo
espaços efetivos para a prática da iniciação científica, da pesquisa e da extensão. Assim
para cumprir o papel fundamental são necessárias mudanças que passam pela revisão
dos currículos e pela sua formulação integrada, modificando de forma essencial o papel
do professor no contexto educativo. Não basta que o currículo seja formulado de forma
integrada, é preciso vivenciar a integração, vivenciar e praticar a interdisciplinaridade.
Palavras-Chave: Interdisciplinaridade; Ensino Superior; Conhecimento.
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INTRODUÇÃO
A reivindicação atual que possibilita
uma formação completa do docente é
que a universidade não somente diplome
os acadêmicos para futuras habilitações
nas especializações tradicionais, mas
principalmente, que tenha uma formação
interdisciplinar, para desenvolver suas
competências e habilidades em função de
novos conhecimentos que se produzem e
que demandam um novo tipo de profissional.
Para a melhoria do processo ensino
aprendizagem a educação deve ser entendida
e trabalhada de forma interdisciplinar, na
qual o aluno é agente ativo, assumindo
responsabilidades, tomando atitudes ele
torna-se comprometido, responsável, capaz
de planejar suas ações, diante dos fatos e
interagir no meio em que vive .O julgamento
que recai sobre a educação atual não significa
que o conhecimento especializado, precisa
ser substituído, mas, sim, que necessita de
uma ligação entre os diferentes saberes para
a alcance de um olhar mais globalizado.
A questão da interdisciplinaridade no
campo educacional vem sendo debatida
no Brasil desde o final da década de 60
do século XX. O ensino como vem sendo
construído no decorrer dos anos que delimita
o saber, alimenta a especialização e tira a
noção do todo, é considerado o modelo em
crise. O conhecimento abrangente tornase a necessidade atual. No Ensino Superior,
a falta de contato do conhecimento com
a realidade, parece ser uma característica
bastante acentuada. Os professores, no
esforço de levar seus alunos a aprender,

o fazem de maneira a dar importância ao
conteúdo em si, e não à sua interligação com
a situação da qual insurge, gerando, assim,
a clássica dissociação entre teoria e prática.
A necessidade de cumprir um plano definido
uma programação engessada nos padrões
positivista que divide o saber muitas vezes
arrebata o docente a fazer as associações
com os demais conteúdos e áreas do
conhecimento.
O termo interdisciplinaridade de uma
forma resumida significa uma relação de
troca, na qual os participantes carecem de
assumir uma atitude frente ao problema
do conhecimento. Melhor dizendo, a ação
interdisciplinar pretende a substituição de
uma concepção fragmentária engessada,
por uma concepção unitária e global de ser
humano e de sociedade.
O papel de induzir o aluno para que
seja sujeito de sua aprendizagem é de
responsabilidade dos professores, ciente
do que irá realizar, ou seja, levar o aluno a
aprender a projetar, a trabalhar com hipóteses
e a encontrar soluções. Nessa expectativa,
para que o mesmo adquira essas habilidades,
faz-se necessário trabalhar com práticas
pedagógicas voltadas para a formação do
aluno, para o exercício da cidadania plena,
respeitando a individualidade de cada um,
utilizando-se de conteúdos interdisciplinares
e contextualizados.
Vale lembrar que a questão interdisciplinar
emerge como orientação da superação da
dicotomia entre pedagogia e epistemologia,
entre ensino e produção de conhecimentos
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científicos, daí porque a sua maior
complexidade e necessidade de superação
da perspectiva departamental e setorizada
do ensino.
Considerando-se a necessidade de que
a educação na universidade ofereça aos
acadêmicos referenciais que os ajudem a
perceber as várias dimensões, levandoos a pensar globalmente, no sentido de
desenvolver um senso de responsabilidade
com as classes sociais, essa pesquisa tem
como objetivo refletir sobre a importância
da interdisciplinaridade no processo ensinoaprendizagem no Ensino Superior.
Assim esta nova exigência de um professor
que conduz o aprendizado completo, definese, também, um novo perfil docente. Do
educador capaz de atender às necessidades
da escola atual espera-se que esteja
preparado para suplantar as fronteiras da sua
especialização, a fim de obter um olhar mais
amplo do que pretende conhecer e ensinar.

INTERDISCIPLINARIDADE E
COMPLEXIDADE
Na contemporaneidade, as diversas
formas e estilos de arte utilizadas no
passado são considerados, valorizadas
e utilizadas para as variadas formas
de produções artísticas. A arte continua
transmitindo a emoção que seus criadores
colocaram em cada obra, uma forma de
expressão humana. Com a arte o homem
passa a transmitir seus anseios, seus desejos,
suas frustrações, enfim, sua personalidade.
O inconsciente humano encontra na arte

uma forma de se relacionar com o meio, livre
de preconceitos.
Inclusive na escola, a arte passa a ser
utilizada como uma maneira de ensinar
os mais diversos conteúdos. A expressão
"educação por meio da arte", criada por
Herbert Read em 1948 e, posteriormente,
chamada de Arte- Educação foi uma das
ideias mais utilizadas sobre o ensino de Arte
e teve a contribuição de outros autores,
como Viktor Lowenfeld que tratava da
potencialidade criadora da criança.
No Brasil, na primeira metade do século XX,
algumas disciplinas relacionadas com a Arte:
Desenho, Trabalhos Manuais, Música, entre
outras, faziam parte das escolas primária e
secundária, mas, conforme encontramos nos
Parâmetros Curriculares Nacionais de Artes
(1997, p.22): "O ensino de Arte era voltado
essencialmente para domínio técnico, mais
centrado na figura do professor; competia a
ele transmitir aos alunos os conceitos ligados
aos padrões estéticos".
Mas, apesar de todos os estudos
desenvolvidos a respeito da importância
do ensino da Arte e também a despeito
da legislação a respeito, a Arte trabalhada
na escola geralmente é desenvolvida de
forma incompleta e, quando não, incorreta.
As atividades envolvendo Arte muitas
vezes são feitas sem nenhum objetivo,
carregadas de técnicas e padrões artísticos
já utilizados. Quando o professor decide
trabalhar alguma atividade artística, ele,
muitas vezes, apenas entrega folhas de papel
em branco e alguns lápis de cor aos alunos
para que estes desenhem livremente. Falta
a estes professores o conhecimento que
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esta atividade, o desenho livre, pode ter
grande sentido para o aluno. Muitos destes
profissionais trabalham este tipo de atividade
apenas para que seus alunos possam estar
ocupados durante um período da aula.
Diante do estudo realizado durante a
Pré-História, nota-se que a Educação já
existe desde o surgimento dos primeiros
representantes da espécie humana. Para que
pudessem solucionar problemas e enfrentar
desafios, viram-se forçados a utilizar cada
vez mais a inteligência; com o tempo o ser
humano passou a ter que melhor aprender o
que necessitava fazer.
Os coletores de frutas e caçadores
ensinavam às gerações mais novas de
modo informal, como obter a sobrevivência.
Crianças e jovens, por meio de um processo
de observação, imitação e participação,
aprendiam, nos campos e matas, quais as
frutas serviam para a alimentação e quais
eram tóxicas, quais as plantas serviam para
extração de tinta e que cuidados deveriam
tomar para abater os animais mais ferozes e
os mais ariscos.
Do mesmo modo, aprendiam, nas cavernas
e abrigos, a polir os granitos e fabricar os
instrumentos necessários à caça, ao trato
dos animais, à obtenção de madeira para a
fogueira e até mesmo à execução de uma
cirurgia. Muito cedo, já fabricavam, com os
adultos, os utensílios ou objetos domésticos
e enfeites utilizados nos funerais e nas
cerimônias religiosas. Enquanto os adultos
pintavam as paredes dos abrigos, as crianças
e jovens não desprendiam os olhos de suas
mãos; enquanto as mulheres preparavam as
caças, as frutas e as raízes para alimento, os

mais novos estavam em volta, aprendendo
os segredos da culinária. (COSTA, 1998, p.
7).
Observa-se então que a educação já
existia antes mesmo que houvesse a sala
de aula, essa educação era transmitida
de geração para geração, onde os mais
experientes passavam para a geração mais
nova os conhecimentos necessários a seu
dia-a-dia. Embora a educação existisse há
muito tempo, não se dava um tratamento
especial à educação das crianças, não se via
a necessidade de que as crianças fossem
educadas de uma forma diferente do adulto,
mas pouco a pouco a criança foi adquirindo
o seu espaço dentro da sociedade.
A valorização da Educação Infantil,
a busca pelo conhecimento sobre a
criança e sobre os seus processos de
desenvolvimento e de aprendizagem, vem se
alargando desde que esta modalidade de
ensino passou a fazer parte da Educação
Básica, a partir da LDB de 1996.
Em 1998, foi elaborado o Referencial
Curricular Nacional para a Educação
Infantil, documento composto por três
volumes, que visa contribuir com as formas
de funcionamento desta modalidade de
ensino, o tratamento adequado a cada
faixa etária e os eixos considerados mais
importantes para estabelecer relações com
o conhecimento: Matemática, Natureza e
Sociedade, Linguagem Oral e Escrita, Artes
Visuais, Música e Movimento.
Diante desse artigo fica esclarecido que a
educação infantil deve ter como finalidade
o desenvolvimento pleno da criança até
seis anos de idade, voltada aos aspectos
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físicos, psicológicos, intelectuais e sociais,
sendo complementação da ação da família
e da comunidade em que vive. O aporte
na colaboração de todas as disciplinas para
formação do homem pleno é uma maneira de
torná-lo capaz de resolver-se, de contribuir
para a renovação da sociedade.
A aplicação de um conhecimento
construído a partir das relações entre
os vários campos do saber parece ser
uma necessidade que não se apresenta
somente à histórica, mas uma imposição da
atual materialidade que vem exigindo do
trabalhador um conhecimento maior do que
a especialização lhe confere.
A adoção do novo paradigma para a
construção do conhecimento mais global
não é um assunto novo. Desde o início do
século XX se discute a necessidade de uma
perspectiva mais ampla que a visão de mundo
proporcionada pelo modelo cartesianonewtoniano não oferece.
A revolução na ciência foi o marco
para uma nova maneira de compreender
o mundo. Tudo começou com a célebre
Teoria da Relatividade, do físico alemão
Albert Einstein. Ele mostrou que o tempo
e os espaços são relativos, dependem da
velocidade do observador. Por meio dessa
nova descoberta, o universo começava
a apresentar-se orgânico, holístico e,
sobretudo relacional, onde as partes estavam
ligadas entre si, numa relação de influência
recíproca, também com o todo.
A partir de então, muitas contribuições
começaram a surgir, nos mais diversos ramos
e áreas de saber. E, em um contexto de
tantas transformações, alguns pensadores

se pronunciaram acerca do novo paradigma,
como o da complexidade defendido por
Edgar Morin.
Para a educação a complexidade possibilita
o ensino emancipado porque favorece a
reflexão do cotidiano, o questionamento
e a transformação social, ao passo que
concepções reducionistas, revestidas de
pensamentos lineares e fragmentadas,
valorizam o consenso de uma pedagogia
que visando à harmonia e à unidade, acaba
por estimular a acomodação. Por isso,
há necessidade de pensar na preparação
do futuro professor para uma prática
fundamentada na transformação e anular as
práticas alienantes e domesticadoras.

EM DIREÇÃO A UMA
ATITUDE INTERDISCIPLINAR
DOCENTE
A
atitude
interdisciplinar
do
professor deve ser construída pelo
autoconhecimento
inicial,
refletindo
sobre a sua própria prática educativa,
procurando o significado para a sua vida e a
de seus alunos.
(...) não abandonando as práticas
coerentes e consequentes, mas atualizandoas e compartilhando-as com os seus pares.
O professor deve ser um provocador
de dúvidas, um incitador à reflexão, e
questionamentos,
uma
pessoa
que
sabe o momento certo de interferir,
mas ao mesmo tempo aprende com os alunos.
(Geralda Terezinha Ramos in Fazenda, 2002,
p. 85).
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A interdisciplinaridade, ao ser considerado
como um caminho importante para a
construção de um conhecimento mais
abrangente, deixa de ser apenas uma opção
para se e transformar em uma prática
necessária no cotidiano escolar.
A falta de uma metodologia elaborada
faz da criatividade a estratégia mais
importante para a conquista de um saber
mais aprofundado, permitindo a todos os
envolvidos no processo da elaboração do
conhecimento a ação para a transformação
da realidade.
Se ainda não existe um procedimento
único para estabelecer as relações entre
os campos do saber, o diálogo entre
docentes constitui a base deste desígnio

PROCEDIMENTOS
ESCOLARES NO ENSINO DE
ARTE
Para Ferraz (1997), ser professor de arte
é atuar por meio de uma pedagogia mais
realista e mais progressista, que aproxime
os estudantes do legado cultural e artístico
da humanidade, permitindo, assim, que
tenham conhecimentos dos aspectos mais
significativos de nossa cultura, em suas
diversas manifestações. E, para que isso
ocorra efetivamente, é precioso aprofundar
estudos e evoluir no saber estético e artístico.
Os estudantes têm o direito de contar com
os professores que estudam e saibam arte
vinculada à vida pessoal, regional, nacional e
internacional. Ao mesmo tempo, o professor

que busca a unidade do conhecimento.
Por isso, há necessidade de pensar na
formação docente voltada para o desejo
de buscar e viver uma prática que parte
da comunicação para a produção de um
saber aprofundado na condição de avançar
no mundo concreto e real dos fenômenos
que nos cercam.
O que parece ser uma conquista de fora
para dentro seria um exercício para que o
futuro docente encontre caminhos que lhe
permitam assumir uma postura para as novas
descobertas, o prazer na ação e integração
nessa dinâmica de construção constante do
conhecimento, para o diálogo com outros
saberes e para desenvolver o hábito de
discutir e trabalhar juntos.
de arte precisa saber o alcance de sua ação
profissional, ou seja, saber que pode concorrer
para que seus alunos também elaborem uma
cultura estética e artística que expresse com
clareza a sua vida na sociedade. O professor
de arte é um dos responsáveis pelo sucesso
desse processo transformador, ao ajudar os
alunos a melhorarem suas sensibilidades e
saberes práticos e teóricos em arte.
É muito importante que o professor
perceba os diversos significados que pode
ter a atividade motora para as crianças. Isso
poderá contribuir para que ele possa ajudálas a ter uma percepção adequada de seus
recursos corporais, de suas possibilidades
e limitações sempre em transformação,
dando-lhes condições de se expressarem
com liberdade e de aperfeiçoarem suas
competências motoras.
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O professor deve refletir sobre as
solicitações corporais das crianças e
sua atitude diante das manifestações da
motricidade
infantil,
compreendendo
seu caráter lúdico e expressivo. Além de
refletir acerca das possibilidades posturais
e motoras oferecidas no conjunto das
atividades, é interessante planejar situações
de trabalho voltadas para aspectos
mais específicos do desenvolvimento corporal
e motor. Nessa perspectiva, o professor
deverá avaliar constantemente o tempo de
contenção motora ou de manutenção de
uma mesma postura de maneira a adequar as

A FORMAÇÃO DOS
EDUCADORES ARTICULADA
COM UMA EDUCAÇÃO
EM DI-REITOS HUMANOS
INTERDISCIPLINAR E
MULTIDIMENSIONAL
A formação do educador em direitos
humanos depende tanto de uma prática
pedagógica condizente com o respeito
ao ser humano como de uma educação
que privilegie a interdisciplinaridade e
a multidimensionalidade que envolve a
temática. Esses aspectos representam uma
nova postura diante do conhecimento,
possibilitando uma ação educativa capaz
de ampliar as capacidades, desenvolver a
consciência crítica diante da informação e
priorizar a interação e participação de forma
democrática. O foco, portanto, valoriza

atividades às possibilidades das crianças de
diferentes idades.
Para Smith (1991), não basta apenas
dizer que a arte deve ser estudada como
assunto integrante do currículo escolar, o
compromisso com a qualidade no ensino de
arte e a excelência na educação é considerado
fundamental. O autor justifica a prioridade
de um ensino de arte com aprendizado
sequencial, a fim de preparar o aluno para
engajar-se no mundo artístico-estético,
ou seja, é importante que os professores
busquem preparar cidadãos críticos, que
sejam capazes de criar outras verdades.
o que é construído e não simplesmente
transmitido.
De acordo com Fazenda (1979, p.39),
a interdisciplinaridade “é uma relação de
reciprocidade, de mutualidade”, além disso,
é um processo que possibilita o diálogo.
Andrade (1989, p.10), por sua vez, a conceitua
como “a busca teórica e epistemológica
de um avanço do conhecimento, a partir
dessas conquistas fundamentais, que, de um
campo do saber a outro, podem circular com
fecundação mútua”.
A interdisciplinaridade, que busca o
equilíbrio entre a análise fragmentada e
a síntese simplificadora, é essencial nas
atividades relacionadas aos direitos humanos,
porque a formação, nesse âmbito, necessita
articular as várias esferas do conhecimento
de modo a perpassar todos os seus níveis e
conteúdos com a finalidade de possibilitar o
olhar para o mesmo objeto sob perspectivas
diferentes.
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Para Gadotti (1999, p.2-3), a metodologia
de trabalho interdisciplinar implica: integração
de conteúdos; passar de uma concepção
fragmentária para uma concepção unitária
do conhecimento; superar a dicotomia entre
ensino e pesquisa, considerando o estudo e a
pesquisa a partir da contribuição das diversas
ciências; e realizar o ensino aprendizagem
centrado numa visão de que aprendemos
ao longo da vida. Estes elementos permitem
compreender que um trabalho interdisciplinar
demanda a superação de que uma única
visão, explicação ou conteúdo é suficiente.
No campo dos direitos humanos, como nos
demais campos do saber, é a multiplicidade
de temas, de articulações, de conteúdos que
possibilita um processo educativo plural e
completo.
Da mesma maneira, a formação em
direitos humanos demanda englobar
diferentes
dimensões
que
devem
complementar-se com o fim de abarcar o
conhecimento desde distintas percepções.
Neste ponto, reside a importância de
uma formação que aborde a educação em
direitos humanos como multidimensional,
tentando
relacionar
diferentes
dimensões que devem ser trabalhadas em
conjunto. (HORTA, 2000, p.129).
O que se busca com a ação pedagógica,
por meio da interdisciplinaridade e de
uma abordagem multidimensional, é a
tentativa de superação de uma postura
isolada e alienada e a formação do
sujeito social a partir da vivência de uma
realidade global e participativa.
Pensar na interdisciplinaridade e nas
múltiplas dimensões da EDH significa

assegurar que os conteúdos relacionados
aos direitos humanos estejam presentes
tanto no currículo manifesto – planos,
programas e textos de estudos – como no
currículo oculto. (MAGENDZO, 2006, p.35).
Isso significa que, além do interesse pelos
objetivos e conteúdos das distintas áreas do
aprendizado, também existe a preocupação
de que a EDH esteja presente em todos os
níveis da prática pedagógica.
Neste contexto, o que fica claro, é que
uma área como a dos direitos humanos,
por sua relevância e pela amplitude de
conteúdos teóricos e práticos que são de
sua competência, não é condizente com
outra forma de abordagem que não seja a
interdisciplinar e a multidimensional. Como
busca a formação cidadã, a EDH tem que
estar em interação com todas as áreas do
conhecimento e a interdisciplinaridade e a
multidimensionalidade são recursos que se
completam e que têm a finalidade de ampliar
as inúmeras possibilidades de interface do
conhecimento, possibilitando, ao mesmo
tempo, a autonomia e a interação.
É por meio delas que um processo
educativo em direitos humanos ultrapassa
os limites da simples descrição da realidade e
passa a mobilizar as competências cognitivas
para auxiliar nas análises, deduções e
inferências. Ao mesmo tempo que fomenta a
explicação, a compreensão e a intervenção.
A formação do educador em direitos
humanos, para ser completa, tem que
partir dessas premissas. Não pode estar
atrelada a uma estrutura fechada de
produção do conhecimento. Então, por que
não privilegiar a interdisciplinaridade e a
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abordagem multidimensional na EDH se elas
proporcionam as melhores condições para a
formação nesta área?
Qualquer dificuldade que possa existir
nesse sentido, merece a pena ser superada
pelo resultado que será alcançado. Claro
que isso requer um aprendizado por
parte dos educadores, o reaprender a
olhar, a articular, a construir junto. Mas
as resistências e problemas que podem
ocorrer nesse caminho não devem servir de
argumento para o desânimo ou a rejeição.
O educador em direitos humanos tem
diante de si uma responsabilidade imensa.
Primeiro, de educar-se a si mesmo e depois,
de educar aos demais na tolerância, no
respeito, na compreensão da diferença.
Segundo, de atuar democraticamente e com
persistência para que o compromisso com
as transformações sociais, necessárias para
reverter às injustiças e desigualdades, possa
chegar a ser o horizonte de todos.

RELAÇÃO ENTRE
FORMAÇÃO FRÁGIL E
LÓGICA CLASSIFICATÓRIA E
EXCLUDENTE
Há uma forte vinculação entre a formação
frágil e lógica classificatória, e excludente.
Como muitos docentes não sabem como
trabalhar com os alunos concretos que
têm, em decorrência da frágil formação,
acabam excluindo-os do processo de
ensino-aprendizagem. Por outro lado, a
lógica classificatória e excludente presente

na escola (e na sociedade) “protege” a frágil
formação da crítica, uma vez que, a priori,
já se sabe que o problema está no aluno
(e/ou na sua família), “obviamente” (“As
verdades são mentiras de que os homens se
esqueceram o que são”. – Nietzche). Só para
se ter uma ideia do grau de introjeção desta
lógica, há pais que entram com processo na
justiça para que a escola reprove seu filho....
Um aspecto que nos incomoda bastante,
faz pensar e desafia o entendimento, é o
quanto os professores não se implicam na
questão do fracasso escolar. Diante de alunos
que não estão aprendendo, um número
significativo de professores simplesmente
aponta a reprovação como solução, seja para
“motivar” aluno para a aprendizagem, seja
para “educar”, mostrar que não podem agir
de determinada forma que serão punidos. A
prática de responsabilizar o aluno pelo seu
fracasso não é nova.
A frágil formação pedagógica como
um todo e a falta de domínio didático do
professor, em particular, levou ao longo
da história a um conjunto de equívocos.
Tomamos como referência a escola
elementar, de Gramática, uma vez que será
a base da escola moderna. Quando houve
uma significativa expansão no século XII, em
função — entre outras coisas — da retomada
do crescimento urbano, a questão se
evidenciou e sucessivas foram as iniciativas
inadequadas para resolver os problemas
no comportamento e na aprendizagem. A
primeira grande medida tomada foi o uso
da vara (férula, bastão, posteriormente,
palmató- ria-férula de palmeira) (PETITAT,
1994, p. 56). O professor usa o argumentum
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ad baculum, isto é, o argumento que
apela para o báculo, para o bastão, para o
castigo físico. Tal recurso foi tão utilizado
que, comumente, o mestre de Gramática
é representado nas iluminuras, pinturas,
baixos relevos ou esculturas medievais
ou modernos com a vara ou a palmatória
na mão. O crescimento do sentimento de
repugnância pelo castigo físico (ARIÈS,
1981, p. 181) fez com que outras formas de
disciplinamento fossem adotadas. Uma delas
foi a humilhação. Na França do século XVIII,
por exemplo, difundiu-se a ideia de que
era preciso humilhar a infância para melhor
educá-la. Outra forma utilizada, só que de
maneira não consciente ou não assumida, foi
a pressão de enquadramento do aluno pela
avaliação. Em um primeiro momento, foi
a emulação, a competição entre os alunos
pelo melhor desempenho, obtendo-se
assim melhor comportamento (muitas vezes
associada à prática de delação dos colegas).
A Ratio Studiorum (1599 ver CÓDIGO...
2009), dos colégios jesuítas, recomendava
este procedimento ao prefeito de estudos e
aos mestres.
A outra forma de uso da avaliação como
elemento de controle de comportamento
foi a ameaça da reprovação. Esta, como
sabemos, lamentavelmente tem fortes
reflexos até hoje. Com a crescente crítica ao
uso da avaliação como instrumento de poder
autoritário, sobretudo a partir dos anos
1970, abre-se o campo para a busca de novas
alternativas no controle disciplinar. Sem
que tivesse havido um avanço na formação
pedagógica dos docentes, a perspectiva de
medicalização ganhou espaço (COLLARES;

MOYSÉS, 1996).
Inicialmente,
na
forma
de
“encaminhamentos” para especialistas, e
mais recentemente pelo uso quase que
indiscriminado de drogas, notadamente
a Ritalina (cloridrato de metilfenidato).
Qualquer manifestação que não se enquadre
nas expectativas do professor, já há a suspeita
de Hiperatividade ou Déficit de Atenção. Esta
visão se propagou de tal forma que existem
testes em revistas ou em sites para que
pais e professores avaliem se seus filhos ou
alunos são portadores de TDAH (Transtorno
do Déficit de Atenção com Hiperatividade)
(VASCONCELLOS, 2009).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A arte sempre esteve presente em praticamente todas
as formações culturais. O homem que desenhou um
bisão numa caverna pré-histórica teve que aprender de
algum modo, seu ofício. E, da mesma maneira, ensinou
para alguém o que aprendeu. Dessa forma acreditase que o ensino de artes precisa ser revisto, havendo
uma conscientização primeiramente dos professores da
necessidade da arte como parte fundamental da educação,
para que seja mais bem desenvolvido o trabalho nas salas de
aula e consequentemente levar também os alunos a perceber
essa necessidade.
Durante o desenvolvimento dessa pesquisa, percebeu-se
que a arte desempenha um papel indispensável na formação
e desenvolvimento criador da criança; para qual a arte
representa e traça um percurso de criação e construção
que envolve escolhas, experiências pessoais, aprendizagens,
relação com a natureza, movimentação interna ou externa.
Devendo-se descartar as duas inferências principais: a
primeira é que o ensino de arte desenvolvido na Educação
Infantil está, na maioria das vezes, equivocado, pois a arte
geralmente era trabalhada como uma forma de passar o
tempo das crianças ou simplesmente trabalhar com datas
comemorativas, não existindo assim nenhum objetivo
concreto. A segunda, é que existem várias formas de
trabalhar com a arte na Educação Infantil sem que a mesma
seja utilizada como uma mera distração para os alunos.
Faz-se necessário, portanto, construir práticas pedagógicas
que levem em conta a necessidade do aluno, que os professores
sejam capacitados para terem em mente que mesmo com
a Educação Infantil fazendo parte da Educação Básica, ela
não tem a função de alfabetizar, que a Arte nessa fase seja
bem desenvolvida, seja prazeroso e que tenha objetivos
cada atividade proposta. O valor da atitude interdisciplinar
como iniciativa individual é importante também para a
participação de um trabalho que carece da orquestração de
esforços em direção de um saber mais aprofundado.
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A interdisciplinaridade, enquanto prática
coletiva, dependente da relação dialógica
entre os professores. Esse trabalho em
equipe tem muito mais chance de êxito que
o empreendimento individual, sobretudo
quando se trata de superar o conhecimento
isolado, fragmentado. Se o professor
tem a abertura para o diálogo, as ações
subsequentes acontecem de uma maneira
natural porque o docente está aberto
para o encontro com os seus pares, para a
convergência entre os conhecimentos e,
possivelmente, para a construção de um
texto único, escrito a muitas mãos (DEMO,
1997, p. 104).
Para esse intento, o diálogo entre os
especialistas é essencial a competência de
cada um e a capacidade de aprender juntos,
para a argumentação e o consenso nas decisões
a emersão de um novo conhecimento. E por
competência se entende como uma atitude
em que o sujeito reconhece seus limites na
boa tradição socrática e que tenha o domínio
de conteúdo da disciplina que ministra para
a argumentação com seus pares.
Os encontros entre professores não
devem ser considerados como simples trocas
de dados, mas momentos para a troca de
informações e de críticas, em que os limites
epistemológicos sejam superados por meio
da comunicação a fim de que, assim, consigam
reduzir os obstáculos e as possibilidades de
um enriquecimento recíproco. Esse processo
da intercomunicação de professores não é
dado previamente, mas construído por meio
de encontro e desencontro, hesitações e
dificuldades, avanços e recuos (LÜCK,1994,
p.80), alicerçado no diálogo e na colaboração,

fundamentado no desejo de inovar, de criar,
de ir além e exercitar-se na arte de pesquisar.
Mais
do
que
refletir
sobre
a
interdisciplinaridade, enquanto alternativa
pedagógica para superar o conhecimento
fragmentado, esta pesquisa centrou-se na
formação do licenciando para trabalhar
uma prática legada do século XX, com um
conceito ainda por definir e sem a intenção
do método.
Ser um professor interdisciplinar não
significa ter o domínio sobre diversos e
diferentes conteúdos, mas saber cooperar,
colaborar, aprender com os pares e fazer
do licenciando um parceiro no processo de
construção de ensino e aprendizagem.
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LETRAMENTO LITERÁRIO E OS
SUJEITOS DA EJA: PRÁTICAS, EVENTOS
E SIGNIFICADOS ATRIBUÍDOS
RESUMO: Esse artigo faz uma análise reflexiva sobre o fracasso escolar e a participação
da família na melhoria da aprendizagem dos alunos do EJA. Nesta análise, procuramos
compreender a aprendizagem e as dificuldades de aprendizagem, esta última é possível
causadora do fracasso escolar. Alguns problemas que surgem no aluno, durante o processo
de aprendizagem, mas que o maior problema está na educação e também na família. Portanto,
acreditamos que quando houver melhoria na educação da EJA, também haverá melhoras no
processo de aprendizagem e uma perfeita harmonia no convívio familiar.
Palavras-Chave: Fracasso; Escola; Família; Aprendizagem; Eja.
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INTRODUÇÃO
No Brasil uma das marcas mais negativas
em relação a Educação é a desigualdades
que compromete o seu exercício de forma
eficaz. Entretanto, a Educação de Jovens e
Adultos tem importância significativa para
a sociedade e para o indivíduo, pois, com
esse ensino diminui analfabetismo, marca
negativa para um país e consequentemente
aumentarão os índices de pessoas letradas
que conseguem empregos formal. Para
tanto, é necessário que as unidades
de ensino tenham conscientização de
sua importância, compreendendo esta
modalidade de ensino e elaborando planos de
ações que satisfaçam as reais necessidades
do público que nela se matricula.
Para Santos, ao se referir formação do
professor para Educação de Jovens e Adultos
afirma
[...] nos cursos oferecidos em instituições
formadoras, sente-se a necessidade de
aprofundamentos
teórico-práticos
em
relação à Educação de Jovens e Adultos. Um
dos pontos que mais afeta o ensino da EJA é a
formação do professor em razão não inclusão
da EJA, nos currículos das instituições, bem
como a dificuldade de colocar em prática os
princípios políticos e pedagógicos defendidos
pela EJA, por falta de subsídios que deveriam
ter sido adquiridos no curso de formação.
(SANTOS, 2003, p.19)
A mesma autora, ao se Referir a Machado
(1998), destaque que a educação de jovens
e adultos foi vista no decorrer de sua
história como uma modalidade de ensino
que não requer, de seus professores,

estudo nem especialização, com um campo
eminentemente ligado à boa vontade.
Em razão disso, são raros os educadores
capacitados na área. Na verdade, continua
arraigada a ideia de que qualquer pessoa que
saiba ler e escrever pode ensinar jovens e
adultos com essa falsa premissa não se tem
levado em conta para se desenvolver um
ensino adequado a esta clientela exige-se
formação inicial específica e geral consistente,
assim como formação continuada.
Para que a EJA tenha significado é
necessário que o educador tenha uma base de
conhecimentos que servem para uma prática
eficiente ao aluno nela matriculado tenha um
processo de ensino e aprendizagem de forma
qualificada e eficaz.
Desse modo, a Educação de Jovens e
adultos, necessita de mais reconhecimentos
para o seu público alvo. Sabe-se, que todo
cidadão tem seus direitos e deveres na
sociedade e, não é diferente com as pessoas
que por estes motivos não conseguiram
concluir o ensino fundamental ou não
conseguiram se quer ser alfabetizado e não
sabem nem ler nem escrever. Para tanto,
espera-se mais empenhos das políticas
públicas voltadas para a Educação de Jovens
e Adultos, para que estes não se sintam
excluídos de seus direitos.
Portanto, a Educação de Jovens e Adultos
se apresenta para a sociedade e para os jovens
e adultos, como uma grande conquista e para
os professores, instituições de ensino e sobre
tudo, para os governantes como um grande
desafio em fazer que o ensino aconteça.
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A EJA, é uma oportunidade de possibilitar
a essas pessoas que por algum motivo
deixaram a escola uma escolarização, para
que a partir de então, possam buscar cada
vez mais qualificação pessoal e profissional,
quanto maior for o investimento nesta
modalidade de ensino melhor para o país,
que preparará pessoas melhorando a
qualificação profissional que é de extrema
importância para o indivíduo e para o país, por
proporcionar conhecimentos fundamentais
para o exercício do trabalho e da cidadania.

A EDUCAÇÃO DE JOVENS
E ADULTOS NAS PRÁTICAS
ATRIBUÍDAS
Com os avanços tecnológicos e as
transformações educacionais percebidas
na área de língua portuguesa nos últimos
anos, nota-se cada vez mais a necessidade
de atualização dos profissionais do ensino na
intenção de viabilizar um ambiente escolar
em consonância com as novas teorias de
ensino e, ao mesmo tempo, atraente aos
alunos.
É primordial que se entenda a atividade
de leitura na educação de jovens e adultos
para a formação de leitores que possam
desfrutar dessa ferramenta indispensável,
não somente no espaço escolar, mas
estendendo seu uso para toda vida.
É necessário estimular o desenvolvimento
dos alunos por meio de relações estabelecidas
com seus aprendizados trazidos do meio
familiar empírico, motivando-os ao estudo

prazeroso da leitura e levando em conta seu
convívio social. Assim, nota-se a relevância
de se trabalhar dentro da realidade da
criança transformando o conhecimento do
senso comum em científico, respeitando o
seu estágio de desenvolvimento.
Falar da leitura no contexto escolar é falar
no vazio, se não partimos para a prática da
leitura desde a educação infantil.
Assim, se realmente a leitura é trabalhado
na educação infantil, então nossas crianças
serão futuros leitores críticos e participativos.
Um professor que ensine e ao fazê-lo
transmita a seu aluno a esperança, passa a
ser espelho para este aluno. É esta esperança
que faz com que este aluno mude a direção
de sua vida para o mundo.

O PERFIL DO ALUNO DA EJA
E SUA PERSPECTIVA FUTURALETRAMENTO LITERÁRIO
A escola a qual a pesquisa foi realizada,
fica na capital da cidade de Bahia em uma
região denominada zona leste. Pertence
a rede Municipal de Ensino, oferecendo
a clientela do bairro, a modalidade de
ensino regular do Ensino Fundamental
anos finais e Ensino Médio durante o
período diurno e no noturno a modalidade
Educação de Jovens e Adultos, ensinos
fundamental anos iniciais e finais.
De acordo com os dados coletados na
secretaria da escola, em média a escola
possui certa de 980 alunos, até o presente
momento da pesquisa. Deste total de
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alunos, 98 estão matriculados na Educação
de Jovens e Adultos no ensino fundamental
anos iniciais e 122 alunos nos anos finais
do ensino fundamental. Neste caso vamos
considerar apenas os alunos da modalidade
Educação Jovens e Adultos sendo
referencias de nossos estudos, totalizando
220 alunos ou seja 23% dos alunos total
matriculados na escola.
Agora passamos a analisar a quantidade
de pessoas do sexo feminino e masculinos
matriculado na escola.

alunos vem a cada anos ficando mais
jovem. Separamos os dados para melhor
compreensão em Faixa Etária do sexo
feminino e masculino em gráficos separados.

Em relação ao sexo feminina o maior
número de pessoas matriculadas na
modalidade de ensino nasceu no ano de
1991, portanto possuem 24 anos, as alunas
mais novas nasceram em 1992, as pessoas
do sexo feminismo mais com maior idade
nasceu no ano de 1971, portanto apresentam
44 anos.
Em relação ao sexo, 46% dos alunos
matriculados, masculino e 54% são do sexo
feminino, uma diferença de 8%, isto significa
que as mulheres estão frequentando a
modalidade em um número relativamente
maior que os homens, esta proporcionalidade
pode a vir compactuar com as estatísticas
atuais que indicam que em nosso pais o
número de pessoas do sexo feminismo é
relativamente maior que a do sexo masculino.
(IBGE, 2010)
Outro dado analisado foi a faixa etária
dos alunos matriculas, para a nossa surpresa
podemos perceber que a faixa etária destes

Em relação ao sexo masculino a faixa
etária do aluno mais velho matriculado é
21 anos mais velho que a aluna com mais
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idade do sexo feminino, percebe assim que
possivelmente os alunos do sexo masculino
estão demorando mais para voltar para a
escola em relação a mulheres. Por um outro
lado o aluno do sexo masculino mais novo,
nasceram no ano de 1994, apresentando 21
anos de idade, já as alunas do sexo feminino
com melhor idade apresentam 25 anos.
As Faixas etárias entre os alunos do sexo
masculino com maior incidência nasceram
no ano de 1988, com 22% dos matriculados,
já as alunas do sexo feminino nasceram em
1991, com 18% dos matriculados.
Passamos analisar por meio das fichas
cadastrais, a quantidade de vezes que os
alunos se matricularam na EJA e abandonaram
o ano letivo.

Apenas 5% nunca abandonaram a escola,
apesar de estarem relativamente atrasado
em relação a idade/ano, 50% dos alunos
matriculado já abandonaram mais de 4
vezes a escola, percebemos assim que há
fortes atrativos que levam os alunos a não
continuarem seus estudos, a escola parece
ser a primeira opção em ser abandonada em
detrimento de outros assuntos. Porém mesmo

abandonando por tantas vezes, os alunos
voltam para a instituição, caracterizando
que apesar de todos os problemas a escola
possui credibilidade perante o aluno.
Como mencionado anteriormente todos
os alunos estão matriculados no período
noturno, pois a escola só oferece esta opção,
mas para serem dispensado da Educação
Física, componente curricular obrigatório,
de acordo com a Lei nº 10.793 – de 1 de
dezembro de 2003, precisam comprovar que
trabalhem de forma formal, por meio da cópia
da carteira assinada, ou de forma informal
por uma declaração dos empregadores, que
tenha por mais de 6 horas diárias. Além
disso as mulheres que apresentam filhos e
os maiores de 30 anos são dispensados da
atividade. Os alunos que estão servindo o
serviço militar, aqueles que comprovem por
meio de atestado médico a sua inaptidão
para atividades físicas e os alunos portadores
de deficiência. Em relação aos 220 alunos,
analisamos os que apresentam menos de
30 anos independente do sexo para ver
quais são os motivos que os levam a serem
dispensados da atividade física. Ressalvo que
a direção da escola informa que todos os 220
alunos matriculados não realizam a Educação
Física, os nascidos a partir de 1986.
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Dos alunos matriculados 60% entregaram
declaração de trabalho sem comprovação
de estarem trabalhando com os devidos
registros e direitos legais, a escola
ressalta por meio da Direção da Escola,
que não são verificados a legalidade
do documento, a não ser por meio de
denúncias. Das 9% que apresentam
prole, todas são mulheres, uma vez que
a legislação vigente ampara apenas as
mães e não os pais. Apenas uma pessoa
apresentou atestado médico para a dispensa
da atividade Física.
A análise realizada e apresentada até
este momento na pesquisa foi realizada por
documentações presente nos prontuários
dos alunos matriculados na escola. A partir
deste ponto apesentaremos resultados
realizados com uma amostra dos alunos
em pesquisa informal, durante o estágio
realizado, nos meses de fevereiro, março
e abril destes anos vigente em uma escola
da capital de São Paulo, na região leste da
cidade.
Por tanto, foram utilizadas três temáticas
ao conversar de forma informar com os
alunos:
• Por quê revolveu voltar a escola para
concluir seus estudos?
• O que levou ao atraso escolar?
• O que pretende fazer após a conclusão
da Educação básica?
Dos
220
alunos
matriculados,
conversamos com 10% dos matriculados,
em três dias de aula, durante o período do
intervalo. Escolhemos alunos com faixas
etárias diferenciadas.
Em relação a primeira temática, sobre

o porquê de o aluno voltar para a escola,
recebemos as seguintes respostas:
• “Voltei a estudar por uma satisfação
pessoal, ficava muito triste quando meu filho
perguntava, até que ano na escola eu tinha
ido, pois naquele momento meu filho estava
na minha frente. Resolvi voltar e estou muito
feliz com que estou aprendendo”.
• “No meu caso foi por causa do trabalho,
na empresa em que estou se não estuda é
mandado embora”
• “Agora que meus filhos estão grandes
e sabem se virar sozinhos, vou fazer a minha
parte, pois eles já estão encaminhados”.
• “Voltei a estudar por que me separei
de meu marido, antes não podia porque
ele não deixava, agora posso realizar o meu
sonho de ser professora”.
• “Voltei a estudar, pois pretendo fazer
faculdade, quero ter uma vida melhor”.
• “Além de aprendem, voltei para a
escola para ver os meus amigos, conversar,
ficar por dentro das atualidades, ter um
momento de prazer”
É interessante notar que os motivos que
trazem os alunos de volta a escola são vários,
alguns alegam, a satisfação pessoal, outros
motivos de trabalho, a pretensão em fazer
faculdade e até de socializar com amigos.
Partimos para a próxima temática,
sobre o atraso no processo e escolaridade:
• “Estou atrasada em relação a escola,
pois tive que parar para cuidar de meus filhos
enquanto o meu marido trabalhava, mas
agora estão todos crescidos e posso voltar a
estudar”.
• “Quando eu era criança tinha que
trabalhar para ajudar a minha mãe que tinha
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muitos filhos e o meu pai foi embora de casa,
como sou o mais velho tive que parar de
estudar para ajudar a minha mãe”
• “O trabalho foi sempre um grande
problema, pois a maioria das vezes o horário
do emprego era no mesmo horário que da
escola”.
• “Eu morava na roça e lá não tinha
escola, meus pais eram muito pobres e
sempre mudavam de sítios e cada veze ia
para mais longe”.
Os apontamentos indicam que o trabalho
sempre foi um dos motivos que levam os
alunos a abandonarem a escola, pois precisam
optarem ou trabalham e se sustentam ou
estudam e passam necessidades. Outra
alegação perante as alunas do sexo feminino
é sobre a criação dos filhos, muitas são mães
muito cedo e não há outra alternativa a não
ser cuidado com os filhos.
Sobre a última temática, o que pretende
fazer após a conclusão da educação básicas,
tivemos as seguintes respostas:
• “Ainda não sei, pois vai depender
das minhas condições financeiras, se eu
tiver condições quero fazer um curso para
aprender a falar inglês, acho muito bonito
que fala”.
• “Pretendo fazer um curso de Técnico
de Segurança do Trabalho ou Logística, acho
boa a profissão”.
• “ Quero fazer faculdade para ser
professora, este sempre foi o meu sonho e
sei que posso conseguir”
• “ Quero conseguir um emprego
melhor, com carteira assinada e ter um plano
de saúde para a minha família, pois trabalho
hoje sem registro e ganho pouco”,

• “Quero fazer concurso para a Policia
Civil!”
A perspectiva sobre a sua formação futura
apresenta várias vertentes, uns querem ser
professores, outros fazer cursos técnicos,
concursos públicos, mas tem aqueles que
não sabem o que pretende, pois precisam
analisar os fatores financeiros.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É preciso considerar o fato de que o professor,
quando se torna comprometido com o aluno e com
uma educação de qualidade, fazendo do aluno alvo
do processo ensino-aprendizagem, e cumprindo seu
papel de orientador e facilitador do processo, legitima
assim a teoria de uma facilitação da aprendizagem, por meio
da interação entre sujeitos, ultrapassando, desse modo, a
mera condição de ensinar.
No entanto, muitos fatores levam a questionar se
esta prática educativa vem realmente acontecendo
de maneira satisfatória nas instituições. Muitas vezes,
as relações entre os sujeitos acabam por se contrapor,
sejam por motivos econômicos, sociais, políticos
ou ideológicos, demonstrando falhas no cotidiano e lar, bem
como limitações quanto à aquisição do conhecimento no
processo ensino-aprendizagem.
Na realidade, a prática docente tem uma parcela não só
significativa na relação professor e aluno, mas quase que
definitiva em todo o processo. A arrogância didática do
detentor do saber e a "segurança" que o mesmo tem de que
seu poder, seu conhecimento ilimitado são suficientes, pode
produzir um aprendizado equivocado e covarde, uma vez
que este acredita que a culpa é somente do aluno quando os
resultados não condizem com as suas expectativas.
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A ARTE E A BRINCADEIRA NA
FORMAÇÃO DO ADULTO MAIS
SAUDÁVEL E FELIZ
RESUMO: O presente artigo aborda a temática da importância da Arte e do
Brincar, como ingredientes básicos para o desenvolvimento e aprendizado
da criança e o seu reflexo na vida adulta, tornando o indivíduo um ser humano mais
saudável, autônomo e feliz. O homem já nasce brincando e desenvolvendo tal habilidade
nos primeiros meses de vida, na interação da mãe com a criança e por meio de uma
diversidade de brinquedos e de brincadeiras. A partir desta premissa, a pesquisa mostra
como a brincadeira aliada arte se faz presente nos vários estágios da vida do ser humano,
contribuindo positivamente para o aprendizado, sobretudo na educação infantil por meio da
ludicidade, levando essas experiências para toda a vida, contribuindo assim para a formação
de um sujeito melhor na fase adulta, com mais autonomia e felicidade. Para reforçar os
argumentos expostos ao longo da pesquisa, foram utilizados como referenciais teóricos
diversos autores, como: Kishimoto, Vygotsky, entre outros, os quais contribuíram de forma
bastante significativa. A metodologia utilizada e todos os dados foram coletados e analisados
por meio da abordagem metodológica e qualitativa.
Palavras-Chave: Arte; Brincadeira; Lúdico; Aprendizado e Adulto Feliz.
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INTRODUÇÃO
O termo “lúdico”, norteador do presente
artigo, significado da palavra “brincar” é uma
atividade fundamental entre as crianças. A
prática da brincadeira proporciona aspectos
diversos em suas vidas ajudando-as no seu
desenvolvimento biopsicossocial, essencial
para uma formação sólida e completa.
Segundo VYGOTSKY (1987), a brincadeira
é uma atividade humana criadora, em que
a fantasia, a imaginação e a realidade se
interagem produzindo nas crianças novas
possibilidades de interpretação e expressão
na construção das relações sociais.
A brincadeira e a arte são formas de
experiências, de múltiplos movimentos
e de sensações, que alicerçam a maneira
do sujeito estar no mundo. Também
viabilizam o contato com as emoções
pessoais e do outro, vivenciando relações
sociais, negociações e compartilhando
histórias de vida, resultando em novos
significados. São momentos de ensinar o
outro e de aprender com ele, socializando
novidades e decisões.
A Arte e a brincadeira funcionam
como facilitadores no processo de
aprendizagem
na
educação
infantil,
estimulando a criatividade, a concentração
e abrem caminhos e possibilidades para a
compreensão, diminuindo a indisciplina,
favorecendo
a
organização,
criando
significados compreendidos universalmente.
Por meio dos jogos com artes, formulação
de histórias, construção de bonecos,
manuseio com massinha de modelar e
desenhos como métodos de aprendizagem

significativa, a criança vai se auto motivando
e estreitando as relações interpessoais, a
fim de compreender as normas cognitivas e
interativas.
O que se percebe é que nenhuma criança
chega à maturidade se inserida em ambientes
de incertezas, temores, solidão e sem
relacionamentos interpessoais. É necessário
que a criança se transforme em um adulto
feliz, organizado, saudável e autônomo,
desenvolvendo a criatividade e a eficiência
com a exploração de estratégias construtoras
de aspectos reflexivos e críticos.
As crianças adquirem conhecimento por
intermédio de inúmeras fontes, porém é na
prática do brincar que pode se apropriar
da realidade imediata, atribuindo-lhe
significado. As brincadeiras proporcionam
o desenvolvimento da imaginação, afetos e
competências.
Assim, a problemática a ser argumentada
neste artigo é se de fato os sujeitos mais
saudáveis e felizes aprenderam mais sobre
a vida por terem brincado mais e “pintado
mais os canecos”, ao contrário dos demais.
O trabalho se justifica pela necessidade de
um maior espaço de reflexão sobre a arte e
o lúdico no desenvolvimento da criança. As
atividades lúdica e artística desenvolvem
na criança várias habilidades como a
atenção, memorização, imaginação, enfim,
todos os aspectos básicos para o processo
da aprendizagem, que está em formação
e o reflexo disso na idade adulta, o qual
comumente torna a pessoa mais autônoma,
saudável e feliz.
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O objetivo geral é abordar da melhor
maneira possível a eficiência da Arte como
expressão universal humana e do Brincar
nas manifestações lúdicas em geral, os quais
funcionam como facilitadores no processo
de ensino-aprendizagem, e como objetivo
específico mostrar como uma questão de
tamanha relevância pode ser discutida,
tendo consciência de como a arte e o brincar
na infância influenciam na vida adulta do
indivíduo melhor resolvido na vida.

BREVE HISTÓRICO - O
LÚDICO E O SEU USO NA
EDUCAÇÃO
O termo “lúdico” tem sua origem na palavra
latina “ludus” que significa: jogos infantis,
recreação, competição, representações
litúrgicas e teatrais e jogos de azar.
O ato de brincar desde os primórdios,
está vinculado ao desenvolvimento social
do indivíduo, estimulando a imaginação, a
autoestima e a capacidade de raciocínio.
No processo educativo da escola regular,
vários são os estudos relacionados ao uso
das atividades lúdicas no processo educativo,
de modo a introduzir conteúdos escolares e
habilidades conceituais estabelecidas pelos
educadores.
A teórica KISHIMOTO (1997) relata que
o jogo desde a Antiguidade Greco-romana,
passando pela idade média era visto apenas
como atividade de recreação, e já no período
do Renascimento começa a ganhar status de
favorecer o desenvolvimento da inteligência

e facilitar o estudo, sendo de grande
importância na aprendizagem de conteúdos
escolares.
No Renascimento, inicia-se o período
no qual uma nova concepção de infância
desponta e tem como características o
desenvolvimento da inteligência mediante o
brincar, alterando a ideia anterior de que o
jogo era somente uma distração. Em relação
a isso, KISHIMOTO (2002, p. 62) afirma que:
O renascimento vê a brincadeira como
conduta livre que favorece o desenvolvimento
da inteligência e facilita o estudo. Por isso, foi
adotada como instrumento de aprendizagem
de conteúdos escolares. Para se contrapor
aos processos verbalistas de ensino, à
palmatória vigente, o pedagogo deveria dar
forma lúdica aos conteúdos.
Informa ainda a autora, que durante o
Renascimento o jogo serviu para divulgar
princípios de moral, ética e conteúdos
curriculares como história e geografia, com
base de que o lúdico era uma conduta livre que
favorecia o desenvolvimento da inteligência,
facilitando o estudo. Iniciando um processo
de entendimento por parte das sociedades,
com relação a algumas especificidades
infantis, mudando a concepção de que as
crianças eram adultas em miniatura.
No Romantismo o jogo aparece como
conduta típica e espontânea da criança, que
com sua consciência poética do mundo,
é reconhecida como uma natureza boa,
mais que um ser em desenvolvimento com
características próprias, embora passageiras,
é vista como alguém que imita e brinca dotada
de espontaneidade e liberdade, semelhante
à alma do poeta.
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No Brasil, o contexto histórico do lúdico
surgiu por meio de raízes folclóricas nos
quais diversos estudos clássicos apontam
que as origens brasileiras são provenientes
da mistura de três raças, negros, índios
e portugueses, durante o processo de
sua colonização. Em virtude da ampla
miscigenação étnica, a partir do primeiro
grupo de colonização, fica difícil precisar a
contribuição especifica de brancos, negros e
índios nos jogos tradicionais infantis atuais
no Brasil. É bastante conhecida a influencia
portuguesa por meio de versos, advinhas e
parlendas. Sobre isso KISHIMOTO (2002)
comenta que as brincadeiras e as cantigas, que
fazem parte da cultura brasileira, receberam
fortes influências dos portugueses, não
descartando a contribuição de outras culturas
de povos, como a do negro e do índio.
Ao observar uma criança brincando sozinha
ou acompanhada, podemos constatar que a
mesma interage com o jogo ou brinquedo
qualquer, reproduzindo sensações reais
do seu cotidiano e explorando todo o seu
imaginário, podendo-se dizer ainda que ela
recria e assimila atitudes do seu meio cultural,
aprimorando seu processo de aprendizagem
e aquisição de conhecimentos.
Assim, VYGOTSKY (1984) comenta que
a imaginação em ação surge primeiro em
forma de jogo na criança e as contribuições
que o jogo ou brinquedo proporcionam
no processo de desenvolvimento social e
intelectual são evidentes, pois ao brincar
a criança vai construindo sua identidade,
assimilando regras e conceitos do grupo ao
qual está inserida socialmente de maneira
prazerosa.

Na escola as atividades lúdicas contribuem
na aquisição e reelaboração dos conteúdos
escolares sem exercícios exaustivos e
repetitivos.
Nesse contexto, o lúdico torna-se uma das
formas adequadas para a aprendizagem dos
conteúdos escolares.

A ARTE COMO EXPRESSÃO
UNIVERSAL E HUMANA
Desde a época em que o ser humano
habitava as cavernas começando a se
expressar por meio de pinturas rupestres,
manipulando
cores
e
instrumentos
rudimentares
como
suporte
para
sua
arte,
diferentes
pesquisadores,
arqueólogos, antropólogos e historiadores
acreditavam que o homem pré-histórico
tinha a intenção de dar sentido a algo, de
comunicar-se com os outros.
A atividade artística é inerente ao homem,
desde o nascimento vivemos num mundo
repleto de imagens e cabe a cada indivíduo
decodificar e interpretar essas imagens
apropriando-as para o uso em seu cotidiano
social e cultural. Nesse sentido, BUORO
(2000, p. 39) afirma que: “Arte se ensina, Arte
se aprende”. Os seres humanos são dotados
de criatividade e possuem a capacidade de
aprender e de ensinar e a criatividade da
criança precisa ser trabalhada e desenvolvida,
e é por meio do trabalho realizado com a arte
nas escolas que isso será possível.
Podemos considerar a “Arte” como o
maior conjunto de expressão humana, pois
está ligada aos sentidos: auditivo, tátil,
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olfativo e visual. Por meio desses sentidos
ou dessas linguagens no processo do ensinoaprendizagem, a arte funciona como um
facilitador, em que as expressões artísticas do
ser humano se exprimem em sua totalidade.
Aquilo que muitas vezes não se consegue
expressar por intermédio da linguagem
oral ou escrita, pode-se muitas vezes pela
arte. A arte abre inúmeros caminhos e
possibilidades para compreensão, criando
significados compreendidos universalmente,
como exemplos as obras em geral (pinturas,
esculturas e outras), as quais retratam fatos e
situações ocorridas em determinados lugares
e épocas contribuindo para o aprendizado
histórico e cultural do ser humano.
Esta ideia é defendida por VYGOTSKY
(apud SIMÓ, 2010, p.89), que considera a
arte o social em nós:
O enfoque estético da arte deve
combinar as vivências do ser humano em
nível individual com a recepção do produto
estético percebido como social e cultural
(VYGOTSKY, 2001, p.12).

AS CONTRIBUIÇÕES DA
ARTE E DO LÚDICO NA
CONSTRUÇÃO DO ADULTO
MAIS SAUDÁVEL E FELIZ
Como já dito anteriormente no presente
trabalho, a arte é de suma importância
na vida da criança colaborando para o
seu desenvolvimento expressivo, para a
construção de sua poética pessoal e para
o desenvolvimento de sua criatividade,

tornando-a um indivíduo mais sensível e que
vê o mundo com outros olhos. Mesmo assim,
a arte é vista e sentida de maneira diferente
ao longo da vida do ser humano, pois segundo
SANS, 1995:
“A
natureza da criança é lidar com o mundo
de modo lúdico, fazer o que lhe dá prazer e
satisfação. Por isso gosta tanto de brincar
e desenhar” (SANS, 1995, p. 21). Isso dá a
entender que para a criança, a arte é uma
forma de se expressar. Brincar e desenhar
envolve-a por completo e, sempre que age,
valoriza os seus desejos e as suas vontades,
ao passo que para o adulto está associada ao
belo, á estética, ao respeito e a ética.
As atividades artísticas e lúdicas requerem
o desempenho das potencialidades criativas
e imaginativas, gerando no educando o
estabelecimento de novas regras e caminhos,
contribuindo como agentes facilitadores no
processo de ensino e aprendizagem.
Como já argumentado, por meio de alguns
pontos de vista dos teóricos ora pesquisados,
acredita-se que as atividades escolares que
valorizam as linguagens artísticas e lúdicas
como meios facilitadores no aprendizado das
crianças, enquanto educandas, privilegiam
ações educativas e também o fortalecimento
social, cultural e intelectual, não só da
criança, mas também de todos os envolvidos
no processo.
Quando a criança cresce envolvida nas
linguagens lúdicas e artísticas, é mais fácil
tornar-se um adulto melhor resolvido na
vida, mais saudável e mais feliz.
Quem nunca ouviu em algum lugar,
em determinadas situações algumas das
seguintes frases, ou relacionadas a elas? -
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“Este fulano não teve infância.”, “... não sabe
brincar. Acho que nunca brincou.”, “... fulano
é legal, sabe viver, a vida para ele é uma
eterna brincadeira...”, “...fulano leva a vida na
flauta...”, “...fulano é feliz e bem resolvido na
vida...” ou “...se não sabe brincar não desce
pro play”.
Segundo alguns especialistas e artistas,
isso se dá pelo reflexo de como fora atribuído
na vida do “fulano” o respeito e o uso das
atividades lúdicas e artísticas durante a
infância.
Como exemplo disso pode-se citar a
literatura infantil e a contação de histórias,
que funcionam como arte e ludicidade,
possuindo o poder de influenciar e auxiliar
a criança na compreensão e na leitura do
mundo, convidando-a a participar dos
assuntos que circundam a sociedade na
experimentação do conhecimento a novos
lugares, épocas e de outros comportamentos
sociais, ensinando-a a refletir sobre o certo e
o errado diante de tais comportamentos.
Vale ressaltar que em qualquer estilo
literário, sobretudo nos contos de fadas, o
qual permite à criança reflexões a respeito das
dificuldades que fazem parte da existência
humana, problemas em geral surgirão, mas se
ela não se intimidar e se defrontar de modo
firme com as adversidades, sairá vitoriosa.
Assim, a criança se prepara de forma bastante
significativa para lidar com essas questões e
crescendo para a maturidade.
As brincadeiras, as competições, os jogos,
as histórias, as pinturas, tudo isso é arte, é a
arte do brincar, demonstrando sempre que
os mais frágeis dos seres podem ter êxito;
fato que permite à criança se projetar para

adiante, querer crescer tranquila e vencendo
as inseguranças, tornando-a mais forte e
corajosa.
Além disso, valores éticos e morais
como o perdão, a bondade, a compaixão
e a honestidade são bastante explorados
na arte da brincadeira, contribuindo para a
consolidação de virtudes relevantes na vida.
Virtudes e valores que serão levados para
sempre, transformando a criança em um
adulto mais culto, mais humano, mais ético,
mais saudável e mais feliz.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo procurou da melhor maneira possível
abordar a relevância da arte e do lúdico, os quais quando
introduzidos desde cedo na vida da criança, são capazes de
formar o sujeito social mais humano, melhor resolvido, culto,
ético, saudável e também mais feliz.
Pôde-se concluir neste trabalho, a partir das contribuições
significativas dos teóricos ora pesquisados que, a eficiência
da Arte como expressão universal humana e do Brincar nas
manifestações lúdicas em geral, funciona como facilitadora
no processo de ensino-aprendizagem.
A escola e os educadores devem fazer parte desse
processo, incentivando e aplicando atividades artísticas e
lúdicas, para uma melhor compreensão da criança quando
educando, em relação aos currículos escolares existentes.
Ao longo da pesquisa, também foi possível observar como
uma questão de tamanha importância, sendo ela o “como” a
arte e o brincar na infância pode influenciar na vida adulta do
indivíduo melhor resolvido na vida.
Assim, nas palavras de VYGOTSKY foi concluído o
presente artigo: “As maiores aquisições de uma criança
são conseguidas no brinquedo, aquisições que no futuro
tornar-se-ão seu nível básico de ação real e moralidade”.
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A ESCOLA E O USO DAS NOVAS
TECNOLOGIAS
RESUMO: Este estudo tem como foco o uso da tecnologia e sua relação com a
melhoria da qualidade do ensino, especialmente na rede pública, visto que esta se
encontra menos favorecida quanto à apropriação das tecnologias da informação
e comunicação. O objetivo deste é refletir, não só sobre o uso destas tecnologias,
mas também sobre os meios necessários para torná-las um instrumento eficaz no
processo ensino aprendizagem, desafio este que vem sendo estudado e aprimorado
por gestores, professores, enfim, todos que se sentem envolvidos com a educação. O
procedimento bibliográfico desta análise baseou-se nos autores José Manuel Moran (1994) e
José Carlos Libâneo (2009) e descreve em síntese, o conceito para a tecnologia educacional;
a trajetória do computador, que é uma ferramenta educacional e as mudanças que ele pode
provocar no processo de aprendizagem, além dos desafios para o seu uso, ou seja, os meios
que deverão ser vencidos para facilitar o processo. Entre outras questões, concluiu-se com
esta análise que a escola tem ampliado seus investimentos para se equipar com diferentes
tecnologias, bem como buscado um melhor aproveitamento do potencial desses materiais.
A escola entendeu a poderosa ferramenta comunicativa que está à disposição de todos para
ser usada como instrumento de posicionamento dos sujeitos no mundo, e sabe que é sua
função assumir tarefas nessa direção.
Palavras-Chave: Tecnologia; Desafios; Escola.
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INTRODUÇÃO
Este artigo tem o objetivo de propor
uma reflexão sobre o uso das tecnologias
nas escolas, abordando a relação ensinoaprendizagem e a utilização de tecnologias
voltadas à educação que apresentam
questões articuladas que não podem ficar
desassociadas da realidade da sociedade em
que esta inserida.
Nos objetivos específicos, abordamos
outras dificuldades que se fazem presentes,
as quais se relacionam tanto com a
ausência de condições físicas, materiais e
técnicas adequadas, quanto com a postura
dos profissionais da educação, pouco
familiarizados com a questão tecnológica, o
que dificulta a sua compreensão a respeito
da potencialidade das tecnologias para
a melhoria de qualidade do processo de
ensino e de aprendizagem, bem como para
a gestão escolar participativa, articulando
as dimensões técnico-administrativa e
pedagógica, com vistas à finalidade maior da
educação: o desenvolvimento humano.
Diante do estudo, se fez perceber quão
importante é a aula de informática ou projetos
extraclasse desenvolvidos com a orientação
de professores de sala de aula e professores
de laboratório de informática. Com estas
atividades observou-se que o uso das
tecnologias na escola, principalmente com
o acesso à Internet, contribui para expandir
o acesso à informação atualizada, permitem
estabelecer novas relações com o saber
que ultrapassam os limites dos materiais
instrucionais tradicionais e rompem com os
muros da escola, articulando-os com outros

espaços produtores do conhecimento, o que
poderá resultar em mudanças substanciais
em seu interior.
Por fim, criam-se possibilidades de
redimensionar o espaço escolar, tornando-o
aberto e flexível, propiciando a gestão
participativa, o ensino e a aprendizagem
em um processo colaborativo, no qual
professores e alunos trocam informações
e experiências entre eles e entre as outras
pessoas que atuam no interior da escola,
bem como com outros agentes externos.
Este artigo tem o objetivo de propor
uma reflexão sobre o uso das tecnologias
nas escolas, abordando a relação ensinoaprendizagem e a utilização de tecnologias
voltadas à educação que apresentam
questões articuladas que não podem ficar
desassociadas da realidade da sociedade em
que esta inserida.
Nos objetivos específicos, abordamos
outras
dificuldades
que
se
fazem
presentes, as quais se relacionam tanto
com a ausência de condições físicas,
materiais e técnicas adequadas, quanto
com a postura dos profissionais da
educação, pouco familiarizados com a
questão tecnológica, o que dificulta a sua
compreensão a respeito da potencialidade
das tecnologias para a melhoria de qualidade
do processo de ensino e de aprendizagem,
bem como para a gestão escolar
participativa, articulando as dimensões
técnico-administrativa e pedagógica, com
vistas à finalidade maior da educação: o
desenvolvimento humano.
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Diante do estudo, se fez perceber quão
importante é a aula de informática ou projetos
extraclasse desenvolvidos com a orientação
de professores de sala de aula e professores
de laboratório de informática. Com estas
atividades observou-se que o uso das
tecnologias na escola, principalmente com
o acesso à Internet, contribui para expandir
o acesso à informação atualizada, permitem
estabelecer novas relações com o saber
que ultrapassam os limites dos materiais
instrucionais tradicionais e rompem com os
muros da escola, articulando-os com outros
espaços produtores do conhecimento, o que
poderá resultar em mudanças substanciais
em seu interior.
Por fim, criam-se possibilidades de
redimensionar o espaço escolar, tornando-o
aberto e flexível, propiciando a gestão
participativa, o ensino e a aprendizagem
em um processo colaborativo, no qual
professores e alunos trocam informações
e experiências entre eles e entre as outras
pessoas que atuam no interior da escola,
bem como com outros agentes externos.

A ESCOLA MEDIANTE
OS ALUNOS NA ERA
TECNOLÓGICA
As novas tecnologias e o aumento
extraordinário
da
informação
levam
a
uma
nova
organização
de trabalho, em que se faz necessário e
imprescindível a especialização dos saberes;
a colaboração interdisciplinar; o fácil
acesso à informação e a consideração do

conhecimento como um valor precioso, de
utilidade na vida social.
Quando
falamos
em
tecnologias
costumamos pensar imediatamente em
computadores, vídeo, softwares e Internet.
Sem dúvida são as mais visíveis e que
influenciam profundamente os rumos da
educação.
Atualmente não há como dizer que a
tecnologia não faz parte do universo escolar,
com a chegada das novas tecnologias é
necessário perceber que há um novo papel
que precisa ser criado e incorporado pelos
educadores, exigindo que as escolas e
professores se dediquem cada vez mais em
alcançar o seu objetivo que é a formação de
cidadãos críticos.
Porém para que haja essa nova perspectiva
escolar faz-se necessário que os educadores
se preparem continuamente para a utilização
desta nova tecnologia e cabe ao coordenador
pedagógico contribuir para essa nova
formação e preparação. É necessário que o
coordenador também tenha essa preparação,
pois é mediante dele que os educadores
poderão ter apoio e orientações necessários
para contribuir na preparação de suas aulas.
Para os professores essa formação e
preparação adequada se fazem necessário
para que os mesmos possam perceber as
diversas possibilidades de aprendizagem
que propiciarão aos alunos, uma educação
que os motivará tanto quanto hoje o fazem
os jogos computadorizados, os desenhos
animados, os filmes de ação, mas para isso
é importante terem a intimidade que hoje
têm com o livro, pois assim descobrirão ou
inventarão maneiras de inseri-lo em suas
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rotinas de sala de aula, encontrarão formas
de criar em torno do computador.
Para que todo esse processo ocorra,
o coordenador pedagógico deve ter
consciência da importância de sua
contribuição no processo contínuo de
sua formação para que o mesmo possa
contribuir também para a formação
contínua dos educadores.
É necessário que o mesmo tenha
intimidade com o computador em diversos
aspectos, tais como conhecer alguns dos
softwares chamados de aplicativos além
de ser necessário o conhecimento no uso
dos aplicativos mais utilizados como, por
exemplo, o Word que é editor de textos,
o Excel que são planilhas eletrônicas
e Power Point que é um software de
apresentação de slides. Esses softwares se bem
utilizados podem aumentar a produtividade
e qualidade do trabalho. Conhecendo essas
ferramentas o coordenador poderá orientar
os professores no planejamento de suas
aulas e também utilizá-las como ferramentas
pedagógicas.
As novas tecnologias da informação
e da comunicação estão provocando
profundas mudanças em todas as dimensões
da nossa vida. Fazemos parte de uma
revolução tecnológica, em que os avanços
alavancam
modificações
significativas
também na Escola, uma vez que esta está
inserida em um contexto social, político
e cultural determinante na formação
integral do ser humano. É notório o fato
de que, diante desse novo quadro, os
educadores apresentem certa resistência à
inovação tecnológica, e há razões culturais,

sociais e políticas para essa atitude. Isto é
preocupante, pois, nesta Escola inovada, o
papel do professor é fundamental.
De acordo com a sua atuação, ajudará o
aluno a atribuir significados às mensagens
e informações recebidas, das mais diversas
formas. É certo que os recursos tecnológicos
devem ser utilizados como mais uma
ferramenta na construção de conhecimentos,
e o professor deve reconhecer que faz
parte desse processo, gerando autonomia e
facilitando a construção de aprendizagem.
Essa Escola inovada busca a educação
básica de qualidade para todos. O contato
e uso adequado das tecnologias ampliam
o horizonte de educadores e educandos, e
acena para novas possibilidades pedagógicas.

A TECNOLOGIA E
A FORMAÇÃO DOS
PROFESSORES
Atualmente, á maioria das escolas
estão
equipadas
tecnologicamente,
com vistas na melhoria da qualidade
do ensino. Hoje, temos uma escola
que, há menos de vinte anos, não
acreditávamos
ter:
equipada
com
laboratórios de informática e com internet,
com receptores, TV, DVD, filmadoras, data
show, entre outros. Sabemos que as mídias,
por si sós, não são suficientes, afim de trazer
contribuições pedagógicas. As mídias não
são determinantes do processo educativo,
pois necessitam da ação e reflexão humanas.
Os benefícios das tecnologias, na
esfera
educacional,
devem
ajustar-
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se às necessidades de determinado
projeto político-pedagógico, colocandose a serviço de seus objetivos e, nunca,
determinando-os.
Embora a tecnologia não seja a solução de
todos os problemas de ordem educacional,
representa uma aliada na criação de
situações que favoreçam a aprendizagem.
Este momento de inserção das mídias
na escola, portanto, é oportuno, para
discutirmos um novo paradigma de ensino e
utilizá-lo para incorporar novos referenciais
teóricos à prática pedagógica, visto que as
novas tecnologias podem propiciar novas
concepções de ensino-aprendizagem.
Os equipamentos já estão nas escolas.
Inseri-los numa prática educativa de
professores e alunos é estar coerente com
a realidade global, uma vez que a maioria
dos alunos já utiliza as tecnologias, embora
para outros fins. Cabe, agora, à escola e
ao professor, apropriar-se dessa relação e
utilizá-la no contexto educacional. E, diante
desse fato, nos deparamos com uma questão
inquietadora: como as escolas se prepararam
para receber as novas Tecnologias? E os
professores? Eles têm atendido às exigências
educacionais atuais?
Segundo Prado (2001):
A reconstrução da prática requer a sua
compreensão e a articulação de novos
referenciais pedagógicos que envolvem
os conhecimentos das especificidades das
mídias, entre outras competências que o
paradigma da sociedade atual demanda.
Em síntese, o processo de reconstrução
do conhecimento e da prática abarca a
concepção de aprender a aprender ao longo

da vida, numa rede colaborativa que, por
sua vez, é viabilizada pela rede tecnológica,
integrando as diversas mídias. (PRADO,
2001. p.6).
Fazendo uma reflexão sobre a mudança no
cenário educacional, em consonância com
o advento das novas tecnologias na escola,
constatamos que o professor, hoje, tem a
consciência da necessidade da inserção das
tecnologias nas suas práxis pedagógicas.
Apesar disso, ele mostra-se fragilizado
e inseguro em relação ao seu uso, uma vez
que faz parte de uma geração no qual o
acesso à tecnologia era restrito. Portanto,
é imprescindível que a escola defina,
claramente, o seu objetivo, quanto ao uso da
tecnologia em seu ambiente. Não oferecer
acesso a esse meio é omitir o contexto
histórico, sócio cultural e econômico
vivenciado pelos educadores e educandos.
Neste sentido, o contexto globalizado
em que vivemos hoje traz uma reflexão
sobre o papel da escola na atualidade. Nesta
conjuntura, ela busca manter a sua função
social, que é a formação integral do educando,
agregando os valores e necessidades atuais,
visto que ela não mais representa a única
forma de obter conhecimentos.
Ante a essas novas realidades, a escola
deve ser um veículo de informações e
conteúdos, e deve transformar-se num
local de análises críticas e de produção
de informação; um local no qual os alunos
procurem as informações nas aulas, nos
livros, nos meios de comunicação, e que haja
elementos para analisar, criticamente, estas
informações recebidas, para poderem dar, a
elas, um significado pessoal, o que chamamos
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de “construção da autonomia”. E esta deve
ser pauta dana construção de saberes
necessários à conscientização dos fatos, da
análise crítica dentro de uma perspectiva da
ética e do conhecimento.
Segundo Freire (1998), na obra Pedagogia
da Autonomia:
A autonomia, enquanto amadurecimento
do ser para si é processo, é vir a ser. Não
ocorre em data marcada. É neste sentido que
uma pedagogia da autonomia tem de estar
centrada em experiências estimuladoras da
decisão e da responsabilidade, vale dizer,
em experiências respeitosas da liberdade.
(FREIRE, 1998, p.121).
A escola, portanto, deve habilitar os
educandos a pensar de maneira reflexiva,
sendo necessário, a eles, não somente o
domínio da linguagem, como, também,
a criação da informação. A expressão
"Tecnologia na Educação" nos adverte que
as tecnologias foram inventadas para outras
finalidades alheias à educação; no entanto,
atualmente, é praticamente inconcebível a
educação sem essas tecnologias. Entretanto,
o uso do computador integrado a softwares
educativos não garante o uso adequado desta
tecnologia como ferramenta pedagógica. O
fato de o professor utilizar o computador
em suas aulas, não implica dizer que ele está
desenvolvendo uma metodologia inovadora.
A aula poderá ser tão tradicional quanto
uma aula expositiva com quadro e giz, pois
não representam desafios, não estimulam a
curiosidade nem a resolução de problemas.
Segundo Freire (1984), no “V Colóquio
Internacional Paulo Freire”, em Recife, de 19
a 22, setembro, 2005.

O problema é saber a serviço de quem eles
(computadores) entram na escola. Será que
vai se continuar dizendo aos educandos que
Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil? Que
ar evolução de 64 salvou o país? Salvou de
que, contra que, contra quem? Estas coisas
é que acho que são fundamentais. (FREIRE,
1984, p.1).
A
construção
das
competências
tecnológicas, por parte dos professores,
vem acontecendo de forma branda, pois
apesar dos vários programas educacionais
de inclusão digital para docentes, e das
tecnologias estarem presentes no contexto
escolar, o processo de formação do
professor não acompanha o ritmo acelerado
das inovações. Este fator ainda representa
uma barreira, uma vez que á apropriação
das novas tecnologias e a quebra de
paradigmas não se dão de forma imediata.
Há toda uma construção ao longo da vida,
e a desconstrução de conceitos requer mais
conscientização do que as construções.
Segundo Moran (2000):
Aprendemos
quando
interagimos
com os outros e o mundo e depois,
quando
interiorizamos,
quando
nos
voltamos para dentro, fazendo nossa
própria síntese, nosso reencontro do mundo
exterior com a nossa reelaboração pessoal.
(MORAN, 2000, p. 23).
Portanto, “inovar” requer, do professor,
uma reflexão ininterrupta sobre sua
ação pedagógica, ampliação de seus
conhecimentos e aperfeiçoamento de suas
habilidades; mas, também, a aceitação do
novo, a conscientização da necessidade de
mudanças, para oferecer uma boa educação.
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Exige capacitação, estudos e pesquisas, que
permitam reorganizar novos conhecimentos,
que orientem suas ações pedagógicas. A
respeito disso, diz Freire (1988):
Por isso é que, na formação permanente
dos professores, o fundamental é o da
reflexão crítica sobre a prática. É pensando
criticamente a prática de hoje ou de ontem
que se pode melhorar a próxima prática.
O próprio discurso teórico, necessário à
reflexão crítica, tem de ser de tal modo
concreto, que se confunda com a prática.
(FREIRE, 1998, p.39).
Antes de aplicar em sala de aula, é
importante que o professor use as novas
tecnologias para fins pessoais; antes de
aplicar o conhecimento tecnológico em
sua prática pedagógica, é importante
que ele o utilize em seu dia-a-dia, de
forma autônoma. Esses conhecimentos
prévios podem ser adquiridos em cursos,
oficinas, palestras e são importantes
para
que
o
professor
esteja
inserido no contexto tecnológico, tendo em
vista que seus alunos já fazem uso e dominam
essas ferramentas digitais. Desta forma, ele
estará construindo um conhecimento técnico
e é também uma forma de conhecer o mundo
do aluno, sua linguagem, suas habilidades e
competências.
Portanto, os educadores necessitam,
urgentemente, de formação inicial e
continuada, como forma de promover a
mudança que necessita. As escolas já estão
equipadas tecnologicamente; resta, agora,
investir mais no professor.
Não basta ter acesso às mídias: é preciso
utilizá-las, de forma que garanta a formação

do cidadão autônomo, com as competências
necessárias para o atual mundo globalizado.

OS DESAFIOS PARA O USO
DA TECNOLOGIA
Os avanços tecnológicos impõem dois
grandes desafios para a educação brasileira:
a disseminação dessas tecnologias e a
capacitação de professores para seu uso
correto.
As tecnologias de informação trazem
a necessidade de uma nova forma de
ensino no qual a inovação pedagógica
acompanhe a tecnológica, pois as atividades
em que os professores mais usam a
tecnologia são as que têm o centro no
docente, sem interação, como exercícios de
fixação e aula expositiva, recursos estes que
o professor sabe muito bem lidar.
A reforma dos currículos, hoje em dia,
constitui uma das prioridades na área da
educação, porque é preciso formar um novo
professor que também esteja preparado
para a tecnologia, afim de que seja um
instrumento que atraia este novo aluno,
cada vez mais multitarefa. Os professores
dizem estar pouco ou nada preparados para
usar a tecnologia na educação. Mas o bom
uso das novas tecnologias auxilia o professor
na diversificação e no desenvolvimento das
aulas, além de motivar os estudantes.
O investimento em capacitação de
docentes e a falta de mecanismos de avaliação
são alguns dos motivos que impossibilitam
medir com precisão os efeitos do uso das
novas tecnologias.
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Sabemos que não são os recursos
tecnológicos que mudam as práticas
docentes, e sim essas práticas que acabam
se integrando e se modificando diante das
novas ferramentas de aprendizagem.
Segundo Libâneo (2009):
A escola precisa deixar de ser
meramente uma agência transmissora
de informação, e transformar-se num
lugar de análises críticas e produção da
informação, em que o conhecimento
possibilita a atribuição de significado à
informação. (LIBÂNEO, 2009, p. 26).
A escola, por meio dos gestores
precisa estar preparada para mudanças
constantes, buscar atualização tecnológica e
metodológica da instituição, abrindo espaço
para a inovação sem perder o foco nos
objetivos educacionais.
Ao professor, resta preparar-se para uma
profunda revisão de postura. Com base no
momento que esse professor resolver inserir
as tecnologias em sua prática, ele notará que
são uma inesgotável fonte de aprendizagem
e de experimentação, desde que esteja
aberto ao lúdico, à cultura da tentativa e do
erro, da troca e do fazer juntos.
O aluno está ávido por estabelecer essa
parceria e, quando o professor consegue
se enriquecer nesse processo, ele constrói
laços afetivos e intelectuais com seus alunos.
O ganho em relações assim estabelecidas
supera o esforço em despir-se da noção de
autoridade que não nos serve mais e em
trocá-la pela ideia de colaboração.
Com base na constatação de que a
maioria dos programas institucionais de
informática educativos centra seus esforços

em dotar as escolas de computadores e
oferecer cursos de formação aos professores
para que aprendam a utilizar determinadas
aplicações, definiram-se os elementos
considerados imprescindíveis para que uma
escola converta as tecnologias em recursos
educativos que façam a diferença.
Para converter as tecnologias em
motor de inovação pedagógica foram
definidos
os
axiomas:
infraestrutura
tecnológica adequada; utilização dos
novos meios nos processos de ensino e
aprendizagem;
enfoque
construtivista
da gestão; investimento na capacidade
do aluno adquirir sua própria educação;
impossibilidade de prever os resultados da
aprendizagem; ampliação do conceito de
interação docente e questionamento do
senso pedagógico comum.
Uma abordagem para os novos desafios da
educação também foi proposta, privilegiando
a personalização no modo de aprendizagem,
uma solução de ruptura que leva ao ensino
centrado no aluno e inclui o uso efetivo de
tecnologias na escola.
Para os educadores, o grande desafio é
repensar o currículo, inovar as metodologias
utilizadas a fim de integrar as tecnologias
às ações pedagógicas, potencializando o
uso de recursos off-line e de ferramentas
disponíveis na web.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entende se que o desafio para o uso da tecnologia
está relacionado com a percepção das mudanças que
ocorrem na nossa sociedade e implicam uma nova
forma de aprender e de ensinar: quando o computador
é usado como ferramenta, a aula não é igual para todos.
Cada aluno pode construir seus conhecimentos segundo seu
próprio estilo de aprendizagem, no seu ritmo.
As mudanças tecnológicas são implementadas como
uma forma de lutar-se contra o fracasso escolar e a própria
repetência, destinadas ás melhorias por meio de algo que
motive os alunos, isto é, o efeito que meios utilizados
com objetivos de ensino poderiam obter resultados
mais eficazes no processo de ensino. Percebemos
que uma visível presença tecnológica se faz necessária
cada vez mais nas atitudes dos docentes, que somadas às
limitações já mencionadas acabam comprometendo ainda
mais o potencial educacional destes recursos.
O caminho é longo, e novidades ainda estão em grande
parte restritas às instituições de ensino. A questão geracional
pode ser um desafio na adoção das tecnologias na prática
pedagógica cotidiana.
O uso de computadores e de novos recursos não se traduz
em melhoria automática na educação, e isso vale para todas
as etapas do ensino: infantil à universidade. Para isso há
outro desafio que está sendo superado: a necessidade de
adaptar os professores às tecnologias, já que normalmente
são profissionais que não nasceram em meio às novidades e
também precisam principalmente, aprender a utilizá-las.
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LÚDICO NA ALFABETIZAÇÃO E
LETRAMENTO
RESUMO: Observa-se a alfabetização como o domínio dos usos e funções sociais da
leitura e da escrita para aproximar o aprendiz da cultura escrita. Nesta concepção, os
gêneros são excelentes ferramentas de ensino da produção de textos orais e escritos.
A utilização de textos e gêneros textuais presentes na sociedade letrada oportuniza
ao aluno o uso da leitura e da escrita em todas as práticas sociais. Práticas pedagógicas
que visam a qualidade na alfabetização são constituídas com um processo de ensino que
atenda as especificidades da criança em um espaço lúdico e com práticas significativas. O
ato de brincar pode ser um aliado no processo escolar.
Palavras-Chave: Alfabetização; Gêneros Textuais; Espaço Lúdico.
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INTRODUÇÃO
Visando a necessidade de propostas
pedagógicas para a alfabetização e o
letramento e a falta de artigos com este tema, o
presente artigo apresenta algumas sugestões
de atividades valendo-se de músicas para
facilitar o processo de alfabetização.
O grande desafio é alfabetizar a
criança com base em seu próprio
cotidiano, quanto mais significativo o
conhecimento for para o aluno, maior e mais
adequado será sua relação com o mundo
social e com a natureza. A criança tem
bastante interesse pelo novo, pelo que é
lúdico e pelo que chama sua atenção.
No ensino fundamental, o professor
pode oportunizar uma prática pedagógica
pautada de atividades e jogos para

tornar as aulas momentos de alegria e de
aprendizado. O que requer muita leitura,
planejamento, troca de experiências e
sobretudo a participação de todos na
elaboração e reelaboração das atividades. Se
bem planejados e explorados, os momentos
lúdicos tornam a aprendizagem dos
diferentes conhecimentos mais instigante e
familiar para a criança. A construção de um
ambiente alfabetizador é muito importante
na concepção de propostas pedagógicas
lúdicas para turmas neste processo. A
experiência com textos variados e de
diferentes gêneros também contribuem para
o processo de alfabetização. E a música
quando estimulada, desperta o interesse
para outros conhecimentos.

O APRENDIZADO
O professor exerce um papel muito
importante no processo da alfabetização das
crianças. O grande desafio é alfabetizar a
criança com base em seu próprio cotidiano,
sem deixar de lado a aprendizagem
social, respeitando seu processo global
de desenvolvimento. É necessário fazer o
aluno entender que o conhecimento não é
uma coisa acabada, pronta; e que não está
apenas nos livros escolares. Quanto mais
significativo o conhecimento for para o aluno,
maior e mais adequado será sua relação com
o mundo social e com a natureza. Somente
assim ele transformará os momentos difíceis,
que exigem esforços, renúncias e muita

perseverança, em momentos de busca,
descoberta e realizações. É preciso criar
alternativas de ensino para que as aulas sejam
desejadas e não obrigadas, para que sejam
mais atraentes, interessantes e significativas
para todos, alunos e professores.
Como diz Freire (1989: 13-14) pessoas
ligadas à área educacional e principalmente
professores das séries iniciais, não poderiam
esquecer que pelo menos até o 4º ano do
ensino fundamental I, a escola conta com
alunos cuja maior especialidade é brincar.
Santos enfatiza a necessidade de se resgatar
a alegria de ensinar e de aprender. Lembra
ainda que conhecer a criança, como ela
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cresce, desenvolve e aprende é fundamental
para o sucesso do trabalho do alfabetizador.
É preciso resgatarmos a alegria de ensinar
e de aprender, ensinar com alegria é o que
propõe o nosso mestre Rubem Alves. Só será
possível ensinar e aprender prazerosamente
quando compreendermos melhor nossas
crianças. O desejo ou a paixão de conhecer
tudo à sua volta faz de seus movimentos e
brincadeiras livres, seu mais sério meio de
apropriar-se e comunicar-se com o mundo.
Não podemos esquecer que na qual há
criança, há movimento, barulho, risos, músicas.
Crianças gostam de música, especialmente
as que estimulam sua expressão corporal.
Cantar, dançar e expressar toda energia que
emana de seu corpo.
O professor pode e deve “abusar”
das atividades, da sua criatividade e da
espontaneidade das crianças.
As brincadeiras na infância constituem
atividades que proporcionam importantes
benefícios para a formação integral da
criança, do ponto de vista social, físico
e intelectual. O brincar proporciona
aprendizados e conhecimentos adquiridos de
forma lúdica e prazerosa. Os brinquedos são
parceiros das crianças, porque proporcionam
descobertas e estimulam a auto expressão.
É necessário planejar o espaço para que a
criança tenha tempo para brincar e assim
expresse sua imaginação.
O lúdico potencializa as possibilidades
de aprender e o prazer por conhecer. Fazse necessário deixar a criança rir, inventar a
ordem, representar, imitar, sonhar e imaginar.
As crianças de todas as idades e níveis
sociais e culturais gostam de brincar. Com

a utilização de recursos que contemplam o
brincar e o jogar, as crianças podem realizar
as atividades escolares com mais facilidade e
ter um desenvolvimento melhor.
A criança tem bastante interesse pelo
novo, pelo que é lúdico e pelo que chama
sua atenção. Desta forma, a estada na escola
deve ser uma experiência útil, interessante e
promotora de conhecimentos.
Quando chega a escola ela encontra
um mundo totalmente diferente, e é
no interior da escola que os jogos e a expressão
corporal infantil se descaracterizam, perdem
sua espontaneidade e consequentemente
sua ludicidade.

O PAPEL DO PROFESSOR
No ensino fundamental, o professor pode
oportunizar uma prática pedagógica pautada
de atividades e jogos que podem tornar suas
aulas momentos de alegria e de aprendizado.
Nas palavras de Feldmann (2008, p. 11). “É
jogando que a criança aprende a respeitar
regras, limites, esperar a vez e aceitar
resultados”. A autora afirma ainda: “A
brincadeira expressa como uma criança
reflete, organiza, desorganiza, constrói,
destrói e reconstrói o seu mundo” (p. 12).
Brincar e jogar são ações que necessitam
ocorrer constantemente em salas de aula
de turmas de 1º ano. Se bem planejados e
explorados, os momentos lúdicos tornam a
aprendizagem dos diferentes conhecimentos
mais instigante e familiar para a criança.
As atividades têm a finalidade de
contribuir para propostas pedagógicas que
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tenham o objetivo de um ensino prazeroso,
que respeitem a alegria, a ludicidade e a
criatividade da expressão corporal da criança
durante as aulas.
Todo trabalho pedagógico com essa
perspectiva vai depender da concepção que o
professor tem de criança, aprendizagem e de
que mundo social ele deseja construir junto
com seus alunos. Uma proposta alternativa
requer muita leitura, planejamento, troca de
experiências e a participação de todos na
elaboração e reelaboração das atividades.
Uma proposta didática voltada ao
primeiro ano do ensino fundamental:
implica pensar na educação da criança de
seis anos, criando situações que favoreçam
seu desenvolvimento integral. Os jogos
podem contribuir significativamente para o
processo de construção do conhecimento da
criança, sendo mediadores de aprendizagens
significativas além de ser uma fonte de prazer
e de descoberta. E a escolha deve levar em
conta alguns critérios como faixa etária e a
questão da relação do jogo com o conteúdo
trabalhado, se desperta o interesse e se o
mesmo é adequado ao nível de conhecimento
dos alunos.
Durante os jogos e as brincadeiras o
professor deve observar, intervindo o mínimo
possível, para descobrir as necessidades e
mediar as relações.
Na escola, muitas vezes a brincadeira
é valorizada apenas como momento
paralelo à sala de aula, não lhe é dada a real
importância, de aprendizagens significativas
e desafiadoras.
Rapoport (2009) reforça a importância da
ludicidade nas atividades escolares:

As atividades do primeiro ano devem ser
ricas em recursos simbólicos e exploratórios
a fim de aguçar a curiosidade infantil para
a busca em aventurar-se pelo mundo do
conhecimento científico, algo que ocorrerá
gradativamente ao longo do ensino
fundamental, cada vez de forma mais
complexa. (RAPOPORT, 2009, p. 28).
Propostas pedagógicas lúdicas precisam
estar contempladas em um ambiente
alfabetizador, em que haja espaço para o
brincar, com objetivos definidos no plano de
trabalho docente, porque nestes momentos
ocorrem significativas aprendizagens.
Fernandes (2010) descreve o ambiente
alfabetizador como o espaço que proporciona
situações de usos reais de leitura e de escrita,
em que as crianças tenham oportunidade de
participar ativamente.
A construção deste ambiente é muito
importante na concepção de propostas
pedagógicas lúdicas para turmas em processo
de alfabetização. Transformar a sala de aula
em um ambiente acolhedor, significativo
e condizente com as características e
necessidades da criança pode contribuir para
a aquisição do nível alfabético de escrita.
Ambiente alfabetizador não é apenas a sala
de aula.
O papel da escola e a função do professor,
no processo de alfabetização, demandam
proporcionar estímulos narrados de leitura
e de escrita por meio da introdução e da
exploração de gêneros textuais diversificados.
A experiência com textos variados,
escolares e não escolares, e de diferentes
gêneros pode contribuir para o processo de
alfabetização e práticas sociais de leitura e
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escrita. Quanto maior a diversidade, maior
o nível de letramento oportunizado nas
práticas escolares.
O material referência do professor deve ser
o texto e não a sílaba, sempre com a intenção
de apresentar textos contextualizados com
a realidade, oportunizando o conhecimento
de diversos gêneros textuais, narrativos,
descritivos, argumentativos.
A entrada dos gêneros textuais no
espaço de aprendizagem escolar como:
receitas, bulas, cupons fiscais e embalagens,
permite que a criança possa criar histórias
mediante situações do dia a dia. É preciso
criar oportunidades para que a criança
entre em contato com diversos escritos,
participar de rodas de leitura, para realizar
a exploração do gênero textual selecionado,
além de discussões sobre o gênero, o estilo,
os elementos que o mesmo contém e sua
funcionalidade.
Pensar em uma proposta de alfabetização
que valorize não apenas o processo de
codificar e decodificar a língua, mas também
na inserção do aluno na sociedade letrada,
é pensar em uma proposta de alfabetizar
letrando, em que seja contemplado o uso
social da leitura e da escrita nas diversas
práticas pedagógicas, que norteiam o
processo de alfabetização e tecem a
aprendizagem da leitura e da escrita.
Batista
(2009)
aponta
algumas
concepções fundamentais para o trabalho
docente com crianças de seis anos na
perspectiva do ensino fundamental de nove
anos, como atividades diversificadas, em que
possam ser exploradas variadas brincadeiras
e materiais concretos, como jogos e sucatas.

Nesta mesma direção, a autora sugere a
hora da brincadeira como algo importante
no espaço do planejamento do professor,
especialmente se ocorrer ao ar livre, por
causa do contato que a criança poderá ter
com o ambiente natural, com animais e
insetos e com a flora que estiver presente
na escola, podendo após, ser a base para o
processo de alfabetização.
Todas estas experiências podem resultar
em diálogos e materiais expressivos para o
processo de alfabetização, diversificando
atividades e explorando a ludicidade nas
propostas de ensino. Para formalizar este
processo, quando a criança ingressa no
ensino fundamental, cabe ao educador
planejar e organizar o espaço que vai acolher
esta criança, proporcionando um ambiente
de aprendizagem adequado para a aquisição
do nível alfabético de escrita, selecionar
e organizar materiais que serão utilizados
neste processo, fazer do espaço em sala
de aula um ambiente alfabetizador lúdico,
agradável e adequado ao aluno, visando a
qualidade da aprendizagem.

ATIVIDADES COM MÚSICAS
As cantigas de roda e outras músicas do
folclore regional têm exercido uma função
muito importante nas relações socioculturais,
no
desenvolvimento
psicológico
e
corporal
das
crianças.
Precisamos
resgatá-las, porque além de fazerem parte
da nossa cultura, são um excelente recurso
pedagógico para ampliar a aprendizagem das
crianças durante as aulas.
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A música como provocadora de uma
expressão espontânea, quando estimulada,
despertará o interesse para outros
conhecimentos a partir dos temas que estão
nas letras.
Existem várias músicas que podem
ser exploradas como tema gerador de
aprendizagem, as tradicionais cantigas
de roda, brincadeiras cantadas, músicas
regionais,
etc..
Cabe
ao
professor
analisa-las e criar outras, partindo do
interesse ou da realidade de cada turma.
Destacamos a postura do professor que
contribuirá ou não para que a atividade atinja
os objetivos de todos.
O objetivo não é ensiná-los a cantar ou
que repitam movimentos. E sim, utilizar as
letras das músicas de uma forma criativa e
com a participação dos alunos.
Observamos como um trecho da cantiga
Atirei o pau no gato pode ser transformado
em um tema gerador de aprendizagem muito
interessante.
Atirei o pau no gato to
Mas o gato to
Não morreu reu reu
Dona Chica ca
Admirou-se se
Ao contextualizarmos a temática, fica
mais fácil trabalhar com a música, ou
seja, a música passa a ser o tema gerador
de todo o processo da aprendizagem.
No primeiro momento, seria melhor
destinar o objetivo da aula ao desenvolvimento
da consciência corporal das crianças. As
partes do corpo devem ser percebidas
com possibilidades de movimentos e
criadas pelos alunos, na combinação e

coordenação variada e livre. Este é o
momento mais importante para conhecerem
melhor o corpo e ampliarem o repertório
de gestos corporais.
Podemos iniciar a aula perguntando quem
conhece alguma música de gato. Poderão
surgir outras músicas que falem de gato.
O professor deverá deixar que os alunos
as cantem. Se os alunos não conhecerem
a musica Atirei o pau no gato, pode-se
perguntar quem gostaria de aprender. E se
alguns já souberem, poderão ensinar aos que
ainda não sabem.
Cantamos o refrão da música do gato.
Quando as crianças estiverem familiarizadas
com o texto, passaremos a explorar
sua expressão corporal, especialmente
o desenvolvimento do ritmo, aliado à
coordenação dos movimentos diversos.
Algumas possibilidades de atividades a
partir do refrão da música:
- as crianças cantarão o refrão batendo
palmas, pés, movimentando cabeça, ombros,
cintura, joelhos;
Podemos neste momento aprofundar o
conhecimento que as crianças têm a respeito
de seu corpo e suas possibilidades de ações.
É importante que elas criem e observem
os seus movimentos e dos companheiros,
tomando consciência de suas capacidades
corporais.
- metade das crianças canta o refrão e a
outra metade bate palmas, assobia, bate os
pés;
- um grupo canta baixinho e outro canta
alto. Depois invertem as posições.
Tomando-se por base estas sugestões
outras poderão ser desenvolvidas. É
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importante respeitar o conhecimento
espontâneo das crianças, a criatividade e
todas as questões propostas pelo grupo.
Após as atividades de expressão
corporal, fica mais fácil para o professor
trabalhar o conteúdo. Ele deverá adequar
o seu planejamento, respeitando o nível de
conhecimento e desenvolvimento dos seus
alunos.
Sugerimos que a leitura e a escrita sejam
desenvolvidas de forma interdisciplinar.
Trabalhar por meio de um tema gerador
facilita ainda mais a integração das disciplinas.
Algumas atividades que podem ser
realizadas a partir do refrão da música Fui
morar numa casinha, fazendo uma integração
das disciplinas:
- dividir as crianças em pequenos grupos
e pedir que cada grupo realize as seguintes
tarefas:
• Desenhar o refrão da música;
• Escrever palavras terminadas com nha,
da, pim, lá, xa;
• Recortar de jornais e revistas palavras
começadas ou terminadas com as sílabas do
item anterior;
• Montar um painel com palavras e
figuras construídas a partir das sílabas
destacadas no refrão;
• Produzir frases com as palavras
construídas no painel;
• Produzir textos (individuais, coletivos)
criando uma rede semântica entre as palavras
casinha, enfestada, cupim e lagartixa;
• Modificar a letra, criar versos e rimas;
• Produzir textos coletivos a partir das
palavras e frases dos pequenos grupos;
• Montar um cenário com materiais

recicláveis (caixas de papelão, embalagens
etc.) e dramatizar os textos criados pelos
alunos.
- questionar a respeito da casinha, do
cenário e das nossas casas:
• Pedir aos alunos que desenhem a
casinha da música como imaginaram;
• Pedir que desenhem a casa na qual
eles moram e façam uma comparação com a
casinha da música.
- discutir em grupos a respeito das várias
casas desenhadas: Minha casa é grande ou
pequena? Grande em relação a que casa? A
da música ou a do João?
- com relação a casa dos alunos: Ela tem
muitos quartos ou cômodos? na qual fica
localizada? Na zona rural ou urbana? Em um
bairro ou no centro da cidade? Qual o nome
da rua e o número da casa?
De acordo com os objetivos e nível
de conhecimento da turma, podemos
discutir a questão da moradia em nossa
cidade, estado e país. Partindo dos
trabalhos produzidos pelos alunos (relatos,
desenhos, maquetes, painéis) podemos
discutir o conhecimento do grupo referente
à rua, aos bairros, à cidade, contextualizando
todos os problemas sociais do município na
qual a escola esteja localizada.
Pode-se também desenvolver a partir dos
refrões um estudo referente aos animais.
Questionam-se inicialmente quais crianças
criam algum animal em casa e pode-se
levantar questões relacionadas a animais
domésticos e animais selvagens.
- Dividir as crianças em pequenos grupos e
pedir para cada grupo fazer uma relação dos
animais que vivem em casa e são nocivos à
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saúde e os que contribuem com o bem estar
do homem;
- pode-se aprofundar a questão da higiene,
alimentação do ser humano e dos animais;
- pedir às crianças que tragam para a
escola seus animais de estimação para serem
observados pelos colegas, destacando bem
seu habitat, suas condições de moradia e
alimentação. Destacar a importância da
preservação dos animais para a sobrevivência
humana;
- programar visitas em lugares que existem
criação de animais como porcos, galinhas,
perus, etc. Após a visita, o professor deverá
sistematizar as observações feitas pelos
alunos:
• fazer relatórios;
• montar um painel por meio de
desenhos, figuras e cartazes;
• produzir textos descrevendo as
características de cada animal, de que se
alimenta, quantidade de comida por dia,
como se reproduz;
• cada aluno escolhe seu animal
preferido e produz um texto (pode ser
ilustrações) baseado nos dados referentes ao
seu animal;
• os alunos deverão apresentar seu
animal de uma forma livre e criativa. Esta
apresentação pode ser por intermédio
de desenhos, fotografias, cartazes ou
caracterizado com máscaras e vestimentas
que representam melhor seu animal;
O professor, após todas as questões
levantadas a respeito dos animais, poderá
diversificar as atividades de produção de
textos:
- fazer um mural grande e pedir que os

alunos anunciem seus animais em forma
de classificados. Exemplos: vende-se um
gatinho branco, que gosta de leite e é muito
carinhoso. Preço: melhor oferta, a partir de
R$ 10,00;
- produzir frases, pequenos textos, bilhetes
a respeito dos animais preferidos;
- produzir músicas, poesias, rimas,
adivinhações que falem sobre animais;
- montar um jornal que dê informações a
respeito dos animais, baseado nos estudos
anteriores;
- desenvolver leituras de livros infantis,
revistas e outros tipos de publicações que
falem da vida dos animais;
As fábulas são ótimas para realizar um
trabalho que vise a despertar o gosto pela
leitura. Podemos selecionar algumas e após
as leituras, os alunos deverão apresentar a
fábula por meio de dramatização utilizando
material de sucata, vestidos usados, sapatos,
chapéus e outras vestimentas que os alunos
consigam levar para a sala de aula.
Para finalizar este trabalho seria
interessante montar junto com os alunos
um texto sobre os animais estudados e
apresenta-lo de forma teatral aos outros
alunos.
As músicas existem para serem cantadas e
as crianças gostam muito. Escolha uma letra
e faça um planejamento, use e abuse de sua
criatividade e da de seus alunos. Depois de
contextualizar a temática, planeje e replaneje
juntamente com eles, os temas e subtemas
vão surgindo, basta o professor estar atento
para na qual ele deseja chegar com seus
alunos. Desta forma, as crianças vão aprender
e terão mais prazer em frequentar a escola.

1077

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Visando a necessidade de propostas pedagógicas para a
alfabetização e a falta de artigos com este tema, apresentouse algumas sugestões de atividades valendo-se de músicas
para facilitar a alfabetização.
Observa-se a alfabetização como o domínio dos usos
e funções sociais da leitura e da escrita para aproximar o
aprendiz da cultura escrita. Nesta concepção, os gêneros
são excelentes ferramentas de ensino da produção de textos
orais e escritos. O ato de brincar promove o desenvolvimento
social, intelectual e físico, podendo ser um aliado no processo
escolar.
Remete-se a importância do processo de alfabetização
estar ligado ao processo de letramento, mediante práticas que
valorizem a utilização de textos e gêneros textuais presentes
na sociedade letrada, para oportunizar ao educando o uso da
leitura e da escrita em todas as práticas sociais.
Práticas pedagógicas que visam a qualidade no processo
de alfabetização são constituídas quando se propõe um
ambiente rico em estímulos, com um processo de ensino que
atenda as especificidades da criança e em que haja espaço
para o lúdico e para práticas significativas.

1078

PATRÍCIA DE OLIVEIRA DA
COSTA
Graduação em Pedagogia pela
Universidade Cidade de São
Paulo (2013); Professora de
Educação Infantil no CEU CEI
Casa Blanca.

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

REFERÊNCIAS
ALVES, Rubem. Estórias de quem gosta de ensinar. São Paulo. Editora Cortez, 1988.
BATISTA, Cleide Vítor Mussini. A educação da criança de seis anos. In: Ensino fundamental
de nove anos: teoria e prática na sala de aula. BRANDÃO, Carlos da Fonseca [et al]. São
Paulo. Avercamp, 2009. p.69 – 92.
FELDMANN, Juliane. Aprender tem que ser divertido: a intervenção lúdica
psicopedagógico nas dificuldades de aprendizagem por meio dos jogos. Florianópolis.
CEITEC, 2008.
FERNANDES, Maria. Os segredos da alfabetização. 2. ed. São Paulo. Cortez, 2010.
FREIRE, João Batista. Educação de Corpo Inteiro. São Paulo. Editora Scipione, 1989.
______. Alegria de ensinar. São Paulo. Ars Poética, 1994.
RAPOPORT, Andrea; FERRARI, Andrea Gabriela; SILVA, João Alberto. A criança de seis
anos e o primeiro ano do ensino fundamental. In: RAPOPORT, Andrea; SARMENTO, Dirleia
Fanfa; NÖRNBERG, Marta; PACHECO, Suzana Moreira (orgs.). A criança de 6 anos no
ensino fundamental. 2. ed. Porto Alegre. Mediação, 2009. p. 09 - 21.
SANTOS, Carlos Antônio dos. Jogos e atividades lúdicas na alfabetização. Espírito Santo.
Sprint, 1998.

1079

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

A IMPORTÂNCIA DA ARTE NAS
SÉRIES INICIAIS
RESUMO: OEste artigo vem apresentar a importância do ensino de Arte nas séries iniciais e
como é importante que o professor desenvolva as habilidades criativas dos alunos tomandose por base do conhecimento cotidiano. Neste estudo perceberemos a necessidade investigar
o contexto da escola e tomar a prática profissional como objeto permanente de reflexão
para compreender e gerenciar os efeitos das ações formativas e análise da necessidade
de rever ou aprimorar encaminhamentos. A arte está presente em todas as culturas e em
diversas profissões dentro da sociedade. A pesquisa apresentada desenvolve como a arte
é trabalhada e como realmente deveria ser, quais são os objetivos ao se ensinar arte na
educação infantil e como fazer para mudar a percepção de professores que acreditam que
arte na escola é apenas um passatempo. Para isso, utilizaremos como recurso pesquisas
bibliográficas.
Palavras-Chave: Arte; Prática e Docência; Educação; Cultura; Formação.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo trata-se de referencial
teórico sobre os principais autores
e estudiosos do ensino de Arte nas
Séries Iniciais, enfocando as principais
características da disciplina, o ensino de
arte na escola e o trabalho a ser realizado
pelo professor em Arte, resultado da
aprendizagem após a realização da pesquisa
bibliográfica, com objetivo de esclarecer e
aprofundar nossos conhecimentos, diante
da importância da Arte no ensino das Séries
Iniciais do Ensino Fundamental.
A arte é uma forma de pelos sentidos,
pois, quando solicita a visão, a audição ou os
demais sentidos, estes se transformam em
portas de entrada para uma compreensão
mais significativa do entorno em que
vivemos, bem como permitem a leitura do
mundo.
Atualmente a arte vem sendo direcionada
de maneira que podemos considerá-las
equivocadas. Alguns professores ainda
não estão totalmente instruídos para tal
disciplina e apenas oferecem atividades
que nada acrescentam no saber artístico da
criança. Isso faz com que a aula de arte se
torne desinteressante e desestimulante por
causa do despreparo do professor que, em
muitos casos, frequentou apenas cursos de
curta duração, ou ainda, por ser o professor
de sala regular, não tem muito conhecimento
sobre essa área do ensino.
A arte é uma das formas com que podemos
representar todas as mudanças históricas
da humanidade, com suas características
específicas, e é por meio desse conhecimento

que o aluno desenvolve a sensibilidade,
percepção e a imaginação, tanto para realizar
como para observar uma obra artística.

A ARTE, A EDUCAÇÃO,
O ATO DE CRIAR E O
CONHECIMENTO
A História oficial da área de Arte registra
que os primeiros passos dados pelo homem
na construção de cultura enfocavam fazeres
artísticos, como cantar, dançar, deixar
marcas gráficas nos desenhos e pinturas nas
cavernas e em outros espaços.
Por esta razão a Arte tem um papel
importante na formação do educando em
todas as fases, tanto na educação escolar
quanto na formação integral do aluno, pois
está ligada à função indispensável que a arte
ocupa na vida das pessoas e na sociedade
desde os primórdios da civilização, o que
se torna um dos fatores essenciais de
humanização (FUSARI, FERRAZ, 1993, P.16).
A arte ao passo que ciência faz o homem
ter compreensão de si mesmo e possibilita
o entendimento do outro, podendo interagir,
assim, com o mundo no qual habita e se
relaciona, e não deve ser vista apenas como
agente do desenvolvimento criativo ou do
aprimoramento de percepções.
A Arte e a Educação sempre estiveram
ligadas durante a história da humanidade
de muitas maneiras e segundo diferentes
concepções, de acordo com o contexto
sociocultural.
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[...] O homem, criado – “a imagem e
semelhança” – se torna também um criador.
A criação humana necessita da matéria
cósmica. Entretanto, aquele ato original
não está subordinado a esta matéria pois
ele implica a liberdade. Todo engenho
inventivo, por um ato livre, tira do nada o
inexistente; o conhecimento criativo não está
inteiramente determinado pelo mundo em
que está inserido. Ele introduz ai, pela ação
livre, o existente, tirado do inexistente. O
conhecimento inventivo, longe de se liminar
ao mundo já criado, implica algo novo, que
corresponde ao acabamento da formação
do mundo. A atitude criadora frente à vida
não é um direito do homem, mas o seu dever
mais imperioso. O esforço criativo é um
imperativo para todas as esferas da vida [...]
(DENNY, 2000, P. 56-57).

PARÂMETROS
CURRICULARES NACIONAIS –
PCN’S E A LEI DE DIRETRIZES
E BASES
Os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN’S) da área de Arte estão diretamente
relacionados às questões de educação,
cultura, formação do docente e revelam
mudanças de paradigmas no modo de
perceber, sentir e articular a arte. Segundo
os PCNs, as linguagens da área de Arte são
as artes visuais, a dança, a música e o teatro.
Em uma fala contemporânea dentro das
novas tendências surge a quinta linguagem
artística, denominada audiovisual.

Tanto a ciência quanto a arte, respondem
a essa necessidade mediante a construção
de objetos de conhecimento que,
juntamente com as relações sociais, políticas
e econômicas, sistemas filosóficos e éticos,
formam o conjunto de manifestações
simbólicas de uma determinada cultura.
Ciência e arte são assim, produtos que
expressam as representações imaginárias
das distintas culturas que se renovam por
meio dos temos construindo o percurso da
história humana. A própria ideia de ciência
como disciplina autônoma, distinta da arte,
é produto recente da cultura ocidental. Nas
Antigas sociedades tradicionais não havia essa
distinção: a arte integrava a vida dos grupos
humanos impregnada nos ritos, cerimoniais
e objetos de uso do cotidiano; a ciência era
exercida por curandeiros, sacerdotes fazendo
parte de um modo mítico de compreensão
da realidade. [(BRASIL,1997, p.33-34).
Malba Tahan [apud BRASIL, 1997] –
educador matemático brasileiro da década
de trinta, ao tomar a palavra Arte diante
da multiplicidade de acepções que este
termo possui, ressaltou que a solução de
um problema matemático, por exemplo,
é verdadeiro poema marcado por beleza
e simplicidade. A dialética entre a arte
e ciência (um cientista pode considerar
uma fórmula como “bela”; um artista
plástico, pode interpretar as relações
entre a luz e as formas como “problemas
a serem resolvidos plasticamente”) é
eterna e parece que estas duas formas de
conhecimento
apresentam
muitas
características em comum, mais do que
possa imaginar nossa vã filosofia.
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Aulas criativas que ampliem globalmente
a potencialidade do aluno – melhorando
a coordenação, a leitura, o entendimento
de textos – e que desenvolvam a reflexão,
socialização e humanização são fundamentais
para o ensino aprendizagem.
Partindo destas premissas, as autoras
Maria Fusari e Maria Ferraz [1992]
fundamental as questões da formação dos
professores, bem como a relevância das
funções atribuídas a eles.
Ficam evidentes a perplexidade e a
desinformação dos professores que são
preparados em cursos de reduzida duração,
em detrimento de uma formação aprofundada
em arte e no trabalho pedagógico da área.
Assim, a questão do aperfeiçoamento e
formação do magistério para atuar nas
escolas de Ensino Fundamental e Médio
passa a ser um problema emergente,
que ultrapassa os limites dos cursos de
licenciaturas
em
Educação Artística.
[...] Apesar de todos os esforços para o
desenvolvimento de um saber artístico na
escola, verifica-se que a arte- historicamente
produzida e em produção pela humanidade –
ainda ano tem sido suficientemente ensinada
e aprendida pela maioria das crianças e
adolescentes brasileiros [FUSARI; FERRAZ,
1992, p.20-21].
Com a implantação do Ciclo Básico em
1984, em Rede Estadual de Ensino de São
Paulo, houve a oportunidade para o professor
especialista da área de Arte de trabalhar nas
séries iniciais. O programa do Ciclo Básico
com especialistas extinguiu-se em 1993, e
foi somente com os Parâmetros Curriculares
Nacionais e com as novas diretrizes da LDB de

1996 que a área de Arte conseguiu reerguerse no cenário educacional, preocupada
com a sensibilidade, percepção, reflexão e
imaginação, bem como com a consciência do
conhecer, apreciar e refletir sobre as formas
da natureza e sobre as produções artísticas
que marcam culturas e épocas.
Hoje assistimos à volta do componente
curricular Educação Artística em uma versão
contemporânea, com o nome de Arte, sendo
incluída na grade da educação básica como
linguagem, conhecimento, fruição estética,
história e cultura.
Uma função igualmente importante que o
ensino de arte tem a cumprir diz respeito à
dimensão social das manifestações artísticas.
A arte de cada cultura revela o modo de
perceber, sentir e articular significados e
valores que governam os diferentes tipos
de relação entre os indivíduos na sociedade.
A arte solicita a visão, a escuta e os demais
sentidos como portas de entrada para uma
compreensão mais significativa das questões
sociais. Essa forma de comunicação é rápida
e eficaz, pois atinge o interlocutor por meio
de uma síntese ausente na explicação dos
fatos [BRASIL, 1997, p. 19-20].
Segundo o documento, o ensino da Arte
deverá organizar-se de modo que ao final
do ensino Fundamental os alunos sejam
capazes de expressão em artes mantendo
uma atitude de busca pessoal e/ou coletiva
articulando a percepção, a imaginação, a
emoção, a sensibilidade e a reflexão ao
realizar e fruir produções artísticas. O aluno
deverá também conceber a arte como fato
histórico contextualizado nas diversas
culturas.
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[...] O PCN/Arte expõe uma compreensão do
significado da arte na educação, explicitando
conteúdos, objetivos e especificidades, tanto
no que se refere ao ensino-aprendizagem,
quanto no que se refere à arte como
manifestação humana. (SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, 1997).

Assim, eram consideradas como Artes
Liberais: Geometria, Música, Retórica,
Gramática, Lógica, Astronomia e Artes. Elas
eram destinadas à educação dos homens
livres, determinando os currículos escolares.
Já a Medicina, Agricultura, Pintura, Escultura,
olaria, etc. eram consideradas Artes Servis
ou Mecânicas.

A ARTE, A EDUCAÇÃO E SEU
PERCURSO HISTÓRICO

A ARTE NO BRASIL

A arte está ligada a atividades humanas
ordenadas e regradas. Pensar em Arte é
entender que o artista relê o mundo em outra
dimensão, que a realidade expressa por ele
representa a trajetória histórica dentro de
sua subjetividade.
A palavra arte vem do latim ars e
corresponde ao termo grego techne, técnica,
significando: o que é ordenado ou toda
espécie de atividade humana submetida a
regras. Em sentido lato, significa habilidade,
desteridade, agilidade. Em sentido estrito,
instrumento, ofício, ciência. Seu campo
semântico se define por oposições ao acaso,
ao espontâneo e ao natural. Por isso, em
sentido mais geral, a arte é um conjunto de
regras para dirigir uma atividade humana
qualquer. [CHAUÍ, 2000, p.145].
A sociedade antiga de tradição social
fundamentada na escravidão acabou
dividindo a Arte em dois novos blocos: Artes
Liberais, dignas do homem livre, estilizado
para a burguesia, e as Artes Servis, também
chamadas de Mecânicas, específicas do
trabalho manual, que na Renascença buscou
sua valorização.

Nos tempos do Brasil colonial, o ensino das
artes restringia-se aos mosteiros, que eram
praticamente os únicos centros efetivos de
aprendizado e consumo artístico na época.
Nesses lugares, a formação dos "santeiros"
e pintores primitivos era basicamente
autodidata. A partir da arte que chegava da
Europa, esses artistas iam fazendo releituras
próprias e transformando esses modelos.
Isso aconteceu com o barroco português (e
também com o espanhol e com o italiano, sua
origem), que foi sendo modificado e acabou
tornando-se, na sua versão brasileira, muito
mais sensual e sedutor do que o barroco
europeu.
Quando D. João VI se instalou com a Corte
Real no Brasil (1808), fugindo de Napoleão
Bonaparte, criou as primeiras escolas de
educação superior na colônia, e, entre elas, a
Academia de Belas Artes (1816), para a qual
contratou artistas que eram a vanguarda da
época. Esses artistas ensinavam no Instituto
de França, e com a derrota de Napoleão,
haviam ficado sem seus postos oficiais. Eles
trouxeram para o Brasil o estilo neoclássico
(que valoriza as composições sóbrias, a
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estilização dos motivos clássicos, as linhas
retas e puras, o "belo ideal", os temas inspirados
na antiguidade greco-romana, o estudo do nu
e da perspectiva linear, etc.), e ao chegarem
aqui, encontraram a florescência do barroco
na sua versão brasileira. Dessa forma, logo
na chegada dos artistas franceses, começou
a haver um choque cultural e artístico com a
estética da colônia.
O Barroco brasileiro, com sua abundância
de curvas, movimentos, dramaticidade, luz
e sombra, contrastava com as linhas retas
e puras do estilo neoclássico, trazido pelos
franceses, e logo instalou-se um preconceito:
barroco é coisa para o povo; neoclássico é
para a elite, e, consequentemente, símbolo
de distinção social. De lá para cá, essa atitude
de subserviência, perante ao "colonizador",
não mudou muito em nosso país, por
inúmeras razões, entre elas a carência de
uma educação voltada para a valorização
do que é nosso. Fazendo então uma análise
do ensino da Arte nas escolas brasileiras,
do século XIX até os nossos dias, podemos
destacar algumas tendências que tiveram
papel preponderante.
Dentro da pedagogia tradicional, no qual
"o processo de aquisição de conhecimentos
é proposto, por meio de elaborações
intelectuais e com base nos modelos de
pensamento desenvolvidos pelos adultos"
(FUSARI, 1993, p.23), o papel do professor
é o de passar para os alunos informações
consideradas verdades absolutas. Nas aulas
de Arte, essa pedagogia se traduz por uma
teoria estética da "cópia" do natural e na
adoção de um padrão de beleza que consiste,
sobretudo, em oferecer-se aos alunos

produtos artísticos que se assemelham com
as coisas e com os seres do seu mundo.
Nas aulas de desenho, o professor propõe
reproduções de modelos, para serem
fixados pela repetição, buscando sempre
o aprimoramento e a destreza motora, a
ênfase na linha, no contorno e no traçado.
Essas são ainda as concepções neoclássicas
trazidas pelos artistas da Missão Francesa,
citados acima. Assim sendo, dentro da
pedagogia tradicional, a ênfase é dada "ao
fazer técnico e científico, de conteúdo
separatista, com a preocupação fundamental
no produto do trabalho escolar, supondo que
assim educados, os alunos vão saber depois
aplicar esse conhecimento ou trabalhar na
sociedade". (FUSARI, 1992, p.24)
Essa
tendência
tradicional
esteve
presente nas aulas de Arte das escolas
brasileiras, desde o século XIX, até os anos
70, e até os dias de hoje pode-se encontrar
resquícios desse enfoque na prática de
alguns professores. Entre os anos 30 e 40,
começam a chegar ao Brasil os reflexos da
Escola Nova, que tem suas origens na Europa
e nos Estados Unidos, desde o final do século
XIX. Essa pedagogia renovada contrapõe-se
à pedagogia tradicional, pois tem, como ideal,
assumir a organização de uma sociedade
mais democrática, levando em consideração
os interesses, motivações, iniciativas e as
necessidades individuais dos alunos.
Dentro do ensino da Arte, os professores
de tendência renovada fazem uma ruptura
com as "cópias" de modelos, passando a
valorizar os estados psicológicos dos alunos.
Desta forma, estruturam-se experiências
individuais de percepção, integração e
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entendimento sensível do meio ambiente,
bem como propostas que levam em
consideração as motivações interiores, as
emoções e os desejos dos alunos. Não se
pode esquecer que, paralelamente à chegada
do movimento da Escola Nova ao Brasil, as
influências da Semana de Arte Moderna de
1922 ainda se faziam sentir, expandindose o movimento modernista para várias
regiões do país e desenvolvendo-se uma
estética mais nacionalista e inovadora. Nessa
época, intelectuais como Mário de Andrade,
Flávio de Carvalho e Fernando de Azevedo,
começam a se preocupar com a valorização
dos processos mentais, da produção artística
e do mundo imaginativo das crianças. John
Dewey (filósofo americano, 1859-1952),
Viktor Lowenfeld (filósofo e educador
austríaco, 1903-1960) e Herbert Read
(filósofo inglês, 1893-1968), foram os
autores que mais influenciaram as mudanças
que ocorreram no ensino da Arte no Brasil,
firmando, em alguns grupos, a tendência
escola novista.
O princípio mais adotado por John Dewey
era o da "função educativa da experiência",
que coloca em evidência não a matéria a
ser ensinada, nem o professor, mas sim o
aluno em crescimento ativo e progressivo".
(FUSARI, 1992, p.25)
Viktor Lowenfeld enfatizava que "quanto
mais a criança adquirir maior vivência de
si mesma e da circunstância, tanto mais
desenvolverá, por meio da experiência
artística, o senso de independência, liberdade
e democracia, o impulso criador, a maturidade
emocional e intelectual, a personalidade
nos múltiplos aspectos".5Lowenfeld dirigia

pesquisas sobre criatividade desde os anos
50 no Departamento de Arte e Educação
da Pennsylvania State University (EUA), até
hoje, suas teses sobre as diferentes fases do
desenho infantil são referência fundamental
em qualquer estudo sobre criança e arte.
Outro autor que influenciou com seus
estudos psicológicos a pedagogia dos
professores de Arte da tendência escola
novista foi Herbert Read, que se dedicou à
análise de expressões artísticas de crianças
e adolescentes, baseado nos estudos de seu
contemporâneo, o psicanalista alemão Carl
Jung. Com esses estudos, Read procurou
demonstrar a presença dos arquétipos e
símbolos na arte infantil por ele analisada.
Em seu livro A Educação pela Arte (1943),
discute a questão do objetivo da educação
e afirma que "a base desta, assim como a
da democracia, deve residir na liberdade
individual, com todas as suas diferenças,
buscando uma integração do individualismo
com sua função na sociedade".". (FUSARI,
1992, p 34).
O ensino da arte no Brasil, segundo
essas concepções, ocorreu em vários
espaços educativos extraescolares. Augusto
Rodrigues (1948), na sua Escolinha de Arte
do Brasil, no Rio, seguia a orientação de
Read e divulgou o Movimento Educação Pela
Arte, baseado na expressão da liberdade
criadora individual e no papel do indivíduo
na sociedade.'
Depois dos anos 60, o pouco cuidado em
avaliarem-se os fundamentos do "método
da livre expressão" levou muitos professores
a extremos, em que tudo era permitido, e a
uma ideia de "deixar fazer", que, como bem
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coloca o Referencial Curricular Nacional
para a Educação Infantil fez com que a
aprendizagem artística das crianças evoluísse
muito pouco.
Qualquer mudança que não for
acompanhada por formação continuada de
professores tende a ser deformada na prática
educativa. Houve então muita psicologizar no
ensino da arte, com práticas espontaneístas
de sensibilização e experimentação técnica
pobre e desorientada. Nos exercícios de
sensibilização e fluência criativa, ocorriam
interpretação e mobilização psicológica
dos alunos, em oficinas de sensibilização,
mormente em expressão corporal, sem
estruturação dos conteúdos internos
mobilizados. A interpretação psicológica
fora do setting terapêutico é uma prática
autoritária e violadora da intimidade psíquica.
Cari Rogers e A.S. Neill também marcaram
presença no cenário da educação brasileira
dos anos 60, com seus livros Tornar-se pessoa
(uma das bases da terapia existencial) e
Liberdade sem medo (uma das bases da escola
renovada não-diretiva).9 A partir de 1950,
desenvolveu-se, especialmente nos Estados
Unidos, a pedagogia tecnicista, visando
preparar profissionais competentes para
atender ao mundo tecnológico em expansão.
Essa tendência é introduzida no Brasil, por
volta dos anos 60 e 70, e nela o professor
é considerado um "técnico" responsável por
um competente planejamento dos cursos
escolares. Objetivos, conteúdos, estratégias e
avaliação eram abordados de forma mecânica
e racional, visando adequar o comportamento
do aluno às normas da escola. Paralelamente
à introdução da pedagogia tecnicista no

Brasil, a LDB 5692/71 introduz a Educação
Artística no currículo escolar de 10 e 20
graus.
A partir dessa mudança, os professores
de Arte, que até então atuavam de acordo
com a sua especialização (Desenho, Música,
Trabalhos Manuais, Canto Coral e Artes
Aplicadas), viram seus saberes serem
transformados em atividades indefinidas,
sem contornos fixos, tendo de montar seus
cursos com conteúdo de cada uma dessas
especializações. Graças a insegurança
que a nova lei trouxe para os professores
dessa nova disciplina, estes começaram a
apoiar-se nos livros didáticos de Educação
Artística, tentando preencher a lacuna
teórico-metodológica de sua formação. O
ensino da Arte, nesse período, tornou-se
um amontoado de "atividades", na qual o
professor era responsável pela eficiência
e eficácia do ensino. Com o passar dos
anos, foram se tornando cada vez mais
evidentes as dificuldades e falhas dessa
nova abordagem nesse ensino, em que
"os cursos se polarizavam em atividades
artísticas mais direcionadas para os aspectos
técnicos, uso de materiais, ou em um fazer
espontaneístico, sem maiores compromissos
com o conhecimento de arte". (FUSARI,
1992, p.45)
Essas dificuldades e falhas começaram
a apontar para a necessidade de estudos e
aprofundamentos em relação ao ensino da
Arte e, com isso, os professores especialistas
dessa área passaram a se organizar em
associações por todo o país, de forma
a pensarem juntos novos caminhos. Em
meados dos anos 80, surge uma abordagem
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para esse ensino, que ficou conhecida, num
primeiro momento, como metodologia
triangular, passando depois para a designação
de proposta triangular. Essa abordagem foi
introduzida por Ana Mae Barbosa com base
em seus estudos sobre as experiências de
ensino da Arte que ocorreram no México
após a revolução de 1910 (Escuelas ai Aire
Libre), na Inglaterra durante os anos 50
(Basic Design Movement) e nos Estados
Unidos em meados dos anos 60 (Movimento
de Apreciação Estética aliado ao DBAE
- Disciplined Based Art Education). A
experiência no México teve como postochave a ideia de recuperação dos padrões
de Arte mexicanos, o aprimoramento da
produção, artística do país e o incentivo à
expressão individual.
Já na Inglaterra, o foco principal era
atingir-se um equilíbrio curricular entre
as teorias dominantes na época: a dos
racionalistas
(centrada
no
conteúdo
científico e racional) e a dos românticos
(centrada na criança e na intuição como
origem de toda a expressão).
Foram os arte-educadores ingleses que
começaram as experiências dentro do ensino
artístico„ associando algumas atividades
com o ensino de princípios científicos sobre
o ato de "ver" (princípios da ótica). Nos
Estados Unidos, por sua vez, começava um
movimento de apreciação estética e leitura
das obras de arte, trazendo-se esta prática
para o seu ensino. A proposta triangular para
o ensino da arte, que embasa os Parâmetros
Curriculares Nacionais e o Referencial
Curricular Nacional para a Educação Infantil,
como o próprio nome diz, está apoiada em

três vértices:
1. fazer artístico (ou criação do aluno);
2. apreciação (ou leitura da obra de arte
dos próprios trabalhos do aluno, assim como
dos trabalhos de colegas e dos artistas);
3. contextualização (ou reflexão sobre a
arte como objeto sociocultural e histórico)
(FUSARI, 1992, p.46)
Essa proposta de ensino pressupõe que
só um fazer artístico consciente (reflexivo/
contextualizado) e informado (capaz de
exercitar a leitura do objeto artístico) torna
possível a aprendizagem em arte. A partir
dessa aprendizagem, gera-se uma sociedade
artisticamente desenvolvida, ou seja, aquela
que, ao lado de uma produção artística de
qualidade, tem também um público capaz
de entender essa produção e de beneficiarse dela. Observa-se aí, portanto, uma
guinada completa em relação às propostas
anteriores, pois, ao mesmo tempo em
que se incentiva o aluno a desenvolver
sua expressão artística por meio do uso
de diferentes materiais e técnicas, a criar,
a experimentar e a ousar (sem padrões
pré-estabelecidos), trabalha-se, também,
afim de levá-lo a ser capaz de entender a
"linguagem" da arte, ser um leitor de imagens,
conhecendo sua estrutura e seus símbolos.
Em termos das artes plásticas, nesse
século, convivem ao mesmo tempo, o pálido
barroco tardio (chamado também de rococó)
e a volta ao espírito do período grecoromano e renascentista. Isto se dá porque,
mais uma vez, -o Homem se volta para a
razão e o conhecimento, e, portanto, o
Barroco (explosão da emoção e do sensorial)
não consegue mais ser a linguagem dessa

1088

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

sociedade racional emergente. A arte precisa
obedecer a uma regra, e a regra escolhida é
a de Aristóteles. Assim, a arte é a expressão
racional da natureza, a manifestação da
verdade e a encarnação da imitação (mimesis)
aristotélica.
No Brasil, essas características começam
a aparecer no cenário artístico, com a
chegada da família real (1808) e com a vinda
dos artistas franceses, adeptos desse estilo
(1816), que já fazia escola na França.
O maior expoente do neoclassicismo
francês foi o pintor Jacques-Louis David e,
embora ele próprio não tenha vindo com a
Missão Francesa, muitos de seus discípulos,
como Jean Baptiste Debret e Nicolas Antoine
Taunay, se instalaram por aqui, ajudando na
formação da Academia Imperial de Belas
Artes. Esses dogmas bastante rígidos, que
seguiam os modelos clássicos renascentistas,
foram sendo abraçados pelos artistas
brasileiros e o Barroco foi sendo considerado
uma arte menor, de mau gosto, própria
das classes incultas. Frederico Morais, na
publicação "Cadernos história da pintura no
Brasil", publicada pelo Instituto Cultural Itaú,
faz a seguinte colocação: "O Academismo
(ou Neoclassicismo) foi um sistema fechado,
autoritário e poderoso, que envolveu todo o
circuito de arte.
Trazido ao Brasil pela Missão Artística
Francesa, serviu de base para a implantação
do sistema das belas artes. Com ele foram
criadas as normas e regras do ensino,
hierarquizando gêneros e temas, impondo
modelos europeus e dificultando ao máximo
o contato com a realidade brasileira. Por
intermédio dos prêmios de viagem á Europa,

concedidos inicialmente pela Academia,
em concursos internos, e em seguida nas
Exposições Gerais, este vínculo com a pátria
artística colonial foi reforçado.
Pedro Américo de Figueiredo e Meio (18431905) e Victor Meirelies de Lima (18321903) foram os principais representantes
brasileiros da escola acadêmica e ambos se
beneficiaram de bolsas de estudo, dadas
pelo Imperador Pedro II, para aprimorarem
seus conhecimentos de pintura na França.
Enfim, um ser humano "alfabetizado"
nesse aspecto. Prosseguindo nesse caminho,
ele é levado a uma reflexão a respeito da
obra de arte, abrindo-se o leque para uma
contextualização mais ampla, nas quais se
consideram os aspectos sociais, psicológicos,
antropológicos, geográficos, ecológicos,
históricos, etc., estabelecendo-se relações
entre esses saberes (interdisciplinaridade).
Em 1996, no Brasil, a nova LDB 9394/96,
define Arte como componente curricular
obrigatório, classificando-a a partir dos
Parâmetros Curriculares Nacionais, em quatro
linguagens: artes visuais, dança, música e
teatro. Embora a proposta triangular (que
baseia os Parâmetros Curriculares Nacionais
e o Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil) seja bastante abrangente,
levando o aluno a construir um rico
conhecimento em relação às Artes Visuais,
as pesquisas mostram que ela ainda não está
sendo seguida nas escolas brasileiras de uma
maneira geral.
Essa realidade, que se sabe verdadeira
e passível de ser modificada, torna ainda
mais importante a formação continuada dos
professores de Educação Infantil e do Ensino
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Fundamental, nos moldes do Referencial
Curricular Nacional para a Educação
Infantil e dos Parâmetros Curriculares
Nacionais e para além deles. Entendendo
a Arte como linguagem que pode ser
aprendida, decodificada, experimentada e
contextualizada, e fazendo com que a criança
que vive essas experiências na escola seja
mais capaz de ler o mundo à sua volta e de
exercer sua cidadania.
O ensino de Arte é identificado pela
visão humana e filosófica que demarcou
as tendências tradicionalistas e escola
novista. Embora ambas se contraponham
em preposições, métodos e entendimento
dos papéis do professor e do aluno, ficam
evidentes as influências que exerceram
nas ações escolares de Arte. Essas
tendências vigoravam desde o início
do século e ainda hoje participam das
escolhas pedagógicas e estéticas de
professores de arte [BRASIL, 1997, p.25].
O ensino da Escola Normal e sobretudo a
Arte receberam forte influência pedagógica
da Academia Imperial de Belas Artes,
ainda com ações que perduram até nossos
dias. Exemplo disso são os desenhos
utilizados como recurso visual para
que os alunos possam colorir, recortar,
colar e dobrar, reproduzidos por meio de
impressos mimeografados, fotocopiados,
escaneados, entre outros.
Alguns educadores, filósofos, poetas,
psicólogos e artistas se inquietavam pela
forma como o aluno era conduzido a produzir
seus trabalhos de arte e defendiam a livre
expressão.
No final da década de 40 apareceram no

Rio de Janeiro as primeiras Escolinhas de Arte,
que depois se espalharam pelo país, apesar
de não serem reconhecidas como ensino
regular. Apesar do grande Movimento das
Escolinhas de Arte, o ensino regular seguia
tratando a Música, o Desenho e as Artes
Aplicadas dentro dos moldes tradicionais do
século anterior.
Na primeira metade do século XX, as
disciplinas Desenho, Trabalhos Manuais,
Música e Canto Orfeônico faziam parte
dos programas das escolas primárias e
secundárias, concentrando o conhecimento
na transmissão de padrões e modelos das
culturas predominantes. Na escola tradicional,
valorizavam-se em especial as habilidades
manuais, os “dons artísticos”, os hábitos de
organização e precisão, mostrando ao mesmo
tempo uma visão utilitarista e imediatista da
arte. Os professores trabalham com exercícios
e modelos convencionais selecionados por
eles em manuais e livros didáticos. O ensino
de Arte era voltado essencialmente para o
domínio técnico, mais centrado na figura do
professor; competia a ele “transmitir” aos
alunos os códigos, conceitos e categorias,
ligados a padrões estéticos que variavam
de linguagem para linguagem, mas que
tinham em comum, sempre, a reprodução de
modelos [BRASIL, 1997, p.25].
As aulas de Desenho e Artes Plásticas
assumem concepções de caráter mais
expressivo, buscando a espontaneidade
e valorizando o crescimento ativo e
progressivo do aluno. As atividades de artes
plásticas mostram como espaço de invenção,
autonomia e descobertas, baseando-se
notadamente em auto expressão dos alunos.
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Os professores da época estudam as novas
teorias sobre o ensino da Arte divulgadas
no Brasil e no exterior, as quais favorecem o
rompimento com a rigidez estética da escola
tradicional [BRASIL, 1997, p.26-27].
No início do século XX, com o advento
das reformas da Educação no Brasil,
orientado pelo ideário da Escola Nova, o
ensino de Arte ganhou novos espaços de
experimentação. “Procuram aprofundar suas
ideias, partindo de problemas ou assuntos de
interesse dos alunos, para assim desenvolver
as experiências cognitivas, num aprender
fazendo” [FUSARI, FERRAZ, 1993, p.31].
A mudança que a área de Arte teve foi com
a Lei de Diretrizes e Bases nº
5.692, de 1971, que tornou obrigatório
o ensino de Educação Artística (nova
nomenclatura para as aulas de Arte) à Educação
Básica. A nova disciplina ficou responsável,
então, por ministrar os conteúdos de Artes
Plásticas, Cênicas e Musicais.
O movimento das Escolinhas de Arte, que
até então seguia paralelamente ao ensino
regular, enfraqueceu mediante as novas
propostas da Lei nº 5.692/71 e o novo
desafio foi profissionalizar os docentes para
atuarem na rede de ensino.
De modo geral, ao longo da década
de 70, o ensino de Educação Artística
desenvolvido nas escolas brasileiras não
apresentou preocupações com o ensino de
Arte propriamente dita e com a precariedade
da formação docente, os afazeres das
aulas tinham um fim em si mesmo e não
correspondiam ao que se almejava em
relação às linguagens artísticas. Cantar, colar,
esculpir, recortar, cobrir comemorações
cívicas e datas comemorativas, ou seja,

os conteúdos de Educação Artística eram
desenvolvidos isoladamente, em pequenas
produções.
A década de 80 assistiu a uma mudança
bastante significativa com relação ao ensino
de Arte. Iniciou-se o movimento de ArteEducadores no Brasil tanto de educação
formal quanto informal, que pretendia
organizar a área de Arte no país. Houve a
criação da Federação de Arte-Educadores
do Brasil (FAEB), que congregou associações
regionais deles. Este movimento discutiu a
valorização e o aprimoramento do professor
de Educação Artística, reconhecendo seu
isolamento nos colégios e a fragilidade de
conhecimentos e competências na área.
No final da década de 90 apresentaramse
tendências
curriculares
mais
modernas e revolucionárias para a área
de Arte, a fim de entender este termo
como área do conhecimento com teor
próprio ligado à cultura. Para as grades
curriculares ficou instituída a disciplina Arte
(antes denominada Educação Artística),
indicada para a Educação Básica.
O ensino de arte neste início de século
está fundamentado no paradigma de tríade
defendida por Ana Mãe Barbosa [1986],
arte-educadora, e demais adeptos que
lutaram pelo espaço da área de Arte na
educação, apresentando por meio de várias
linguagens o conhecimento do produzir,
apreciar e contextualizar, sempre para que
essa tríade possibilita ao indivíduo, além do
desenvolvimento das habilidades ao fazer,
prepará-los para apreciar o que é produzido,
bem como estender a sua leitura estética
para contextualizar por meio da história o
que se realiza no mundo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando-se que a escola é uma realidade, a ArteEducação é, igualmente, se integra ao contexto da escola
e compõe o cenário da educação. Cada obra de arte é ao
mesmo tempo produto de uma cultura de uma determinada
época e criação singular da imaginação humana, cujo sentido
é construído pelos indivíduos com base em sua experiência.
Com a prática da pesquisa e segundo autores citados
ao longo do trabalho, verificamos que a disciplina de
Arte é importante no currículo escolar por permitir o
desenvolvimento das habilidades dos alunos em um aspecto
pedagógico. Espera-se conhecer quem é este “novo”
profissional na área de Arte, seus desejos e expectativas
diante de um projeto que mantém o aluno na escola
vislumbrando, seu crescimento cultural e social.
A discussão do Ensino nesta modalidade é fundamentada
nas Diretrizes Curriculares de Arte que enfocam a relevância
do papel de educadores, com domínio do conhecimento
nesta área para que tenham desempenho eficiente
e coerente na atuação no ensino da Educação Básico
Na escola, Arte e criança requerem espaços
diferenciados que atendam às peculiaridades da
disciplina Arte, e da criança de modo a constituir-se um
espaço de intimidade importante para a relação da criança
com as coisas e consigo mesma.
Godoy (1988) afirma que a Escola do modo como é
concebida, não deixa a Arte ser o que ela é para o autor,
temos de um lado a Escola que visa a um corpo produtivo,
ajustado, impossibilitado de refletir. Em contraposição,
temos a Arte, movimento oposto que impele a curiosidade,
ao trânsito do singular ao universal, a absorver do particular
o essencial, a desconstruir para criar. Nas escolas de Ciclo I
tais questões se colocam claramente.
Além dos conhecimentos adquiridos por meio do projeto
de intervenção pedagógica é necessário que os futuros
profissionais busquem a educação continuada, maiores
informações sobre Arte, em livros, internet, revistas,

1092

PATRÍCIA FERREIRA DE
ANDRADE
Graduação em Pedagogia pela
Faculdade Universidade Cruzeiro
do Sul (2014); Especialista em
Alfabetização e Letramento pela
Faculdade Campos Elísios (2018);
Professor de Ensino Infantil - na
CEI Prof.ª Alice Aparecida de
Souza.

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

experiências artísticas, participação em
eventos culturais e cursos de aperfeiçoamento
para que, assim, possam, enfim, obter um
ensino de qualidade em Arte que cumpra os
objetivos a que ele se propõe.
Alguns desses estudos revelaram que
a dificuldade de implantação de uma
prática concreta em Arte prende-se ao
descompasso entre a realidade das escolas
e as renovações pretendidas pelas instâncias
regulamentadoras.
Ao pensar no fazer docente em Arte, como
Cunha (2001) nos orienta, percebemos a
responsabilidade de iniciar o aluno na viagem
ao mundo das Artes. O planejamento, ação
pedagógica,
materialidade,
sequência,
também deve ser observado em todas as
fases do desenvolvimento do aluno, não só
na Educação Infantil, mas a partir dela.
É fundamental que conheçamos o grupo
de crianças, investigando sensivelmente
suas necessidades no campo expressivo: o
que eles formulam como linguagens, gráficoplástica, como interagem com os materiais
em situações. Diversas, os referenciais
culturais individuais e coletivos, o repertório
de imagens, a memória simbólica e efetiva e
a curiosidade em relação ao mundo. Perceber
como se compõem estes processos precede
o planejamento pedagógico, pois esta leitura
do educador sobre seu grupo é que dará
suporte para suas intervenções pedagógicas.
[CUNHA, 2001, P.32-33]
É importante que os alunos compreendam
o sentido do fazer artístico. Que suas
experiências de desenhar, cantar, dançar
ou dramatizar não são atividades que visam
distrai-los a disciplina.

O Ensino da Arte numa visão da escola
construtivista aprender ou ensinar é o
mesmo que criar ou ressignificar a arte num
contexto didático distanciando do enfoque
“pedagógico da arte”. O ato de aprendizagem
precisa ser percebido e compreendido pelo
professor de Artes no que é implícito e no
que está explícito e no que é invisível, pois
o acerto pode advir de situações inusitadas
consideradas erro pelo aluno.
Contextualizar a atividade a ser
desenvolvida. Esse é um dos papéis do
professor que deve ao propor a atividade,
essa informação favorece a construção
da autonomia do aluno por pensar o
conhecimento da proposta a ser executada.
Nos Parâmetros Curriculares Nacionais
/ Arte, é ressaltada a importância de se
levar o aluno a conhecer a arte de outras
culturas, pois isso faz com que ele possa
compreender a relatividade dos valores
que estão enraizados nos seus modos
de pensar e agir, ajuda-o a criar um
campo de sentido para a valorização do que
lhe é próprio, assim como favorece a abertura
deste aluno à riqueza e à forma e idade da
imaginação humana. Além disso, torna-o
capaz de perceber sua realidade cotidiana
mais vivamente, reconhecendo objetos e
formas que estão à sua volta, no exercício de
uma observação crítica do que existe na sua
cultura, podendo criar condições para uma
qualidade de vida melhor.
Conhecer os interesses, motivações
internas e culturais dos alunos. Considerar
as expectativas e interesses do aluno não
quer dizer ele é quem manda, ou que não
existe direção nas propostas. Dizer sim
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aos interesses e curiosidades dos alunos, é
sinal de respeito, estabelecendo relações
entre conteúdos de aprendizagem, a própria
cultura e a vida pessoal.
A arte é um modo privilegiado de
conhecimento
e
aproximação
entre
indivíduos de culturas distintas, pois favorece
o reconhecimento de semelhanças e
diferenças expressas nos produtos artísticos
e concepções estéticas, num plano que vai
além do discurso verbal.
Nessa perspectiva, a área de Arte tem
uma função importante a cumprir. Ela situa
o fazer artístico como fato e necessidade
de humanizar o homem histórico, brasileiro,
que conhece suas características, tanto
particulares, tal como se mostram na criação
de uma arte brasileira, quanto universais,
tal como se revelam no ponto de encontro

entre o fazer artístico dos alunos e o fazer
dos artistas de todos os tempos, que sempre
inauguram formas de tornar presente o
inexplicável
Incentivar a participação do aluno em
todo o processo de criação, de preparação
dos
materiais,
organização,
limpeza
e cuidado – o que favorece o cuidado consigo
próprio e com o próximo.
Propiciar
um
ambiente
agradável.
Para aprender Arte o aluno precisa de
um ambiente acolhedor e sentir que as
expectativas e as representações dos
professores a seu respeito são positivas, ou
seja, seu desenvolvimento em Arte requer
confiança e representações favoráveis sobre
o contexto de aprendizagem [SARDELICH
apud GONÇALVES, 2009, p.40].
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AS CONTRIBUIÇÕES DA NEUROCIÊNCIA
PARA A ALFABETIZAÇÃO E O LETRAMENTO
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Vivemos um momento histórico ímpar, ou seja, um paradoxo na pequena infância,
na qual está etapa inicial da Educação básica, na qual se encontra a Educação Infantil. Essa
etapa tornou-se objeto de estudo e pesquisas em todas as áreas: Pedagogia, Psicologia,
Neurociência entre outras ciências que procura entender o comportamento humano. Estudos
que são capazes de influenciar as experiências de aprendizagem. Contudo, nesta etapa da
infância de crianças pequenas é fase fundamental para muitas aquisições das aprendizagens
que levarão por toda vida, entre eles letramento e alfabetização. E por meio da alfabetização
e letramento a criança poderá adentrar territórios antes desconhecidos por elas. Assim,
todas as vivências da Instituição de Educação Infantil ganharão novos significados, ou seja,
o global, a criança vista como um todo. Contudo, não podemos deixar de perceber que
a relevância que a neurociência poderá contribuir para o letramento e a alfabetização e
também para formação inicial continua dos professores dessa fase tão importante da
educação, garantindo assim as especificidades da criança pequena na Educação.
Palavras-Chave: Alfabetização; Letramento; Neurociência; Educação infantil.
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INTRODUÇÃO
A Educação Infantil há algum tempo vem
se reformulando por meio de pesquisas
e estudos da Pedagogia, Psicopedagogia,
Neurociência entre outras ciências e
reflexões, embasadas nas infâncias e se
consolidando por intermédio das políticas
públicas educacionais voltadas para a
educação básica, a qual faz parte a Educação
Infantil contemporânea.
As infâncias na contemporaneidade têm
se modificado muito com relação as famílias
com composições singulares e configurações
sociais diferenciadas.
Oliveira (2002, p.12), no documento a
citada autora afirma que, a educação da
criança pequena foi consolidada a partir de
ações sociais e embasadas pelas políticas
públicas
educacionais
historicamente
elaboradas dualmente em seus percursos
construtores paulatinamente da historicidade
das Instituições de Educação Infantil,
contemplando com as práticas de ensino e
aprendizagem desde muito pequenas.
Para a autora citada, a criança
tornou-se sujeito direito e protagonista
de sua história, sempre com a necessidade
de ser mediada por professores, educadores
e comunidade educacional.
Diante do mencionado, na Instituição
de Educação Infantil houve profundas
mudanças significativas e muitas vezes
é a primeira inclusão social fora do
ambiente familiar, assim as Instituições de
Educação Infantil contemporânea tiveram
que abarcar mais esta função, a de promover
a socialização sociocultural.

Vemos na atualidade, a criança cada
vez mais pequena inserida no universo
mediático, intimizando com dispositivos
digitais, sendo tablets, smartphones, a
criança muitas vezes aprende e usa o
conhecimento concomitantemente. E não
podemos afirmar aqui ser um malefício para
educação, assim, se houver a mediação
e a “rede de proteção” dos adultos, as
crianças poderão ter diversas aquisições nas
aprendizagens, e assim iniciando sua “leitura
de mundo”, por meio das brincadeiras virtuais
que estimulam o conhecimento.
Ficando evidente que, essa acessibilidade
ao universo virtual propicia para muitas
crianças desde muito cedo o acesso ao
universo letrado, e em muitas despertam
o interesse e a curiosidade de cada vez
aprender mais, ou seja, a ler e a escrever.
Essas crianças singulares não devem ser
ignoradas e desestimuladas na aquisição
de seus conhecimentos, não tratamos
aqui de escolarização, mas sim, permitir
que a curiosidade em aprender seja
mediada por práticas de alfabetização e
letramento como inserção no universo
sociocultural, porém, é preciso que se
encontre caminhos para que esse processo
de alfabetização e letramento ocorra com
a garantia de se respeitar as especialidades
da pequena infância, sendo, não obrigar
a criança, mas alimentar e fomentar o
conhecimento sobre o muno letrado.
Segundo Saltini 2008:
As escolas deveriam entender mais de seres
humanos e de amor do que de conteúdos e
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técnicas educativas. Elas têm contribuído
em demasia para a construção de neuroses
por não entenderem de amor, de sonhos, de
fantasia, de símbolos e de sofrimento (Saltini,
2008, p.16).
Assim, buscamos destacar, a pesquisa
e discussão sobre a necessidade de
ampliarmos o olhar nas práticas da Educação
infantil contemporânea, com intuito de
contemplar o comportamento humano
com as vivências culturais e sociais das
diferentes infâncias, e assim promover
a alfabetização e letramento com professores
conscientes da relevância das evidências
neurocientíficas que, vem ressignificando
esses
campos
de
aprendizagens
das
neurociências,
considerando
as
especificidades da “pequena infância”.

BREVÍSSIMO PERCURSO
HISTÓRICO PELA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Contudo,
ainda
hoje
existem
incompreensão e ausência de propriedade
e valorização da alfabetização e letramento
na Educação Infantil, não só por parte dos
professores, mas também de educadores
e comunidades escolares das instituições
de Educação Infantil desconsiderando a
criança como um ser social, ou por não ter
conhecimento de como esse processo ensino
aprendizagem ocorrem paulatinamente o
tempo todo em suas vivências cotidianas.
Assim percebe-se que, há necessidade
da Educação do século XXI, se revisitar

e considerar suas práticas para pleno
desenvolvimento da criança pequena, e de
acordo com as contribuições neurocientíficas
poderá auxiliar na educação da pequena
infância nas quais, a alfabetização e o
letramento que são as maneiras com qual a
criança faz a “leitura de mundo” no universo
em que a mesma está inserida.
Contudo, esse percurso da Instituição de
Educação Infantil da atualidade, trouxe para
si a responsabilidade educativa com relação a
aquisição da oralidade e concomitantemente
a alfabetização e o letramento, sendo
assim, a instituição de Educação Infantil
entende seu papel na construção de sujeitos
falantes, quando compreendemos que o
ambiente da Educação Infantil acontece
grandes interações sociais, lugar nas quais
as crianças muitas vezes aprendem a falar,
principalmente quando são inseridas bem
pequenas nesse contexto. Favorecendo
também, a criança com deficiência auditiva
é contemplada, podendo se apropriar
de outras maneiras de se comunicar, por
intermédio da língua de sinais, assim
apropriando-se da cultura humana.
O documento Orientações Curriculares
2012, enfatiza que algumas décadas se
questionam o acesso da infância a cultura,
leitura e escrita, dessa forma desde os
primeiros anos da criança, ela já convive
com a família que já escreve, por meio da
acessibilidade poderá ser contemplada
paulatinamente com a construção desse
conhecimento, porém, para as infâncias
que não possuem a mesma possibilidade de
conviver no cotidiano com usuários da escrita,
a instituição infantil será o único lugar que
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vá contemplar a criança com a possibilidade
de construir esse conhecimento por isso,
a importância da Educação Infantil se
estruturar para receber essas novas crianças
da atualidade.
Considerando na atualidade que, o tema
aprendizagem e letramento ainda fomenta
dúvidas entre os professores, deste modo
existem diversas formas e métodos de se
alfabetizar, mas nem todos os professores
das pequenas infâncias sabem como
se adequarem as essas novas infâncias.
Assim Oliveira (2003), destaca que os
conhecimentos neurocientíficos fomentou
“discussões e reavaliação” das práticas
pedagógicas.
Para Oliveira (2003):
Sabendo que o cérebro é uma estrutura
moldável pelos estímulos ambientais e que
nele ocorre o aprender e o lembrar do aluno,
é essencial conhecer seu funcionamento
para ajudar o aluno a aprender. Não é, pois,
suficiente para quem educa conhecer como
ocorre o input e o output do conhecimento
no processo ensino/aprendizagem, mas
também é necessário conhecer a “central
de processamento” deste conhecimento o
cérebro (Oliveira, 2009, p.3).
O autor discorre que, não se procura
saber o que ensinar ou como ensinar, mas
elabora o conhecimento de uma maneira
para melhorar a aquisição do cérebro,
sendo essa a função da neurociência de
como cognitivamente aprendemos.
No documento Orientações Curriculares
(2012) também destaca que de certa forma,
a criança ficou protegida do ensino sem
compreensão da criança, como métodos

especificamente da instituição escolar
que por fim, também afastou a infância
de uma intimização com o ato de ler, o
que não podemos é ignorar que a criança
contemporânea vivencia uma realidade
do mundo letrado por meio de suas
vivências cotidianas. Essas novas gerações
na grande maioria principalmente nas
grandes cidades estão inseridas no universo
mediático as vezes desde muito cedo, que é
um universo letrado.
Também Brandão (2010) destaca que: Em
meados dos anos sessenta, se enfatizavam a
importância que a criança deveria ser madura
para poder ser alfabetizada. Sendo assim, para
se aprender a ler e escrever era necessário
desenvolver um certo amadurecimento
atrelado do despertar natural da criança,
que de acordo com a autora só aconteceria
por volta dos seus sete anos. Havia a crença
de que, antes desse período a criança não
despertaria nenhum suposto interesse,
de forma que se qualquer intenção de
alfabetizar e letrar essas crianças antes da
fase adequada seria prejudicial para a mesma.
Em contrapartida Lima (2009, p.5) destaca
que, na atualidade temos a responsabilidade
de novos conhecimentos neurocientíficos
sobre
o
desenvolvimento
humano,
fomentando a credibilidade de que todos
podem aprender a ler independentemente
do contexto que se está inserido.
Ainda em considerações esses aspectos,
Vygotsky (2002) afirma que, a euforia
apenas pela decodificação da escrita
impactou não só no ensino, como também na
abordagem teórica do letramento, contudo
a psicologia considera a escrita somente
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como habilidade motora, desconsiderando
a escrita tal como linguagem escrita,
ou seja, um sistema de símbolos e
signos que quando a criança se apropria
desta prática inicia-se o desenvolvimento
cultural da criança.
Dessa forma, enfatizaram nas práticas da
decodificação da escrita, desconsiderando a
grande importância que a total compreensão
da leitura, sendo a função social.
Sabemos que na atualidade apenas o
decodificar não é alfabetização e nem
letramento, pois, a criança decodificando
não atribui sentido social para leitura.
Quando refletimos sobre as infâncias e
a Educação Infantil da atualidade podemos
afirmar que, vivemos o paradoxo das
descobertas sobre a especificidade da
infância contemporânea.
Contudo, essas infâncias apesar da
acessibilidade ao universo mediático,
por outro lado, muitas crianças da
atualidade
são,
diferentemente
das
crianças das décadas anteriores, essas novas
gerações muitas vezes não brincam na rua
com primos e amigos, não interagindo e não
se socializam livremente como meninos e
meninas de outrora.
Muitas vezes, o único lugar que essas
crianças contemporâneas se socializam
é a Instituição de Educação Infantil, nas
vivências com seus pares, crianças maiores
ou menores, como também com adultos,
professores, educadores e comunidade
escolar. A Educação Infantil tornou-se
ainda mais importante, pois assumiu a
responsabilidade de inserir a criança desde
pequena no universo sociocultural.

Assim, Lima (2006) afirma que:
Muitos neurocientistas têm enfatizado
sobre o funcionamento e o desenvolvimento
cerebral que os mesmos são de ordem
cultural e social. E, esses cientistas destacam
que o cérebro se forma paulatinamente
nas
vivências
cotidianas.
Assim
o
desenvolvimento humano está atrelado ao
contexto que a criança está inserida (Lima,
p.12, 2006).
Lima (2006) assim a autora fundamenta
que “Segundo alguns neurocientistas, o
cérebro se forma na dinâmica cotidiana
das relações do indivíduo ao meio, ideia
defendida décadas atrás, também Wallon
(1989, p.288) enfatiza que, para quem o
processo de desenvolvimento humano é
função do contexto. O autor destaca que “...a
constituição biológica da criança ao nascer
não será a lei única do seu futuro destino.
Os seus efeitos podem ser amplamente
transformados pelas circunstâncias sociais
da sua existência, em que a escolha individual
não está ausente”.
Dessa forma Wallon (1989) enfatiza
que as aprendizagens, tal qual, tem a influência
biológica, mas também, os estímulos que
as crianças receberão no decorrer de suas
aprendizagens as afetarão.
Assim destaca Lima (2009):
A Novidade é que os avanços científicos,
das décadas finais do último século e
deste período inicial do século XXI, trazem
conhecimentos novos e fundamentais para a
teoria e a prática de ensino. Os educadores
contam, portanto, com novos instrumentos
de reconhecido valor para auxiliá-los na tarefa
tão importante que lhes cabe: a de socializar
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os instrumentos básicos de apropriação do
conhecimento na sociedade e na cultura
contemporânea (Lima, 2009, p.30).
Sendo assim, tornou-se necessário
entendemos sobre processos mentais
envolvidos na aprendizagem da atualidade.
Nesse sentido, a neurociência poderá
ser uma importante ferramenta de
trabalho para o ensino de crianças
pequenas, porquê a partir desse estudo o
professor poderá nortear suas ações como
mediador de novos conhecimentos e
aquisições. A autor Lima (2009, p.5) afirma,
“Aprender a ler é um processo que permite
se apropriar de um produto de cultura,
que é a escrita”, assim a autor afirma que,
na humanidade escrever e ler (sendo
alfabetização e letramento) é de “natureza
biológica e cultural”, embasada pelas
condições genéticas da espécie humana,
ou seja, a função simbólica e memória
por intermédio de ensino sistemático do
conhecimento para que haja apropriação
do sistema simbólico. Assim, para que as
crianças se apropriem da alfabetização ou
letramento por meio do sistema simbólico
são necessários estímulos diversos, entre
estes estímulos a afetividade.
Considerando, as contribuições das
ciências humanas para a educação o olhar
neurocientífico como ferramenta de ensino
é necessário fomentar na Educação Infantil
a fundamental necessidade de introdução
e acessibilidade à criança pequena a
alfabetização e letramento, pois a neurociência
em suas pesquisas esclarece que alfabetizar
e letrar é muito mais que decodificar
envolve inúmeros processos mentais.

Sendo assim, a neurociência percorre
diferentes caminhos com suas novas
descobertas, contemplando os processos de
aprendizagens.
Assim, Relvas (2010) enfatiza:
O estudo da Neurociência hoje é
imprescindível no contexto escolar: A
aprendizagem é uma modificação biológica
na comunicação entre os neurônios,
formando uma rede de interligações
que podem ser evocadas e retomadas com
relativa facilidade e rapidez. Todas as áreas
cerebrais estão envolvidas no processo de
aprendizagem, inclusive a emoção (Relvas,
2010, p.35).
Dessa forma, a Educação Infantil da
atualidade é comprometida por intermédio
do Binômio Cuidar e Educar, que estão
intrinsecamente atrelados. Como decorrência
sabemos que, cuida-se educando, educase cuidando, considerando a criança como
um ser em formação, necessitando de se
respeitar aspectos e especificidades. Assim,
Alves (2012, p.69) destaca que alfabetizar
e letrar vai mais além da decodificação o
autor afirma que o professor “Ele tem que
ser responsável para garantir ao indivíduo
o direito à educação, não se preocupando
apenas com a transmissão de conhecimento,
mas também com afeto, o calor humano, e
oferecer uma escola de ensino de qualidade”.
Portanto existem muito mais elementos a
serem considerados, tal como a memória
afetiva.
Dessa forma, a neurociências no século
XXI, mostrou uma nova perspectiva, na
qual só se aprende quando significamos e
apropriamos do que é ensinado.
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E se considerando que, na Instituição
de Educação Infantil as crianças estão na
primeira infância a afetividade é elo de
fundamental importância como promotora
de aprendizagens para aquisição da
alfabetização e do letramento significativo
de crianças pequenas, assim enfatiza Rato
(2010, p.627) a autora discorre que “Embora
a ideia de que a investigação neurocientífica
pode influenciar a teoria e prática educacional
já não seja novidade atualmente, com novas
descobertas científicas, a neurociência e a
educação voltam a cruzar caminhos”. Assim,
explorando a influência da neurociência o
professor poderá promover não só percursos
que promoverão não só a alfabetização e
o letramento, mas, podendo contemplar o
pleno desenvolvimento da criança inserida
na Instituição de Educação Infantil.
Vygotsky (1983), o autor defende que o
cognitivo se amplia de acordo com a emoção
despertada no aluno no momento da
aquisição da aprendizagem, ou seja, por meio
de atividades “emocionalmente estimuladas”
as crianças ampliam o pensamento, cabendo
ao professor “afetar” o sentimento da criança
ao ensiná-lo, portanto por meio das noções
positivas e os estímulos ou não a criança
relaciona com as vivências, assim aprendem.
Vygotsky (1983), o autor destaca que, para
que as crianças se recordem ou exercitem
mais o pensamento, o professor deverá
promover atividades que as estimulem
emocionalmente, pois por intermédio das
emoções despertadas ao fazer as atividades
as crianças demonstram recordar-se com
maior ênfase. Cabendo ao professor “afetar”
a criança por meio de seus sentimentos

quando ensina, compreendendo a emoção
como uma fundamental ferramenta para
prática de ensino, tal qual o pensamento.
Segundo Vygotsky (1983), o autor afirma
que a criança aprende de acordo com o
contexto que a mesma está inserida, ou seja,
de acordo com as vivências cotidianas de
como se apropria do que é ensinado positiva
ou negativamente, por isso a fundamental
importância de se promover o pleno
desenvolvimento da criança.
De acordo com Relvas (2011):
“... a emoção está para o prazer, assim
como o prazer está para a aprendizagem, e o
auto estima é a ferramenta que movimenta
os estímulos para gerar bons resultados”
(Relvas, 2011, p.123).
Dessa forma, a alfabetização e o
letramento chega a ser reconhecida como um
processo paulatino, que se inicia bem antes
da criança adentrar a Instituição de Educação
Infantil, ou seja, no convívio familiar, mas,
cabe a instituição de ensino aprimorar e
ampliar esses conhecimentos.
Nesta perspectiva é preciso reconhecer
variadas formas da criança aprender, ou seja,
podendo ser contemplado com ações que
promovam o pleno desenvolvimento, sendo
de suma importância, não só para o professor,
mas para todos educadores da Instituição
de Ensino revisitarem sua formação inicial e
continua como também afim de ressignificar
e compreender melhor o universo infantil da
criança pequena, que está em processo de
transição de alfabetização e letramento com
a leitura de mundo.
Tratando-se que a Educação Infantil deve
ser um período de grandes e fundamentais
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aquisições,
não
só
neurológicas,
fisiológicas e comportamental, e de acordo
com o Referencial Curricular Nacional
de Educação Infantil RCNEI (1998),
“A criança na infância ainda não se
apropriou da leitura propriamente dita e
tem o professor um mediador”. Assim o
professor tendo como desafio entender
as especificidades e as singularidades
ao ensinar a criança na Instituição de
Educação Infantil. Lima (2006) discorre
sobre “O conhecimento disponível na
neurociência nos ajuda entender quais
atividades são fundamentais para que o aluno
se aproprie dos componentes do ato de ler...”
assim favorecendo para que o professor
possa se apropriar da especificidade do
ensino aprendizagem.
Conclui-se que, conforme o documento
Orientações
Curriculares
(2012)
contemplando a criança por intermédio
da acessibilidade do uso social por meio
das práticas sociais da Instituição, de uma
maneira de escrever por meio da mediação
do professor é preciso ser exemplo ativo e
interessado como usuário dessa linguagem.
Segundo Relvas (2010):
O
homem
nasce
potencialmente
inclinado a aprender, necessitando de
estímulos externos e internos (motivação,
necessidade)
para
o
aprendizado.
Há aprendizados que podem ser considerados
natos, como o ato de aprender a falar, a
andar, necessitando que ele passe pelo
processo de maturação física, psicológica
e social. Na maioria dos casos, a aprendizagem
se dá no meio social e temporal em que
o indivíduo convive: sua conduta muda,

normalmente, por esses fatores e por
predisposições genéticas (Relvas, 2010,
p.91).
É se levando a acreditar que, por intermédio
da instituição de Educação Infantil as
práticas de leitura e escrita para a criança
pequena na alfabetização se coloca como
mediador da interação da criança com o
contexto, sendo preciso que os educadores
da pequena infância se coloquem
demonstrando. E todos educadores como da
Instituição de Educação Infantil.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Historicamente, culturalmente, socialmente e não
podemos deixar de destacar também a cognitivamente, as
infâncias contemporâneas modificaram-se, e por essa razão
despertou vários interesses de pesquisadores e estudiosos
na contemporaneidade.
A Instituição de pequena infância, teve que se revisitar e
repensar suas ações cotidianas por meio das concepções de
crianças e infâncias da atualidade.
Em virtude dos fatos mencionados, com intenção de
fomentar o olhar sobre a nova infância ímpar e singular, na
qual crianças desde muito cedo são expostas as redes sociais
mediáticas e convivem com o universo letrado.
Assim, se interessam pela alfabetização e letramento desde
cedo. Com base nessa afirmação sabemos que somente a
formação continua do professor da pequena infância poderá
superar essa dicotomia do pode ou não pode alfabetizar a
criança pequena, pois, conhecendo as ferramentas efetivas
para aquisição das aprendizagens, no caso, os conhecimentos
neurocientíficos, o professor terá propriedade para rever as
suas práticas pedagógicas e por intermédio do conhecimento
e afetividade fomentar a alfabetização e letramento de
acordo com as especificidades da Educação Infantil.
Entende-se que, o acesso a alfabetização e o
letramento por meio da mediação do professor
da pequena infância amplia a leitura de munda da criança e
a insere no universo socio e cultural, na qual se encontra a
alfabetização e o letramento.
Adentrando assim, a um universo mágico do mundo
letrado, no qual transita a criança contemporânea por
meio das vivências cotidianas na Instituição de Educação
Infantil, sendo lugar natural de se contemplar as infâncias
ludicamente.
Dado o exposto, a neurociência tronou-se ferramenta
essencial para que se entenda os percursos de aprendizagens
da criança, podendo favorecer a aprendizagem cognitivamente
atribuindo função social ao que se lê e escrever.
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E se levando a considerar que, a formação
inicial e continua do professor das crianças
pequenas é fundamental, tendo como
suporte a neurociência e assim, podendo
por intermédio da compreensão estimular
e desenvolver as competências para

aquisição das aprendizagens e poderá fazer
toda diferença para promoção do pleno
desenvolvimento da criança na Instituição
de Educação Infantil, de acordo com as
especificidades e singularidades dessa fase
tão importante.
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O MUSEU COMO ESPAÇO
EDUCATIVO NÃO FORMAL
RESUMO: O presente artigo tem como objetivo ressaltar a importância dos museus como
agentes de transformação social e desenvolvimento, e de que maneira vem contribuindo
para a educação no Brasil e no Mundo. Nesse sentido, aborda-se aqui o desafio de conectar
a educação formal com a educação não formal, aqui, representada pelo museu. O estudo
a respeito dos museus conquistou um espaço significativo na educação formal, em virtude
de a escola buscar tornar mais palpável a aprendizagem desenvolvida em sala de aula, por
meio da visita ao museu e das dinâmicas pedagógicas por ele oferecidas. A finalidade é
alargar os conhecimentos dos educandos e despertar o interesse em conhecer e preservar
toda uma cultura que se apresenta por meio dos seus acervos. A fim de promover esse elo
educacional e atender a demanda da nova sociedade, os museus ampliaram e organizaram
seus espaços de modo que seja capaz de atender às expectativas dos visitantes, produzindo
neles o deslumbre e o interesse pela história, reconhecendo-se como agentes ativos desse
processo. O Museu, até então considerado local no qual se guardava coisas antigas, passa a
exercer uma nova função: a de informar e educar. Fazendo uso da vantagem de acompanhar
gerações, ele oferece conhecimento e acesso a informações que servirão como fundamento
para o desenvolvimento de estudos que objetivam utilizar a história para desenvolver
métodos eficazes para o desenvolvimento e evolução da sociedade atual.
Palavras-Chave: Arte; Museu; Educação.
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INTRODUÇÃO
Já faz algum tempo que o papel dos museus
como espaços de educação não formal vem
sendo amplamente discutido. Os museus
trazem a potencialidade da descoberta,
do “re-olhar” e da reflexão crítica, uma vez
que oferecem, por meio de experiências
variadas, tanto no âmbito sensível quanto
no subjetivo, que o visitante possa elaborar
os conteúdos ali expostos e seja também
agente na construção do seu conhecimento
(FERREIRA, 2019).
Do
estranhamento
perante
os
acervos
nascem
questionamentos
e,
assim, a busca por preencher lacunas,
sanar ideias preconcebidas, desvelar o
implícito, pensar sobre o que está exposto
e até mesmo ir além do que está posto nas
exposições (PEREIRA, 2019).
Diante disso, conforme Pereira (2010), é
possível afirmar que a prática da educação é
uma constante no universo das instituições
museológicas desde a sua criação, no
entanto, esse pensamento acompanha as
mudanças ocorridas na educação em cada
momento histórico.
O processo de configuração dos
museus está intimamente ligado à
trajetória da educação. Os museus e a
educação possuem papel definido na
sociedade e deles a sociedade se vale,
para o bem ou para o mal, seguindo as
orientações presentes na conjuntura
de seus processos deformação de
opinião e lócus de poder, de liberdade
e submissão, caracterizando assim, uma
experiência social construída.

Os caminhos que as práticas museais
e a educação percorrem refletem o
desejo de uma época e as aspirações
provenientes de momentos historicamente
definidos e imbricados por interesses
diversos (PEREIRA, 2010, p. 18).
De acordo com Franco (2019), a parceria
entre museu e escola é atualmente
considerada
fundamental
para
a
existência, ou mesmo sobrevivência dos
museus, uma vez que garante um índice
elevado de visitas e público cativo para o
futuro. Programas especiais e a criação de
núcleos educativos tomaram lugar relevante
nos museus em geral.
Entende-se que a museologia é a ciência
que se debruça sobre a relação do homem
com o seu património, e que o património é
aquilo que é reconhecido como herdado de
gerações passadas, aquilo que é construído
como referencial identitário e mesmo aquilo
que é construído para ser suporte de uma
memória (PRIMO, 2009).
Todos
esses
bens
culturais
são
musealizados quando são destacados do
seu contexto de uso e passam a ser tratados
como objetos/bens referenciais da cultura
e por isso devem ser preservados. Dentro
dessa perspectiva de preservação está a
“educação patrimonial”, um campo de ação
que faz refletir acerca da frase: “preserve
este património que também é seu”. No
entanto, não há como preservar aquilo
que não se conhece. Assim, é necessário
“educar”: defender o nosso património
artístico é alfabetização. Essa colocação

1107

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

baseia-se na premissa de que, em primeiro
lugar, é preciso conhecer para preservar e,
em segundo, a preservação é fruto de uma
tomada de consciência, de uma decisão e de
uma vontade política (PRIMO, 2009).
A educação pela arte não é apenas a
aquisição da capacidade de expressão
pessoal. A arte é o que faz com que as formas
se tornem estilo, e a conquista do estilo de
todo o grande artista coincide com o da
sua liberdade. A arte incute a vontade de
aperfeiçoamento contínuo, apenas por meio
da sua exemplaridade, e predispõe-nos para
uma compreensão aprofundada do mundo e
de nós mesmo. Perante uma obra de arte, o
pensamento e a emoção conjugam-se. Desse
modo, são-nos revelados modos de melhorar
o mundo e a vida pessoal (FROIS, 2008).
Segundo Figureli (2011), a iniciação
artística constitui, ao mesmo tempo, um dos
resultados que se espera da educação básica
e secundária, como dimensão essencial
que é do ser-se pessoa e cidadão, e uma
das áreas de atividade mais interessantes
para a aquisição e o desenvolvimento das
competências fundamentais, quer cognitivas,
quer emocionais, quer relacionais. Por seu
lado, a promoção de atividades educativas
nos museus é indispensável para que esses
realizem formação, a qual é uma das suas
funções principais.
Diante disso, o presente artigo tem como
objetivo ressaltar a importância dos museus
como agentes de transformação social e
desenvolvimento, e de que maneira vem
contribuindo para a educação no Brasil
e no Mundo ao longo de sua existência. A
intenção é abordar o desafio de interligar a

educação formal com a educação não formal,
aqui, representada pelo museu.
Como
metodologia
optou-se
pela
Revisão Bibliográfica, buscando em livros,
monografias, teses, artigos e sites na Internet
que abordem o assunto.

BREVE HISTÓRICO DA
EDUCAÇÃO EM MUSEUS
A educação como uma função crucial dos
museus tem sido reconhecida desde que
existem museus públicos.
Conforme Soto (2011), os museus públicos,
como é conhecido – o dispor de objetos para
a edificação e entretenimento do público
– são um produto do século XVIII, com um
maior desenvolvimento no século XIX. Eles
cresceram como conhecimento alargado
para além de uma classe privilegiada.
No início do século XIX, os novos museus,
apesar de terem um acesso limitado ao
público,
demonstravam
primeiramente
a riqueza e o poder dos governos. Eles
dispunham conquistas imperiais, exibiam
material exótico e tesouros trazidos para
a Europa pelos administradores coloniais
e viajantes privados ou desenterrados
por escavações populares crescentes, e
geralmente impressionavam aqueles que
tinham a sorte de ser autorizados a entrar
e a observar o esplendor da riqueza de uma
nação (SOTO, 2011).
Na segunda metade do século XIX, à
medida em que a industrialização progredia,
as populações migraram para as cidades,
a ciência e a indústria redefiniram a vida,
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e os governos também tomaram cada
vez mais responsabilidade pelos serviços
sociais e educação. Os museus eram vistos
como uma instituição entre muitas que
podiam providenciar a educação para as
massas. Os museus foram incluídos entre
as agências disponíveis para ajudar as
pessoas a melhorarem-se a si próprias e a
apreciar o valor da vida moderna. Exposições
museológicas, por exemplo, eram montadas
com o apoio das campanhas públicas para
a educação da saúde, para mostrar os
grandes desenvolvimentos da indústria
ou os avanços tecnológicos; ou para exibir
curiosidades, maravilhas, excentricidades,
para o entretenimento público (SOTO, 2011).
Para
Mendes
(2012),
todas
as
aproximações à educação ainda hoje
usadas, bem como muitas das controvérsias
em torno delas, foram primeiramente
introduzidas por membros pioneiros dos
museus há um século atrás: leituras e outros
eventos para o público, cursos especiais e
programas para grupos escolares, exibições
deliberadamente didáticas e programas para
audiências específicas.
O movimento da escola pública nos países
industrializados desenvolveu-se ao mesmo
tempo. O ato de ir à escola, que não era
comum para a maioria da população no início
do século XIX, começou a providenciar uma
educação base uniforme para a força laboral.
Frequentar a escola tornou-se obrigatório
durante o século XIX, porém, a maioria das
crianças ia à escola apenas durante poucos
anos e frequentemente apenas depois de
completarem um dia de trabalho. As crianças
nas cidades trabalhavam dias de 10-12

horas, e as crianças do campo não faziam
muitas vezes parte da população escolar. Na
época de 1940, apenas 50% das crianças
dos Estados Unidos conseguiam ir além do
ensino básico (MENDES, 2012).
Segundo Soto (2011), as escolas, tal
como os museus públicos, faziam parte
do sistema em desenvolvimento que
alimentava de conhecimentos as massas.
No entanto, ao contrário dos museus, elas
desenvolveram rapidamente um sistema
de responsabilidade – inspetores, testes, e
currículos standard, assim como discussões
públicas sobre para o que é que as escolas
serviam, como é que elas deviam ser
dirigidas, e se estavam a fazer “o seu trabalho”.
No final do século XIX, o sistema escolar
universal em franco crescimento incluía um
sistema de imposto, bem como avaliações a
escolas e a sistemas escolares.
No fim do século, as escolas tinham assim
eclipsado a função educacional pública dos
museus que era necessária para demonstrar
que os museus podiam apoiar o trabalho
educacional das escolas (PRIMO, 2009).
De forma semelhante, nos Estados
Unidos, a função educacional dos museus foi
reconhecida cedo. Mas, apesar de algumas
exceções notáveis de casos em que escolas
estavam ligadas a museus no final do século
XIX, o movimento da escola pública e o
trabalho educacional nos museus divergiu
(SOTO, 2011).
Como instituição educacional, no século
XIX, o museu não teve uma realização plena,
já que havia uma cisão entre os seus objetivos
educacionais e uma tradição mais elitista e
exclusiva. Proponentes desse argumento
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dão como exemplos o acesso limitado e
práticas restritivas (códigos de vestuário,
preocupação com a entrada das “massas”,
etc.) nos primeiros museus. Existe uma longa
tradição de críticas aos museus por não
fazerem um esforço mais sério para cumprir
as suas obrigações sociais. É um pouco difícil
considerar os museus de 1850 ou 1900
como dentro dos standards da democracia
que existe na atualidade (SOTO, 2011).
Os Estados Unidos são considerados
uma democracia, mesmo sabendo-se que a
sua formulação original desqualificava mais
de 50% dos seus residentes, e que foram
precisas duas emendas constitucionais
para dar o voto aos afro-americanos e às
mulheres. Como Dewey (2010, p. 41) sugere,
pelo menos nos Estados Unidos, os museus
sempre foram “produtos diretos da cultura
democrática americana e desenvolvidos em
sincronização com a evolução do ambiente
cultural geral. A grande maioria tinha
aspirações sérias e equalitárias”.
Mais recentemente na história dos
museus, é possível encontrar três tendências,
caracterizadas pelo modo como a instituição
museológica foi sendo vista. Numa primeira
fase, no início do século XX, a salvaguarda do
património quase monopolizava as atenções
daqueles que se dedicavam à questão
museológica. Foi então que foi desenvolvido
e consolidado o estatuto profissional
de conservador de museu (DESVALLÉS;
MAIRESSE, 2019).
Porém, na metade do mesmo século,
o reconhecimento das múltiplas funções
exercidas pelos museus começou a ganhar
vários adeptos. O museu caracterizou-se

assim como uma instituição multifacetada
(MENDES, 2012).
Em consonância com a definição
de museu dada pelo ICOM (Comité
Internacional de Museus): o museu é uma
“instituição permanente, sem fins lucrativos,
ao serviço da sociedade, que adquire,
conserva, comunica e apresenta com fins
de estudo, educação e deleite, testemunhos
materiais do homem e do seu meio” (apud
DESVALLÉS; MAIRESSE, 2019, p. 74).
Nesse sentido, nas últimas três décadas,
de todas as funções desempenhadas
pelo museu, a que mais se tem
destacado, quando se trata de estudo e
debate, é a função educativa. De fato,
nenhuma outra função teve tantos encontros,
tanta investigação e publicação de tanto
material de investigação ou de informação,
como a educação pelos museus.
Além disso, em alguns países que se
adiantaram nesse quesito, o assunto já virou
prioridade há aproximadamente três décadas.
Dessa forma, nos Estados Unidos, a questão
começou a ser considerada relevante muito
antes da Europa (SOTO, 2011).
Conforme Desvallés e Mairesse (2019),
já em 1974 foi publicada, nos EUA, uma lei
reconhecendo que:
1. os museus servem como fontes para
as escolas, ao proporcionarem educação às
crianças;
2. os
museus
fornecem
serviços
educativos, de vários gêneros, a diversas
agências e instituições de educação superior;
3. as despesas dos serviços educativos
fornecidos pelos museus são, algumas vezes,
suportadas por agências e instituições de
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educação, atendendo às vantagens das
fontes disponibilizadas pelos museus.
Nos anos seguintes, a educação pelos
museus permaneceu sendo uma relevância
para os norte-americanos. Como demonstra
o seguinte texto da Comissão de Museus
para o Novo Século, em 1984:
Os museus dos Estados Unidos devem
comunicar a essência das ideias, difundir
conhecimentos, fomentar a curiosidade e
promover a sensibilidade estética. [...] Se as
coleções são o coração dos museus, o que
chamamos de educação - o compromisso
de apresentar as ideias e os objetos de
uma forma informativa e estimulante - é o
espírito. É evidente a poderosa capacidade
dos museus em contribuírem para ampliar
a riqueza da experiência humana coletiva
(MENDES, 2012, p. 163).
Mais
recentemente,
também
em
outros países, tem-se destacado a função
educativa dos museus. Na Inglaterra,
por exemplo, uma profunda revisão dos
currículos na década de 1990, fez questão
de chamar a atenção para o papel que os
museus deveriam passar a desempenhar na
educação (BEMVENUTI, 2019).
Também entre os brasileiros, nos próprios
manuais escolares do Ensino Fundamental e
Médio e demais materiais pedagógicos, temse chamado frequentemente a atenção para
as potencialidades pedagógicas dos museus
e para a função, cada vez mais relevante,
que devem ser chamados a desempenhar no
processo de ensino-aprendizagem.
Com a criação do Conselho Internacional
de Museus (ICOM), em 1946, se
oficializa papel educacional dos museus

e estabelece a importância de existência
de um serviço que atuasse na viabilização
da relação entre o museu, o público de
modo geral e outras instituições, tal como as
escolas (SOTO, 2011).
Somente na década de 70, em 1972,
na reunião internacional de Santiago do
Chile que os museus passam a ser vistos
como agentes de transformação social com
destaque na função educativa. Com isso, o
fazer pedagógico é incorporado ao espaço
museológico, integrando a educação às
funções das instituições museais. Começam
a surgir as bases que vão dar origem ao
Movimento Internacional por uma Nova
Museologia, em que os museus passam atuar
tendo em vista uma evolução democrática
das sociedades pautadas no reconhecimento
das identidades e das culturas de todos
os grupos humano e assumindo-se como
verdadeiros agentes de desenvolvimento
local (SOTO, 2011).
Conforme Mendes (2012), o processo de
operacionalização das chamadas funções
educativas nos museus vai paulatinamente
ganhando espaço e sendo institucionalizada
em vários museus por todo o mundo. Essa
é uma discussão permanente vigente aos
dias atuais sempre associada ao processo
de transformação social sofrido pelas
sociedades ao longo de sua história.
Nos anos cinquenta, Ecyla Castanheira
e Sígrid Porto, inauguravam no Rio
de Janeiro os serviços educativos em
museus. E, conforme Ana Mae Barbosa
(1989), desde então o trabalho do
arte-educador nos museus brasileiros é
improvisado até os dias de hoje.
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MUSEU E EDUCAÇÃO
Segundo Grinspum (2000), o termo museu
vem do latim "museum" que por sua vez se
origina do grego "mouseion", denominação,
na antiga Grécia, do templo ou santuário
das musas. Segundo a mitologia grega, havia
nove musas que presidiam as chamadas artes
liberais: história, música, comédia, tragédia,
dança, alegria, poesia lírica, astronomia e a
poesia épica e a eloquência. O termo estava
mais ligado ao clima ou à atmosfera do local
do que às suas características físicas. Os
objetos desses museus vinham de oferendas
e eram expostos a visitações mediante o
pagamento de taxas.
A museologia se encarrega também de
cuidar da restauração, acondicionamento
e documentação dos acervos do museu
(PRIMO, 2009).
Conforme Primo (2009), assim como
tudo se transforma e se adequa às
mudanças da sociedade, com a museologia
não foi diferente. Analisando a sua
trajetória, é possível ver que antes a sua
preocupação era com o objeto em si,
voltado para um público específico com um
modelo bem formal. Hoje, o seu contexto
está voltado não só para o objeto, mas há
uma preocupação em inserir a comunidade
como participante desse processo, fazendo
aproximação desta com seus acervos
por meio de ações e práticas culturais,
objetivando também a valorização e o
significado desse acervo para a comunidade.
Objetiva também diminuir a distância entre
quem visita um museu e quem produz as
obras nele exposta.

Desde os primórdios, as pessoas mantêm
o hábito de colecionar. Os motivos iam
desde o valor afetivo ao material e cultural.
O museu representa também, mais que
um hábito de colecionar ou zelar pelos
acervos, representa a história de um povo
e sua evolução. “Museu é uma instituição
permanente sem fins lucrativos, a serviço
da sociedade e de seu desenvolvimento e
aberto ao público, que adquire , conserva
pesquisa e exibe para finalidade do estudo,
da educação e da apreciação, evidencia
material dos povos e seu ambiente” (ICOM,
1972 apud DESVALLÉES; MAIRESSE, 2019,
p. 48).
Na visão de Franco (2019), o fato de
aproximar o museu da comunidade não
poderia deixar de incluir nesse programa as
escolas. Um dos objetivos da aproximação
dos museus com as escolas é desmistificar
a concepção que muitas pessoas têm do
museu como um lugar no qual se guarda
coisas velhas, levantando uma reflexão
sobre a importância do museu na vida das
pessoas ao mesmo tempo em que desperta
neles, a percepção de cidadão e agente
desse processo histórico. O museu passa
a exercer a partir de então a função de
educador, servindo como fonte de pesquisas
e atuando na produção de saberes, tornando
o processo de aprendizagem mais dinâmico
e significativo, uma vez que o aluno passa a
visualizar na prática as informações teóricas
obtidas em sala de aula.
Segundo Leal (2019, p. 14)
[...] Pela escolarização, queremos dizer
que os museus abandonam seus objetivos
de serem centros de comunicação e cultura
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para produzir seu papel de complemento
da formação promovida na escola
conformando-se com os métodos de
educação escolar tradicional.
Surge então a parceria entre a educação
formal e a não formal, em que o museu aparece
como mediador da educação não formal,
complementando o estudo aplicado pelos
professores na educação formal. O museu é
um espaço viável para todas as disciplinas e
atualmente muito requisitado pela educação,
o que implicavos desafios, uma vez que o
museu precisou adaptar-se às modificações
impostas pela sociedade atual em pleno
avanço tecnológico, com o intuito de olhar
não apenas a coleção, mas também o público
que ele recebe, modificando para atender as
expectativas desse novo público com o intuito
de desenvolver informações produzidas
pela ciência e tecnologia. Para isso, fez-se
necessário a adequação da linguagem e de
todas as formas de comunicação, bem como
a capacitação de profissionais que atendam
os visitantes facilitando a sua interação com
o meio, velando-se de uma comunicação
clara e objetiva, que possibilitará para ele a
interpretação do contexto museológico e a
aproximação de pessoas “excluídas” desse
contexto, promovendo assim a sua inserção
social (FERREIRA, 2019).
Na opinião de Ferreira (2019), para a
escola, cabe a função de problematizar
as informações e conceitos adquiridos
no museu, incentivando a participação
do público escolar aumentando o nível
cultural e erradicando o analfabetismo
cientifico. Portanto, um público mais culto
cientificamente estará em melhor posição

para discutir, acompanhar e reivindicar
políticas públicas referentes a questões
atuais e controversas das ciências.
O museu é um componente muito
importante para a educação, sendo uma
instituição em que se pode ensinar arte,
pois, é um ambiente propício para a crítica
e no qual existem várias obras que levam
as pessoas a quererem saber do que se
trata, a que se refere, como funciona. Com
isso, o sistema arte-educação facilita o
aprendizado à crítica e, consequentemente,
se as pessoas aprendem a criticar, elas vão
conhecer as obras e assim podem distinguir
a cultura a qual determinada obra pertence
(BEMVENUTI, 2019).
Consoante Thomas Munro (apud FROIS,
2008), para se ter bons críticos é preciso que
se tenha bons arte-educadores, sendo assim,
ele criou o sistema de morfologia estética,
que se tratava do estudo da obra isolado.
Com esse sistema fazia com que seus
alunos estudassem a obra, a analisassem,
descrevessem, o que fazia com que eles
sentissem aquela obra, porque acreditava que
o contexto histórico ao qual se enquadrava a
obra podia ser aprendido fora dali.
Outra questão em jogo é a tecnologia no
museu, que pode ser de grande valor, pois, é
uma forma de chamar a atenção das pessoas
para o museu. Para Munro (apud PEREIRA,
2019), o arte-educador é o mediador entre a
obra e o aluno. Dessa forma, o modo como
o educador passa a informação faz toda a
diferença e a tecnologia pode ajudar e muito
nessa passagem do conhecimento.
É por meio do museu, das exposições
que o público aprecia uma obra de arte, que
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contribui para a educação. Quando o fazer
arte está ligado à apreciação, a estimação do
valor do objeto, ela se enriquece e amplia os
conhecimentos de arte do público.

COMUNICAÇÃO INTERNA E
EXTERNA
Conforme Marandino (2019), o museu,
como
instituição
histórico-socialmente
condicionada, não pode ser visto como um
produto acabado; visto que é o resultado
das ações dos personagens que o estão
construindo e reconstruindo a cada dia. São os
nossos conceitos de museologia e de museu
que irão atribuir à instituição diferentes
perfis, que deverão ser adaptados aos
diversos contextos. Daí advém a necessidade
de uma avaliação constante que deverá
fornecer informações significativas para a
definição da missão e dos objetivos, o que
requer abertura, por parte de seu
corpo
técnico
e
dos
indivíduos
responsáveis pela sua administração.
Pensar a relação museu-escola implica,
sobretudo, transformação dos responsáveis
pelos
projetos,
que
deverão
ser
desenvolvidos com qualidade formal e
política.
O museu, para atingir sua função
pedagógica, deverá ter uma capacidade de
produção própria, com questionamento
crítico e criativo, sem, contudo, deixar de
interagir com outras áreas do conhecimento.
A pesquisa, como princípio científico e
educativo, é o caminho para que o museu
possa contribuir, efetivamente, para o

desenvolvimento sociocultural (FRANCO,
2019).
Na visão de Franco (2019), a compreensão
de que as ações museológicas de pesquisa,
preservação e comunicação devem ser
aplicadas em interação e como função
educativa, aponta para a necessidade de
uma ação integrada entre os técnicos que
atuam em todos os setores dos museus.
Definem-se assim metas e objetivos em
conjunto, ampliando as funções e os campos
de aplicação das mesmas.
Para Marandino (2019), é necessário
compreender que não é somente o
setor educativo do museu o responsável
pelos programas com as escolas. A
operacionalidade das programações pode
ser responsabilidade de um setor específico,
ou de vários setores em interação. O
que é mais importante compreender é
que todas as ações museológicas devem
ser pensadas e praticadas como ações
educativas e de comunicação. Sem essa
concepção, não passariam de técnicas que
se esgotam em si mesmas e não teriam
muito a contribuir para os projetos educativos
que viessem a ser desenvolvidos pelo museu,
tornando a instituição um grande depósito
para guarda de objetos.
Na maioria dos museus brasileiros, os
serviços educativos, quando existem,
dispõem de insuficientes meios humanos e
financeiros, o que a princípio já torna difícil e
pouco estimulante a elaboração de programas
de atividades anuais e plurianuais e a sua
indispensável avaliação. Em geral, esses
serviços concentram-se no atendimento de
grupos escolares, segundo propostas por
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eles – serviços educativos – delineadas ou
de acordo com as solicitações, ou trabalho
prévio com os professores (PEREIRA, 2019).
Menos frequentes, mas relevantes,
são os ateliers temporários (voltados
sobretudo, para as crianças), a organização
de conferências e colóquios (geralmente
articulados com exposições temporárias)
ou a realização, em colaboração com outros
organismos culturais, de espetáculos de
teatro, de música, relacionados, em alguns
casos, com os sentidos das coleções dos
respectivos museus. Esse tipo de iniciativa,
que exige orçamentos reforçados, acontece,
sobretudo, em datas específicas que
celebram, por exemplo, o Dia Internacional
dos Museus ou o Dia das Crianças (PEREIRA,
2019).
Segundo Pereira (2019), é importante
referir
também
outras
iniciativas,
nomeadamente em alguns museus que
preveem caminhos de futuro:
• contratos de parceria com Câmaras
Municipais das respectivas cidades e
com as Regiões Escolares da Área, com o
intuito de, mais sistematicamente e com
assunção conjunta dos programas e seus
custos, desenvolverem e potencializarem as
virtualidades educativas da visita aos museus
em alguns casos com edição de cadernos
lúdico-pedagógicos específicos;
• desenvolvimento
de
programas
adequados a invisuais, por solicitação e
acompanhamento de organismos com
competência na área;
• disponibilização de materiais lúdicopedagógicos para crianças que visitam os
museus acompanhadas pelas famílias;

• calendarização nas horas de almoço
de visitas temáticas abertas a todos os
visitantes sobre uma peça ou um conjunto
restrito relacionado, organizados pelos
conservadores da respectiva área.
Essas linhas de atuação são, geralmente,
interessantes e bem desenvolvidas, mas
carecem de um continuado trabalho de
divulgação e avaliação. Na verdade, elas
dificilmente extravasam as paredes reais
e simbólicas dos museus e passam ao
registo escrito, fotografado ou filmado, não
multiplicando públicos nem atingindo os não
públicos e, por outro lado, não sendo sequer
significativamente divulgadas e avaliadas
pelos profissionais do setor (PEREIRA, 2019).
Dessa forma, será importante também
referir os principais objetivos e estratégias
para essa área.
Na opinião de Franco (2019), será
indispensável pensar em alterar o setor
da educação dos museus começando por
questionar o seu próprio funcionamento
interno. Nesse sentido, o objetivo mais
importante a atingir é o de envolver mais
significativamente toda a equipe do museu
nas funções de comunicação e educação.
E toda a equipe envolve não apenas os
conservadores, os técnicos dos diversos
escalões, mas também os setores de
guardaria e recepção, segurança e os serviços
administrativos. Não se pode implementar
para o exterior mais e melhor comunicação se
essa não for praticada no interior de cada um
dos locais de trabalho. Esses pressupostos
enunciados serão certamente possíveis e
realizáveis se se implementarem algumas
das seguintes práticas:
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• a imprescindibilidade de reuniões
periódicas, breves, mas eficazes, de toda
a equipe para divulgação dos planos de
atividades;
• a obrigatoriedade de diretores,
conservadores e técnicos circularem
regularmente por todas as áreas públicas dos
museus, ouvindo, observando, intervindo;
• a organização, fora dos horários
de atendimento do público, de visitas
guiadas ou outras iniciativas para os
setores do pessoal que não participam
diretamente na sua elaboração, abertas aos
respectivos familiares.

O essencial dessas e outras práticas,
idênticas
ou
mais
ambiciosas,
é,
evidentemente, a vontade de partilha
de responsabilidades e objetivos entre
todos os que trabalham num museu.
Mas, é também o claro enunciado que se
deseja que o museu seja, para todos eles,
para os mais qualificados e para os mais
humildes, aquilo se pretende que seja
para os públicos: um lugar de aprendizagem
sensível de outras coisas, as que não parecem
necessárias, e que por isso só entram nas
nossas vidas pela via dos afetos e das
emoções (FRANCO, 2019).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os Museus têm um papel fundamental como espaço não
formal para a arte educação, pois, é o local se concentra a
maior parte de toda a história. Ele interage com todas as
disciplinas escolares. Além disso, abre espaço para que todos
possam ter esse contato com o passado descobrindo esse
mundo maravilhoso de invenções e descobertas que ele nos
propicia em meio a tantas dificuldades.
Esse espaço por ser interativo e lúdico favorece a
aprendizagem significativa. As crianças podem vivenciar
aquilo que foi ensinado em sala de aula, tirar suas dúvidas e
explorar sua curiosidade.
É sabido que muitas escolas formais carecem de
laboratórios e que até as experiências mais simples muitas
vezes não são realizadas. Assim, divulgar um espaço no qual
a aula do professor pode ser complementada com vivências
é fascinante para o aluno e para o próprio docente.
Além disso, é possível apontar como se estabelece a
relação educação formal X educação não formal. No Museu,
os alunos aprendem pelo contato direto com os abjetos e
pela visualização dos mesmos em um espaço fora da escola,
porém existe a intencionalidade. Os monitores, em suas
explicações objetivam a aprendizagem da história e da
arte da nossa cultura. São pessoas diferentes do da figura
habitual do professor que, por meio de linguagem específica,
explicam como ocorreram os fatos históricos. O espaço
oferece a troca de saberes. Muitos alunos possuem vivências
e aprendizagens adquiridas por meio do espaço informal e,
ao discutir com os monitores, as dúvidas antes existentes
poderão ser esclarecidas. Mas, não se pode deixar de apontar
que, provavelmente, foi com a educação formal, realizada
no espaço escolar que os discentes adquiriram muitos
conhecimentos e que podem ser melhores apreendidos
quando se estabelece a relação teoria/prática proporcionada
pelo ambiente não formal.
Portanto, é preciso ter clareza que a educação não
formal não substitui a educação formal. Ela a complementa,
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sobretudo, nesses espaços que oferecem a
interatividade e participação.
O Museu oferece estudos nas diversas
áreas do saber científico e histórico,
portanto,
proporciona
ao
educando
uma
experiência
multidisciplinar.
Deixa de lado a fragmentação do
conhecimento levando o discente a perceber
que as diferentes áreas se complementam e
que uma necessita da outra para explicar os
diferentes fatos históricos.
Historicamente,
os
museus
foram
pensados pelos adultos e para os adultos,
mas essa realidade foi mudando com
o passar do tempo e atualmente esses
locais são cada vez mais frequentados por
públicos de todas as faixas etárias, afinal
é um lugar no qual o aprendizado pode
ocorrer naturalmente. Então, mediante essa
realidade, é possível defender a ideia que
é necessário repensar um novo modelo de
museu para torná-lo um ambiente para todos
e democratizar o seu espaço.
A escola tem como objetivo levar o
conhecimento à criança, e o museu pode se
tornar um parceiro por exporem os objetos
de uma forma ou outra, levando a criança
a vivenciar o conhecimento, possibilitando
a relação de aprendizagem com os objetos
e não somente sobre eles. Deveriam ser
criadas propostas pedagógicas em que as
idas ao museu deveriam constar nas grades
curriculares das escolas, já que proporcionam
aos alunos um contato com o novo, fazendo
assim uma oportunidade de ter uma relação
interdisciplinar, ouvir o aluno, trocar
experiências e vivencias, conhecer o que
pensam, auxiliando assim a ampliação dos

horizontes dos que passam por esses locais.
Imaginar o museu no sentido mais
amplo da palavra, sobretudo, no que tange
seu processo educativo, e identificar as
oportunidades de aprendizagem nas tarefas
do cotidiano da instituição, é o diferencial
para um museu que tem a pretensão de
cooperar com a sociedade na qual está
inserido.
É preciso acreditar que a execução do
compromisso social passa, irrestritamente
pela educação. Enfim, é necessário reconhecer
o papel educativo do museu como aspecto
fundamental para o desenvolvimento e
progresso da própria instituição e também
das comunidades que se fazem presentes
no entorno da mesma. Porém, existem
muitas coisas que precisam ser melhoradas
nos museus para que eles realmente sejam
vistos como agentes de mudança social e
desenvolvimento. Essa mudança envolve o
Estado, as universidades, o arte-educador e
a sociedade como um todo.
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A ALFABETIZAÇÃO E O DIREITO DE SER
E DE APRENDER UM BREVE RELATO
RESUMO: Começaremos artigo refletindo sobre a música Juízo Final de Nelson do
Cavaquinho. Em um determinado momento da música podemos ouvir o seguinte:
“O Sol há de brilhar mais uma vez
A luz há de chegar aos corações
Do mal será queimada a semente
O amor será eterno novamente”.

Vários educadores dentre estes, Mario Sérgio Cortella, já usaram a letra desta música em
suas aulas, palestras, mas neste caso, vamos refletir sobre as frases:
“Do mal será queimada a semente”. e “O amor será eterno novamente”. Considerando as
dificuldades que nós educadores passamos em sala de aula, mesmo assim, renascemos a
cada momento com novas esperanças, esperança esta, representada na frase: do mal será
queimada a semente de negar o direito de ser e aprender.
Na frase: “O amor será eterno novamente”, é possível imaginar uma máquina do tempo
e voltarmos a relembrar nossas primeiras professoras do período alfabetização, levando
em voga que essas experiências que tivemos na nossa formação inicial precisam ser
trabalhadas e feitas novamente com um novo olhar paras novas metodologias de
alfabetização. Assim, a arte de alfabetizar continua cada vez mais viva na área pedagógica
e metodológica. Estudar, pesquisar e entender processo de aprendizagem, requer
que naveguemos por pelo menos três correntes: o Behaviorismo, Cognitivismo e o
Construtivismo. Estas correntes tentam explicar como é que uma pessoa aprende. Portanto
não, deitamos behavioristas e acordamos construtivistas.
Palavras-Chave: Alfabetização; Amor; Aprendizagem; Inclusão; Necessidade Especiais.
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INTRODUÇÃO
O behaviorismo prega que a aprendizagem
é, em grande parte, impossível de conhecer,
isto é, o behaviorismo tradicional considera
estímulos como punição, reforço positivo
e reforço negativo, logo, possivelmente
não podemos entender como se processa a
aprendizagem nesta criança, ou seja, o que é
observável, focado em estímulos e atitudes
específicas são mais importante do que
entender o processo de aprendizagem.
O cognitivismo, vê o processo de
aprendizagem baseado na construção
mentais das representações simbólicas e
como elas processadas pela memória. Isto
é, a memória é vista como um arquivo que
recebe informações para serem usadas
tempos mais tarde.
O construtivismo prega que o processo de
aprendizagem acontece quando as crianças
criam e tentam entender o que acontece
ao seu redor com o uso de suas próprias
experiências. Este tipo de aprendizagem
facilita na internalização do conhecimento.
Assim, a criança não é vista com recipiente
a ser preenchido, ao contrário, estas crianças
estão agindo ativamente, criando e dando
significado ao mundo existente ao seu redor.
Essa interação com o mundo ao seu redor
inclui a tecnologia e o aceso às diversas mídias,
aos meios de comunicação e a alfabetização
virtual. Torna-se cada vez mais evidente o
fato de que a revolução tecnológica está
favorecendo o surgimento de uma nova
sociedade, marcada pela técnica, pela
informação e pelo conhecimento. (LIBÂNEO;
OLIVEIRA; TOSCHI, 2007, p.109).

Este relato tem como tema norteador a
alfabetização vista por um paralelo entre
o campo a cidade na década de 70. A
apropriação da leitura e escrita é um processo
que exige olhares diferenciados e práticas
diversificadas que envolve tanto o domínio
do sistema da Carta de ABC e as Cartilhas
até os dias atuais com o uso dos métodos
alfabético/ortográfico.
Neste
sentido,
tanto
no
antes
quanto no depois a alfabetização é
um processo onde a criança passa por
situações onde são indispensáveis a
compreensão e a apropriação do sistema
de escrita, dos princípios alfabéticos e da
ortográfica; os quais possibilitam a entrada
da criança no mundo da escrita. Também é
fundamental o ensino convencional da leitura,
das relações fonema-grafema e situações
didático pedagógica que instrumentalizem
as crianças para o convívio com a leitura e a
escrita na sala de aula.
Faz-se necessário enfatizar que a
alfabetização/alfabetizar é o ato de
ensinar e apresentar para as crianças as
primeiras letras, a criança de posse destes
conhecimentos é possível afirmar que ela
adquiriu as instruções e habilidades
necessárias para começar o desenvolvimento
e a aprendizagem da leitura e da escrita.
Se temos uma vara encurvada e queremos
que ela fique reta, curvamos a vara para o
lado contrário para que ela fique, depois, na
posição vertical. Isso é uma metáfora para
mostrar um movimento que acontece com
frequência – se não sempre – na Educação.

1121

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

Fomos para o lado do construtivismo (que não
é método), depois vimos que não é nada disso.
A tendência pode ser curvar a vara para o
outro lado, à espera de que ela fique reta. Mas,
é preciso saber se é isso mesmo que teria de
ser feito. É preciso saber o que significa esse
“curvar para o outro lado”. Isso pode significar
voltar ao antigo, ao tradicional. Muitos
professores dizem: “Ah, isso não funciona,
e os alunos não estão aprendendo a ler e a
escrever; então vou voltar àquele meu velho
método silábico de alfabetizar pela cartilha
escolar, porque tudo antes corria muito bem”.
(TFOUNI, 1995, p.27)
Neste sentido, a distância está apenas na
linha do tempo, mas as práticas e os anseios
por parte dos educadores continuam os

mesmos e cada vez mais contundentes no
que se refere à descoberta de um método
mais eficaz para o processo da alfabetização.
Segundo a BNCC (Base Nacional
Comum
Curricular)
–
2018,
reconhece
a
especificidade
da
alfabetização e propõe a mescla de duas
linhas de ensino: a primeira indica para a
centralidade do texto e para o trabalho com as
práticas sociais de leitura e escrita, a segunda
propõe o planejamento de atividades que
envolvam a reflexão sobre o sistema de
escrita alfabética (estudar as relações entre
sons e letras e investigar com quantas e
quais letras se escreve uma palavra, e onde
elas devem estar posicionadas ou como se
organizam as sílabas).

DEVOLTA AO PASSADO

Caminho Suave, a qual foi pioneira no
processo de alfabetização. Tomemos como
Lembro como se fosse hoje da minha exemplo uma criança lá do Sertão das Alagoas
professora do ginásio apresentando o ao ler: o boi bebe na cuia, faz todo sentido,
alfabeto e nos ensinando os primeiros pois a palavra cuia representa uma espécie
passos para escrita de pequenos textos. Ela de bacia para colocar pra o boi beber; para
usava palitos, “lasquinhas de madeiras” para uma criança paulista, isso não faz sentido. O
formar as letras do alfabeto, por exemplo: que é uma cuia? Cuia não tem sentido para
a letra A
era formada por 4 palitos, a criança paulista, ela pode ser reprovada e
letra B era formada por 6 palitos e assim mais uma vez, o boi bebe na cuia, no ano
sucessivamente...
seguinte, o boi bebe na cuia. Esta criança
A metodologia e criatividade usada pela com certeza deixará a escola achando-se
professora na época, pode ser considerada burro e o pior que pra ela fecha-se os muros
muito avançada. Esta forma lúdica de da educação. A criança em que o processo
alfabetizar a escrita junto com a matemática de alfabetização faz sentido, provavelmente
faz com que possamos dizer que o amor alcançará sucesso.
será eterno novamente, logo, a educação é
A educação apesar de todos seus avanços,
utopicamente o que ainda não fizemos.
ela ainda se faz carente de princípios e metas,
Neste sentido, cabe lembrar da cartilha. na qual, princípio é o ponto de partida e meta
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é o ponto de chegada. Neste sentido, cabe
buscar em algum arquivinho do nosso cérebro
nossos registros de memórias: os valores, os
sentimentos e os conhecimentos prévios.
Assim, os conhecimentos prévios seriam o
ponto de partida e a aquisição dos processos
de alfabetização o ponto de chegada,
para conscientização pedagógica alcançar
sucesso faz-se necessários considerar neste
momento um prazo para que respeite o
tempo necessário para aprendizagem da
criança, no qual, o amor e o afeto sejam uma
constante, mesmo sabendo que em alguns
casos na nossa educação não se conjugam
o verbo amar. Assim. Os princípios são de
natureza ética e as metas são de natureza
pedagógicas.
Contudo, considerando nossas memórias
afetivas, não adianta amorosidade, sem
competência, não basta gostar para ensinar
ou eu posso não ensinar, mas amo minhas
crianças. O afeto e a competência devem ser
conjugados na mesma proporção.
Infelizmente alguns estudantes de
pedagogia acham que ser pedagogo é gostar
de criança. Esta visão está se desmistificando
a partir da reflexão sobre de qual criança você
gosta? Você pode gostar da sua filha(a), sua
sobrinha(o), seu afilhado(a), etc., visto que,
existe um vínculo familiar, o qual é diferente
do vínculo afetivo que de é demonstrado de
maneira mais abrangente educacionalmente
a todas as crianças, figurativamente, não
aceitamos calorosamente uma criança
com necessidades especiais e aquelas que
chegam sujinha em sala de aula por falta
de água e saneamento básico, procuramos
sempre amenizar a situação aceitando que

elas precisam de apoio escolar e da família,
mas sabemos que não tem, os pais mal sabem
assinar o nome e as escolas em sua maioria
estão em processo de inclusão e não se
adequam a estas necessidades tão latentes.
Assim, seja qual for a criança, elas merecem
ser amadas e reconhecidas com todos os
direitos educacionais.
As universidades atualmente reformularam
seus currículos e metodologias, o foco do
ensino universitário prioriza a observância
da nossa função como educador para não
sejamos negligentes, complacentes ou omissos
com o direito da criança de ser e de aprender.
Quando isso acontece uma grande parte das
crianças em que o ensino não faz sentido
acabam evadindo-se do ambiente escolar.
Faz-se
necessário
um
gestor
compromissado com a educação de
qualidade para todos e que em nome do
coletivo escolar saiba gerir os recursos
existentes, bem como, seja consciente com
a política educacional, não vitimizando, não
aprofunde a exclusão e que também não seja
incompetente, a incompetência do não saber
o que fazer se esconde por trás da seguinte
fala: “a intensão era boa, mas não deu certo”.
Assim, o gestor precisa apropriar-se da
importância do trabalho com projetos,
inspirar novas ideias, além de ser um grande
animador, motivador de ideias e pessoas e
entender o significado de poder da seguinte
forma: Segundo Mario Sérgio Cortella, “Todo
poder que ao invés de servir é um poder que
se serve, este é um poder que não serve”. O
poder deve ser visto como uma qualidade
de enobrecer, entender o que é direito à
educação e do serviço público ao bem-
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estar social da comunidade escolar. Assim,
devemos ter ciência que a tarefa do poder,
seja ela qual for é servir.
O gestor/gestora precisa entender que
é preciso fazer que as coisas aconteçam,
não para inflar seu ego, mas para mostrar o
caminho que sua equipe deve ir e onde deve
chegar na busca de alcançar os objetivos
traçados, caso contrário, quem não sabe onde
vai, qualquer caminho serve e a educação
não é um caminho qualquer é o caminho do
nosso futuro.
Uma equipe gestora que fala a mesma
língua é aquela que entende quanto é
especial e necessário o bom funcionamento
do seu trabalho. Esta equipe não reclama, ela
faz, a equipe que só reclama despreza o valor
de uma gestão pública.

A PSICOGENESE DA LÍNGUA
ESCRITA NO CAMPO
Nós aprendíamos no contato com a
natureza como fonte da escrita, não tínhamos
métodos específicos. O método utilizado
era nosso ambiente, tocávamos e víamos
as frutas para depois treinar a sua escrita, a
relação imagem fruta estavam nas nossas
experiências diárias e não no abstrato como
era a uva, coisa que não sabíamos o que era a
não ser por fotografia. No plantio do feijão, do
milho e da fava tínhamos noção dos números
e da operação de adição dos mesmos, bem
como relacionávamos as cores aos grãos, o
milho de cor amarela pegávamos 5 grãos, a
fava de cor marrom pegávamos 3 grãos. Esta
familiaridade com os números favorecia o

entendimento da tabuada. Na sala de aula o
som das letras e sua escrita nos eram familiar,
tínhamos a consciência de impressão, de
relacionar a linguagem oral da linguagem
escrita, sabíamos que as palavras representam
a linguagem oral, quando a professora contava
alguns causos, ou até quando lia textos dos
livros didáticos e nós acompanhávamos a
leitura podíamos perceber que a organização
de um texto vai da direita para esquerda e
de cima para baixo, esse senso de orientação
era muito importante para entendermos que
na leitura devemos processar seguindo esses
primeiros passos.
Também percebíamos que as palavras
eram formadas por uma sequência de letras
e que entre as palavras temos espaços.
O livro não era apresentado com suas
qualidades: capa, título, autor, autor, tipo de
conto, etc. O nosso contato com a leitura e a
escrita era com o uso de temas do cotidiano,
como pescar, por exemplo: O ato de pescar
usado como tema norteador pela professora,
a qual começava a explicar do seu jeito a
importância da pesca para sobrevivência
indígena até os nossos dias, feito isso, pedia
para que nós reproduzíssemos de forma
oral ou escrita a compreensão do texto
considerando nossos conhecimentos, na
maioria dos relatos as experiencias eram
bem semelhantes, as ideias começavam pela
coleta das minhocas, o anzol e a pescaria.
Lembro-me que surgiram casos engraçados,
teve alunos que pescou o peixe dourado,
conto que verão logo a seguir. Cabe lembrar
que a oralidade era uma forma de ajudar
alunos com dificuldades na escrita.
A
avaliação
deste
processo
de
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aprendizagem era anualmente com a alunos valendo-se das provas orais e escrita.
presença de uma comissão examinadora, a A foto a seguir ilustra bem este momento.
qual tinha o poder de aprovar ou reprovar os
Imagem - Escola Rural

Fonte: Arquivo pessoal do autor

A FASE DA ESCRITA
Lembro-me que nesta fase a professora
sempre no começo de cada aula contava
uma história, que não vinha dos livros, ela
criava naquele instante, mais tarde vim
saber que as histórias que ela contava eram
chamadas histórias de Trancoso escritor
português, colecionador de contos que tinha
por sobrenome Trancoso. Essas histórias de
Trancoso teve uma evolução semântica e
incluía contos fantásticos, fábulas, etc.
Hoje em dia história de trancoso é algo
irreal, fábula, algo lendário, mas continua
sendo momentos quase indescritíveis, pois
as histórias de trancoso sempre se passam
em matas, rios, caminhos e veredas no

meio do mato, os personagens geralmente
são: lobisomem, bruxas, animais ferozes,
papa figo, homens e mulheres maus e tudo
acontecia num cenário imaginário que fazia
parte do nosso habitat.
Recordo que eram momentos de medo,
mas de certa forma nos conduzia para o
companheirismo, unindo-nos na caminhada
de volta para casa, pois era evidente a
necessidade de proteção, caso aparecesse
um dos personagens da história.
Esta vivência com o real e o imaginário junto
com as invenções da professora, despertava
na maioria dos alunos a vontade de escrever
e contar para a professora pequenas
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histórias, ela ouvia com maior atenção cada
um dos alunos, ela usava uma estratégia que
hoje chamamos de intervenção; comentava,
ajudava no desenvolvimento, acrescentava
situações e isto nos deixava envaidecidos.
Lembro-me de uma da minha primeira
e pequena história, chamada de O Peixe
Dourado.
Esse texto ficou preservado na minha
memória até hoje. Atualmente, reescrevi este
texto adaptado em braile para uma criança
cega, bem como, adaptei um desenho de
um peixe com relevos para que ela pudesse
sentir o formato e ter ideia do peixe dourado
personagem da história.
Neste sentido, a didática utilizada vinha
de encontro a teoria construtivista e sobre o
construtivismo Soares (2004, p. 98) fala que:
Trouxe uma significativa mudança
de pressupostos e objetivos na área
Imagem 1 - O peixe Dourado

Fonte: Arquivo pessoal do autor
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da alfabetização, porque alterou
fundamentalmente a concepção do
processo de aprendizagem e apagou a
distinção entre aprendizagem do sistema
de escrita e práticas efetivas de leitura e
de escrita. Essa mudança paradigmática
permitiu identificar e explicar o
processo por meio do qual a criança
constrói o conceito de língua escrita
como um sistema de representação
dos sons da fala por sinais gráficos,
ou seja, o processo do qual a criança
torna-se alfabética; por outro lado, e
como consequência disso, sugeriu as
condições em que mais adequadamente
se desenvolve esse processo, revelando
o papel fundamental de uma interação
intensa e diversificada da criança com
práticas e materiais reais de leitura e
escrita a fim de que ocorra o processo
de conceitualização da língua escrita.
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DANDO FORMA À ESCRITA
O texto a seguir está reescrito em caixa
alta fazendo uma alusão de que a criança na
fase silábica prefere a letra bastão/caixa alta,
bem como, vem de encontro à exposição
do mesmo para os alunos videntes e não
videntes do ciclo I.
O PEIXE DOURADO
Autor: Pedro Holanda Cavalcanti

CONTA-SE QUE EM ALGUM LUGAR DO
PLANETA TERRA, VIVIA UMA GAROTA
MUITO BONITA, QUE SE CHAMAVA
ANINHA.
AO LADO DE SUA CASA, HAVIA UM LAGO
DE ÁGUA LÍMPIDA E TRANSPARENTE.
NESTE LAGO, VIVIA UM PEIXE MUITO
BONITO E POR SER TÃO BONITO, ANINHA
PASSOU A CHAMÁ-LO DE DOURADO.
ANINHA, APESAR DE SER MUITO BONITA,
ACHAVA-SE MUITO FEIA. ELA FICAVA
HORAS CONTEMPLANDO A BELEZA DO
PEIXE E SE PERGUNTAVA: PORQUE NÃO
SOU TÃO BONITA QUANTO O DOURADO?
TODOS MEUS AMIGOS QUE VEM AQUI
NO LAGO, ACHAM O DOURADO A COISA
MAIS BELA E PRA MIM NINGUÉM DÁ A
MÍNIMA, NEM MESMO MEUS AMIGOS,
ME FALAM COISAS BONITAS...
CERTO DIA, ESTAVA ELA SENTADA À
BEIRA DO LAGO, TRISTE E OBSERVANDO
A BELEZA DO DOURADO. DE REPENTE,
ELA HOUVE UMA VOZ VINDO DA ÁGUA:
___NÃO FIQUE TRISTE, VOCÊ É UMA LINDA
MENINA! ADMIRADA, PERCEBEU QUE ERA
O DOURADO FALANDO COM ELA. ___NÃO
PODE SER; DOURADO, NINGUÉM FALA ISSO

PRA MIM, RESPONDEU ELA.
O DOURADO RESPONDE: ___OLHA
ANINHA, O BONITO ESTÁ NOS OLHOS DE
QUEM NOS VÊ. ANINHA, MUITO ESPERTA,
LOGO ENTENDEU A MENSAGEM E
PERCEBEU QUE NÃO EXISTE NINGUÉM
FEIO, O QUE PRECISAVA FAZER ERA SE
ACHAR BONITA, POIS SE ELA SE VISSE
NAQUELE
ESPELHO
D'ÁGUA COM
A MESMA BELEZA QUE VIA O PEIXE
DOURADO, TODOS IRIAM ACHÁ-LA UMA
MENINA MUITO BONITA.
MORAL DA HISTÓRIA: SER BONITO É
RECONHECER A BELEZA EXISTENTE NO
SEU INTERIOR.

A PSICOGENESE DA LÍNGUA
ESCRITA NA CIDADE
Dentre as teorias e os métodos de
alfabetização podemos citar 4 mais usados
no Brasil.
Método Global
Este método utiliza uma imagem
contendo a figura de um PATO e a palavra
PATO, depois enfatiza que aquela palavra
representa PATO destacando como se
escreve a palavra PATO, repete a palavra
PATO acreditando que a criança associa a
palavra à imagem, depois apresenta só a
palavra PATO a criança recorda da palavra,
porém não está lendo, apenas reproduzindo,
não decodificação a palavra, em seguida
mostra apalavra PATA, a criança reproduz
PATO, pois ela lembra apenas da forma da
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palavra, não percebe a diferença entre o no processo de leitura é a união de fonemas
uso do artigo “O” o qual diferencia PATO de que são representações abstratas da mente
PATA, por isso, memorizar a representação dos falantes.
de uma palavra não quer dizer que a criança
está aprendendo a ler.
Método Misto

Método Silábico
Também conhecido como Método
Alfabético começa ensinando o nome das
letras fazendo associação do símbolo visual
(letra) ao seu som, em seguida faz uma
união das letras transformando em sílabas
seguindo uma regra, consoantes e vogais,
logo, juntando B + A = BA desenvolvendo a
partir daí o silabário, começando a o processo
de leitura com a junção de sílaba para formar
palavras. Este método apresenta de maneira
gradativa as sílaba que compõem as palavras,
contudo, prega que as crianças reconhecem
a forma e o nome das letras, esta estratégia
não ajuda as crianças saber que a letra C (cê)
A (a) e O (ó), a criança entende que o nome
de uma letra somada ao nome de outra letra
resulta numa sílaba, no momento em que a
criança se depara com a palavra CÃO, começa
embaralhar seu entendimento. Assim B + A
= B e A não é BA, faz-se necessário deixar
claro que os nomes das letras são totalmente
diferentes dos sons das letras.
Apesar de um método bastante usado
no Brasil é importante refletirmos até
que ponto este processo de somar letra
é benéfico, sabendo-se que este método
passa a ideia de que a leitura é a união dos
nomes das letras e não é isto que acontece,
na realidade o que acontece o que acontece

É uma mistura dois métodos anteriores,
de um lado apresentam a palavra partindo da
ideia do todo e depois direcionam a atenção
da criança para as partes que compões as
palavras chamadas de sílabas, as quais ao
serem juntas formam palavras e as palavras
formam os textos.

Método Fônico ou Método
Grafemas e Fonemas
Também conhecido como Principio
Alfabético, este método se contrapõe aos
métodos anteriores, consiste em compreender
a correspondência entre grafemas e fonemas,
ou seja, a familiaridade entre letras ou
conjuntos de letras e seus respectivos sons.
Fonema não é exatamente o som, porém no
intuito de melhorar compreensão parte das
crianças vamos considerar fonemas
sons das letras. Neste sentido vale
considerar que uma letra não precede o som
que ela representa, primeiro vem a oralidade
sonora, depois a representação no plano
gráfico, logo devemos ensinar o som das
letras, isso não significa ensinar o som de
cada letra do alfabeto, devemos ensinar os
sons que as crianças consigam pronunciar e
compreender por um longo tempo e aqueles
que de primeiro momento compreender,
deve-se aguardar o tempo da criança para sua
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possível compreensão ou encaminhamento
para outros diagnósticos pedagógicos para
identificação de possíveis problemas de
aprendizagens.
Considerando o valor fonológico ou o
som da letra Z, a criança vai assimilar por um
bom tempo, pois ela ao ver uma imagem de
desenho de alguém dormindo com as Letras
Z z z z z, vai compreender o som da letra “Zê”.
Assim é muito importante lembrar que não
é a ordem do alfabeto e sim a sequência de
sons mais fáceis de serem reproduzidos.
Neste processo de aprendizagem faz-se
necessário usar a estratégia pedagógica da
dramatização, as crianças assimilam muito

melhor a associação dos sons aos gestos.
Por exemplo: num conto que tenha qualquer
palavra começando com a letra F, brinque
com a criança pedindo para ela soprar com
o ar saindo por entre os dentes ou do bico
com os lábios, neste procedimento a criança
percebe eu está reproduzindo o som da
letra F. Neste momento entra em cena os
alfabetizadores, os quais realizam avaliações
diagnósticas para identificação das hipóteses
de escrita que as crianças se encontram,
obedecendo os seguintes fases: No exemplo
a seguir vemos a avaliação diagnóstica da
palavra PETECA.

Imagem: Fases da Escrita

Fonte – Alfaletrar

Assim, fica claro para o alfabetizador o
caminho que a criança nas suas descobertas
e construções reconheçam o que é a língua
escrita. por isso devemos refletir sobre quais
os métodos de alfabetização mais eficazes,

contudo, diante do exposto podemos
considerar que os métodos de alfabetização
mais eficazes são aqueles que levem as
crianças a adquirirem o conhecimento e a
prática do ler e do escrever.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar dos problemas educacionais da atualidade,
podemos considerar que a educação escolar da década de
1970, por exemplo, era mais “rígida” e de melhor qualidade
muito questionada. As escolas de ensino primário – 1ª a
4ª séries (atualmente equivalentes aos Anos Iniciais do
Ensino Fundamental de nove anos) – eram estruturadas
dentro de uma realidade da época, os professores recebiam
qualificações de acordo com as tendências governamentais,
contudo os educandos eram bem mais disciplinados e
dispostos a aprender. Cabe lembrar que apesar da palmatória
existir, na minha vivência escolar da época, ela nunca foi
usada de fato, bastava uma ou duas batidinhas na mesa para
que nós entendêssemos o recado.
O processo de alfabetização até hoje carrega divergências
de concepções acerca de seus pontos positivos e negativos,
uma vez que o “ensino de primeiras letras” era (quase) todo
baseado no uso de carta de ABC, cartilhas escolares e em
métodos tradicionais/conservadores de alfabetização.
A didática aplicada era a que mais se adequava ao meio
social do aluno, aos materiais didáticos da época e a grande
criatividade dos professores.
Neste sentido, é possível perceber que os professores
alfabetizadores desta época aplicavam à sua maneira e
criatividade todos os métodos aplicados hoje.
Vale lembrar que o processo de aprendizagem da língua
escrita não começa na escola. A criança desenvolve esta
habilidade ao conviver com o mundo letrado considerando
neste momento o contato com o ambiente social e familiar
que a ela convive, os quais informalmente proporcionam o
contato com o texto falado e o escrito.
Atualmente este contato é chamado logográfico, as
crianças não veem as letras como representante do som e
da fala, mas ela vê de forma figurada as ações humanas ao
interpretarem diálogos entre os mesmos.
Assim, acredito que o meu direito de ser e de aprender
foi respeitado pelas minhas professoras alfabetizadoras,
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em especial, Dona Tete, Severina Holanda,
Marinalva e Dona Divacy, grandes Mestras da
educação usavam do que era mais moderno
da época, o rádio e o gravador de mão, mas
não deixavam de nos mostrar que o caminho
certo para uma vida digna começa a partir da
educação. Para isso usavam a música a seguir
como companheira representante de nossa
educação e raízes culturais.
ABC do Sertão
Compositor: Luiz Gonzaga / Zé Dantas – 1953

Lá no meu sertão pros caboclo lê
Têm que aprender um outro ABC
O jota é ji, o éle é lê
O ésse é si, mas o érre
Tem nome de rê
O jota é ji, o éle é lê
O ésse é si, mas o érre
Tem nome de rê
Até o ypsilon lá é pissilone
O eme é mê, i o ene é nê
O efe é fê, o gê chama-se guê
Na escola é engraçado ouvir-se tanto ê
A, bê, cê, dê
Fê, guê, lê, mê
Nê, pê, quê, rê
Tê, vê e zê
Lá no meu sertão pros caboclo lê
Têm que aprender outro ABC
O jota é ji, o éle é lê
O ésse é si, mas o érre
Tem nome de rê
O jota é ji, o éle é lê
O ésse é si, mas o érre
Tem nome de rê
Até o ypsilon lá é pissilone
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O eme é mê, i o ene é nê
O efe é fê, o gê chama-se guê
Na escola é engraçado ouvir-se tanto ê
A, bê, cê, dê
Fê, guê, lê, mê
Nê, pê, quê, rê
Tê, vê e zê
A, bê, cê, dê
Fê, guê, lê, mê
Nê, pê, quê, rê
Tê, vê e zê
Atenção que eu vou ensinar o ABC
A, bê, cê, dê, e
Fê, guê, agâ, i, ji
ka, lê, mê, nê, o
pê, quê, rê, ci
Tê, u, vê, xis, pissilone e zê
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GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA
RESUMO: Esse artigo procura descrever sobre as relações que existem dentro das
unidades educacionais, especialmente nas destinadas ao ensino superior e a ética
necessária para que as relações entre professores e alunos, e a influência que esses
alunos recebem de seus professores. Cada instituição de ensino superior precisa
de um gestor educacional, responsável especialmente por tornar o ambiente o mais
harmonioso possível, mudando quando preciso, para que ocorra um trabalho de qualidade,
num lugar agradável para todos, e se importe com o prédio, como local e com o ambiente em
si. Este artigo esta focado em ampliar sobre o entendimento das relações que existem dentro
dessas instituições de ensino superior, ocorrendo com isso uma melhoria na qualidade do
ensino e do ambiente de trabalho desse professor.
Palavras-Chave: Aprendizagem; Educação; Gestão Democrática; Relações.
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INTRODUÇÃO
Todas as relações que acontecem durante
a vida estudantil é um assunto interessante,
especialmente porque essas relações
acabam interferindo na vida dos alunos
e dos professores que estão envolvidos
nesse processo, pois quando temos boas
relações, acabamos sendo mais expansivos,
aprendendo mais, entre tantos outros fatores
que acarretam numa melhor qualidade de
vida como um todo.
O universo acadêmico como um
todo, quanto aos seus processos de
ensino e aprendizagem é um tema muito
interessante, especialmente nas relações
que os professores estabelecem com
seus alunos e quanto são relevantes todas
essas relações, para conseguirmos uma
qualidade melhor na aprendizagem.
Dentro
das
escolas,
nos
anos
iniciais de estudo o relacionamento
entre professor e aluno é bem afetivo,
mas com o passar dos anos, por ser dividido
em disciplinas e professores diferentes e
pelo menor tempo de aula, poucas vezes
por semana, as relações entre professores
e alunos ficam distanciadas, especialmente
porque cada professor trabalha com diversas
turmas, cada uma com sua particularidade,
podendo acabar na indiferença ou certa
oposição, quando entram no ensino superior
acontece o mesmo.
Ao crescermos nem damos muita
importância se gostam ou não da nossa
presença, a afetividade fica um pouco de
lado e a inserção de maior formalidade nos
relacionamentos acaba acontecendo dentro

das instituições de ensino, tanto com os
professores, outros alunos, colegas de sala e
outros universitários que temos contato.
É necessário trabalharmos com a
nossa habilidade de sermos críticos
quanto à realidade imposta, incluindo
a nossa capacidade de produzir novos
conhecimentos,
percebendo
que
há
um conjunto indissociável no qual
o professor e seus alunos são protagonistas
de uma mesma história.
A gestão educacional entra nesse
tema como um ponto a ser estudado, por
ser uma importante parte de a gestão
educacional tratar das relações entre
professores e alunos, resolvendo alguns
problemas que possam acontecer nos
relacionamentos, desentendimentos sempre
ocorrem, nem sempre entre professores
e alunos, muitas vezes entre o grupo
de professores podem ocorrer diferenças, a
gestão deve tratar das relações entre adultos,
e os alunos precisam saber que acima do
professor há sempre alguém orientando, que
deve acompanhar e mudar a forma como o
mesmo trabalha se necessário.
É preciso estudar e refletir sobre os
percursos de formação dentro desse
processo totalmente interativo, quanto
às suas observações de cunho pessoal,
com trajetórias diversas e as diferentes
visões sobre aprendizagem e às relações
interpessoais que precisam fazer parte desse
processo como um todo.
Os objetivos desse artigo é mostrar e
identificar, analisando certos elementos
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valorativos das relações interpessoais,
dentro do ensino superior e a importância de
uma gestão democrática. Estudando o que
acontece se repetindo dentro da construção
do conhecimento dos alunos. Fazendo
uma analise das ações reflexivas sobre as
sugestões que podem ser trabalhados na
interatividade que o professores e os alunos
do ensino superior acabam vivenciando
dentro de sala de aula.
O artigo visa analisar e redimensionar o
processo de formação dos professores em
várias dimensões, reconhecendo algumas
ações e atitudes que estão relacionadas
com
a
base
dos
relacionamentos
interpessoais com base valorativa à
construção e formação dos profissionais.

GESTÃO EDUCACIONAL
A gestão educacional é um processo de
decisões e gerenciamento do curso, e possui
um papel muito significativo na relação
professor/aluno e no processo pedagógico
como um todo.
Os alunos do ensino superior sabem dos
seus direitos e entendem o papel da gestão,
e quando é necessário se dirigir à gestão,
muitos apresentam dificuldades em chegar
à gestão quando ocorre algum problema. A
maioria vê a gestão educacional apenas como
uma questão de estrutura e organização,
apenas uma equipe para gerenciar o curso e
a instituição como um todo.
Os alunos começam a entender os
conceitos de gestão, compreendendo esse
paradigma emergente de gestão como

estruturas circulares, integradas e decisões
tomadas por meio do diálogo, ou à partir
de uma negociação de horários e aulas
por exemplo. Muitos utilizam a semana
pedagógica dos cursos para exemplificarem
todo esse paradigma.
A partir do diálogo entre professores e
alunos que vão aprendendo sobre o que é
uma gestão educacional e para tudo que ela
serve, sendo uma administração como um
todo, dependendo de alguns enfoques. No
caso da Pedagogia a direção, é uma forma de
administrar a Educação.
Os alunos relacionam a gestão como
a figura do coordenador do curso, e
não deixa de ser, pois o coordenador
participa do grupo de gestores e é o
responsável pela equipe de professores, do
trabalho que deve ser aplicado e tudo o que
é necessário para que a aula saia de acordo
com o planejamento.
O gestor ao tomar decisões e ou apresenta
algumas de suas ideias, o gestor o faz não
só consoante com a teoria de gestão, mas
deve estar de acordo com as políticas que
privilegia, marcando seus princípios e valores,
da sua filosofia pessoal.
Muitos dos alunos não gostam de recorrer
aos gestores dos cursos que fazem por
não conseguirem os resultados esperados,
pois quando há um problema, que os
alunos levem para a coordenação essa
passa ao professor do ponto de vista dela,
e se a instituição for privada, acaba fazendo
com que o educador se torne o problema,
pois ele acaba descontando no grupo que
foi reclamar, e muitas vezes um problema
que poderia ser resolvido diretamente com
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o professor acaba acarretando um problema
enorme, onde os alunos acabam prejudicados
pelo educador, pois esse levou bronca, só
pelo fato de irem falar com a coordenação
do curso.
A gestão educacional influência os
processos da interação professor/aluno,
a maioria dos educadores sentem que
trabalhar com o nível superior é muito mais
gratificante, proporcionando um crescimento
e avanço profissional devido à constante
necessidade de ter que estar atualizado. Pois
dentro da universidade, o ensino, a pesquisa
e as extensões estão articuladas, com a
aprendizagem e isso se torna muito mais
efetiva.
As relações entre educadores e alunos
do ensino superior, mesmo com todos
os conflitos que possam aparecer e as
contradições inerentes a esse contexto, é uma
experiência vivenciada pelos dois sujeitos
que possuem grande responsabilidade do
que em outros níveis de ensino.
Para
os
alunos
a
educação
superior é uma preparação para a
vida profissional e representa a ampliação
e produção de conhecimentos, para os
educadores é um aumento do nível de
exigência para a preparação da aula, o
nível de abrangência do conhecimento e o
desenvolvimento de atividades de pesquisa
e extensão com seus alunos.
Os alunos do ensino superior por serem
adultos, questionam mais e exigem muito
mais respostas do professor, o que mostra
o senso crítico, como uma das principais
habilidades que devem ser desenvolvidas e
trabalhadas no ensino superior.

A GESTÃO DEMOCRÁTICA
A gestão democrática é um dos assuntos
mais atuais no campo educacional, gerando
diversos debates, reflexões e iniciativas à fim
de que haja sequencia a um princípio posto
constitucionalmente e reposto na lei de
diretrizes e bases da educação nacional.
A gestão democrática da educação
deve ser vista como uma forma de
transparência e impessoalidade, autonomia
e participação, liderança e trabalho coletivo,
representatividade e competência.
É um processo de decisão baseado na
participação e na deliberação de todos
envolvidos no processo educacional. A
gestão democrática expressa um anseio de
crescimentos dos indivíduos como pessoas
capazes de fazer que a sociedade cresça
enquanto sociedade democrática.
A gestão democrática tem uma forma
de administração concreta, pois nasce e
cresce, tendo um caráter genitor, tendo
um papel de orientar, mostrando uma
nova cidadania para nosso país, em nossos
sistemas de ensino e em nossas instituições
escolares, pois são espaços de construção
democrática, respeitado o caráter específico
da instituição escolar como um lugar de
ensino/aprendizagem.
Uma característica da gestão democrática
é que mostrar que a pessoa que consegue
exercer o poder é a mesma que aprendeu a
obedecer enquanto cidadão comum, que não
ocupou um cargo de poder logo de princípio.
Quem exerce um cargo de liderança deve
se responsabilizar por atos de deliberação e
de decisões. É uma forma de liderar sendo
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uma ponte entre o indivíduo e um colegiado,
entre a tomada de decisão e a participação
em cujas bases são de diálogo como método
e como funcionamento.
A gestão democrática vai além do
estabelecimento educacional e deve se
colocar como um desafio de novas relações
democráticas de poder entre o Estado, o
sistema educacional e os agentes deste
sistema nos estabelecimentos de ensino:
professores, alunos, pais de alunos,
comunidade e demais funcionários.
Há diversos desafios e perspectivas de
uma democratização da escola brasileira,
com desconstrução de desigualdades, de
discriminações, de posturas autoritárias, ou
como construção de um espaço de criação de
igualdade de oportunidades e de tratamento
igualitário de pessoas entre si.
Educar para a cidadania implica, portanto,
a instrução e a formação de um cidadão,
participativo, entendido como uma pessoa
que participa da vida pública, comprometido
com seus direitos e sua liberdade, sem deixar
de comprometer-se com o bem comum e
com a coletividade da qual faz parte. (PUIG,
2003, p.53)
A gestão democrática deve reconhecer
explícita e concretamente a soberania da
lei e do regime representativo. Mesmo que
reconheça e inclua o poder popular como
fonte do poder e da legitimidade e o considera
um componente dos processos decisórios
mais amplos de deliberação pública e de
democratização do próprio Estado.
Iniciativas
populares
são
formas
alternativas
e
complementares
do
processo
democrático
representativo,

tudo isso é visto e aceito dentro de uma
gestão democrática, a palavra dos alunos,
educadores e até da comunidade é ouvida
para que ocorra alguma mudança, tentando
sempre melhorar o espaço educacional ou o
trabalho como um todo.
Os cidadãos procuram mais do que serem
executores de políticas, buscam alguém que
os ouça, e querem mostrar presença dentro
das instituições públicas, principalmente nos
momentos de tomadas de decisão.
A gestão democrática é um princípio
constituinte dos Conselhos intra escolares
como os Colegiados, Conselhos de Escola, os
Conselhos dos Professores e outras formas
colegiadas de atuação.

A ÉTICA NO ENSINO
SUPERIOR
A palavra ética se tornou por vezes trivial,
por utilizarmos demasiadamente, nem sempre
damos o valor necessário dessa palavra,
não nos sensibilizamos por termos a falsa
impressão que sabemos o seu significado. É
necessário que retomemos o estudo sobre a
ética, sobre seu respeito, revendo todo o seu
sentido, além de transmitir aos nossos alunos
e tornar o seu uso para a vida.
Atualmente o mundo está numa crise
crescente pela falta de ética, pois a
humanidade vem perdendo os valores morais
e éticos. Podemos observar a falta de ética
pelo crescimento da violência, fora a rebeldia
dos nossos alunos, pois desde pequenos, a
falta de planejamento familiar, o aumento
da corrupção em todos os setores, por fim,
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a pouca importância que a sociedade da ao
correto, perdendo os princípios morais.
Quando ocorre a escolha da profissão de
professor universitário, necessitamos de um
código de ética. Isso é uma necessidade que
vem do fato de que há uma inter-relação entre
o docente e seus alunos, o que acarreta em
um comprometimento na ação. Promovendo
dessa relação a dignificação da pessoa que
age, bem como dos demais, resultando em
uma correta ação social.
Essa profissão se dá a serviço de
todos e a seu próprio benefício, se for
desenvolvida de maneira estável em
conformidade com a própria vocação e em
atenção á dignidade humana.
Em 1995, Vasques afirmou que a
ética é uma ciência do comportamento
moral dos homens que vivem em
sociedade, podendo ser um conjunto de
regras, princípios ou maneiras de pensar que
guiam a sociedade. A postura ética emerge
da percepção de um fenômeno que ocorre
dentro de cada um de nós. E a função ética
é levar a sociedade a reagir resgatando os
valores morais básicos para orientação de
seu comportamento e, assim empreender
um caminho de reconstrução para uma vida
melhor em sociedade.

AS MUDANÇAS NO ENSINO
SUPERIOR NO BRASIL
A formação no Brasil, sempre foi tirada
de modelos de alguns países europeus.
As reformas implantadas visavam inovar e
imitar modelos que não servem para a nossa

realidade. Por muitos anos essa realidade
foi incorporada dentro de nossa educação e
por isso evoluímos tão pouco, em relação à
educação.
A educação no Brasil ainda esta voltado
para o ensino de memorização, mediado,
dosado, muito repetitivo e verbalista, com o
professor como transmissor e o aluno como
receptor passivo baseado na transmissão de
conteúdo.
A Constituição Nacional de 1988 e a Lei
de Diretrizes e Bases de 93/94 trouxeram
alguns avanços em relação ao papel do
educador, mas vem sendo de forma lenta até
hoje. Falta uma iniciativa do poder público
para garantir uma formação adequada e de
qualidade para todos.
Atualmente o conhecimento é muito
valorizado, mas existe uma desvalorização
dos educadores, que são responsáveis
para emancipar, transformar, construir
e garantir o crescimento pessoal do
educando. O educador batalha para garantir
um aprendizado de qualidade, mas ainda
assim são desvalorizados pela sociedade,
principalmente quando fazem greve em prol
de qualidade dentro das escolas.
O nosso país precisa investir na valorização
e na carreira de profissionais da educação,
desde a básica até o ensino superior, pois
estamos em defasagem educacional.
Com a mudança constante da sociedade é
necessário que a educação acompanhe essa
mudança, capacitando o educador frente às
novas tecnologias, para que possam aplicar
no ensino e na aprendizagem.
No Brasil falar de educação superior
não é um assunto muito fácil, por um
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lado
podemos
reconhecer
avanços
significativos, por outro ainda temos
muitos problemas para resolvermos com
certa urgência para que nosso país consiga
atingir o crescimento que precisamos, para
competirmos em âmbito internacional.
Quando falamos em avanços, não devemos
esquecer que eles trazem consigo a obrigação
de readequação de visão sobre o assunto,
trazendo muitas reflexões, atualizações
profissionais, fazendo com que se mudem
certos comportamentos, em todas as esferas,
governo, instituições, professores, alunos e
até o mercado de trabalho que necessita de
profissionais habilitados.
O Ensino Superior é o que apresenta
mais desafios para as mudanças, pois é
nele que vemos uma inversão de valores
mais acentuada que resulta na ascensão do
populismo em detrimento da meritocracia e,
tão grave quando isso tudo é a banalização da
educação, pois deixam de lado a importância
da qualidade do ensino e do reconhecimento
dos esforços individuais dos alunos para
ampliar o número de diplomados.
Resultando em um mercado de trabalho
insatisfeito com os profissionais que saem
dessas Instituições e por consequência,
uma produção (intelectual, de produtos e ou
serviços) com qualidade inferior ao esperado,
tendo assim uma reação em cadeia.
O mercado está tão saturado que precisa
de
inovações
concretas,
procurando
profissionais totalmente integrados à
contemporaneidade e às possibilidades que
ela anuncia para todas as áreas.
O Ensino Superior busca uma quebra
de antigos preconceitos e busca novos

formatos. Pois a tecnologia bate na porta
de todo mundo, à todo momento, pois as
mudanças acontecem de um dia para outro.
Esse
tema
sugere
uma
reforma
universitária
no
Brasil,
devemos
estuda-lo
como
um
processo
de
continuidade e rupturas na área da
educação. As reformas que tivemos na
educação superior, no século XX e limiar
do século XXI, conduz á conclusão de que
se trata de mudanças no ordenamento
jurídico-educacional que dão seguimento às
modificações dos projetos políticos para o
país, numa efetiva síntese entre interesses
nacionais e internacionais.
Uma reforma educacional do ensino
superior não cabe apenas em uma Lei, por
mais abrangente que ela seja. Essa nova Lei
de que estamos falando que rege a educação
superior, ou melhor essa reforma universitária
a que ela se refere, cujo anteprojeto se
encontra em discussão, visa a atualizar as
definições, a forma de organização e as
condições de funcionamento do sistema, a
validade de seus diplomas e sua adequação
ás normas constitucionais e às supostas
necessidades do desenvolvimento do país
no setor da educação superior, nas esferas
públicas e particulares.
Um regimento assim, no entanto não
é o começo e nem o fim da reforma
que a Educação Universitária no Brasil
tanto necessita. Ela deve pressupor a
existência de outros dispositivos legais
antigos e recentes que prescrevem
normas para diferentes campos correlatos
e complementares que, em conjunto,
configuram o amplo campo da educação
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superior, pensando num campo da associação
ensino, pesquisa e extensão e suas interfaces
com a sociedade civil, da qual faz parte, e
com o interesse do mercado, em que ocupa
lugar de destaque a relação público/privado,
ou a contraposição ensino superior como
bem público ou um bem econômico.
Em geral com origem no Estado, visavam
algumas mudanças nos múltiplos processos
de construção da sociabilidade humana,
buscando torná-la adequada à forma histórica
assumida pelo país, para o que concorria de

forma profunda a educação, no nosso caso
especialmente e nesse período, a educação
superior. O golpe militar de 1964 concretizouse como o resultado de contradição entre o
econômico e o político; contradição entre
um processo socioeconômico que conduzia
à internacionalização da economia brasileira
e uma ideologia nacionalista da maioria
da “classe” política adepta do nacionaldesenvolvimentismo, essa reforma da
educação superior foi objeto da ação políticoadministrativa de vários governos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os educadores do ensino superior precisam estar
preparados, não apenas dominando sua matéria e sim a forma
de transmiti-la de forma clara, e esteja preparado para todas
as perguntas que possam aparecer, não necessariamente
sabendo a resposta na hora, mas saber que é necessário
trazer um retorno, caso seja da sua disciplina a questão.
As relações entre professores e alunos no ensino
superior às vezes são bem distintas, em cursos onde há
um número grande de alunos e a as aulas são dadas como
palestras o professor às vezes conhece um ou alguns
alunos de cada turma que se destacam, ou quando fazem
um questionamento ou por irem bem nas provas, ou ao
contrário, quando apresentam notas baixas ou atrapalham o
andamento da aula.
Em cursos com menos alunos, o educador pode até
conhecer a todos pelo nome, pois pode até fazer chamada e
não apenas passar a lista de chamada, o que acarreta numa
aula bem mais próxima.
Os educadores podem absorver e melhorar seu
desempenho observando seus alunos, motivando-os, com a
receptividade dos educandos, que às vezes esperam apenas
alguns bons momentos dentro da sala de aula, pois tiverem
um dia ruim no emprego ou em família.
O trabalho do educador pode ser configurado como uma
atividade que necessita acontecer com a concomitância
de cientificidade, prática interpretativa, habilidades,
conhecimentos e saberes que, incitarão, nos educandos a
busca por seus saberes.
A ideia de que o modo de vida democrático é construído
sobre as oportunidades de descobrir o que esse modo de
vida e como deveria ser conduzido, as instituições de ensino
superior, têm a obrigação moral de apresentar a seus alunos
um modo de vida democrático, e esse modo de vida se
aprende apenas com experiências.
A democracia deve se estender a todas as pessoas, inclusive
aos alunos, acreditando que não é uma forma incômoda de
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se viver, nem perigosa, que pode dar certo
em todas as instâncias da vida, não apenas
dentro das instituições de ensino, como no
trabalho, na família e em todos os lugares.
Instituições
de
ensino
que
são
comprometidas com a criação de uma
educação democrática, entendem que
fazer isso envolve muito mais do que
educar seus alunos, pretendendo que a
ideia de democracia se estenda aos muitos

papéis que os adultos desempenham,
significando que os educadores, pais,
pessoas da comunidade e todas as pessoas
interessadas, têm o direito de estar bem
informados e de ter uma participação crítica
na criação das políticas e programas escolares
para si e para seus filhos.
Dentro dos cursos superiores acontecem
diversas relações, sendo a professor/aluno a
mais importante.
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OS REFLEXOS DOS BRINQUEDOS
CONTEMPORÂNEOS NA APRENDIZAGEM
E NA PRAXIA GLOBAL DAS CRIANÇAS
RESUMO: O estudo objetiva compreender a influência do brincar contemporâneo na
aprendizagem das crianças. A reflexão pautou-se nos estudos de Vygotsky que compreendem
o indivíduo como um sujeito ativo, social e histórico, que se constitui na relação com o meio e
com o outro. A brincadeira do faz de conta e a mediação do outro atuam de maneira positiva
na zona de desenvolvimento proximal da criança, criando condições favoráveis para que a
aprendizagem promova o desenvolvimento. Refletiu-se também acerca da importância das
brincadeiras tradicionais e do brincar com o próprio corpo, o qual se inicia no primeiro ano
de vida e proporciona diversas aprendizagens. Na realização desta pesquisa de abordagem
qualitativa, o procedimento metodológico apoiou-se em um estudo de caso realizado com
uma criança na sala de aula de uma escola particular, da zona leste da cidade de São Paulo.
Os resultados obtidos sugerem que os brinquedos contemporâneos limitam a imaginação e
a criatividade das crianças; a cada dia elas interagem menos e estão mais resistentes para
brincar junto e dividir os brinquedos; a brincadeira é determinada pelo brinquedo levando
assim ao “respeito” a tal objeto, o que é prejudicial para a aprendizagem. Avalia-se que o brincar
contemporâneo acarreta alguns déficits na aprendizagem e no desenvolvimento psicomotor
dos pequenos. Cabe aos educadores e a família resgatar as brincadeiras tradicionais e o
trabalho corporal para que a aprendizagem ocorra de forma adequada e saudável.
Palavras-Chave: Brincar; Aprendizagem; Desenvolvimento; Faz de conta.
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INTRODUÇÃO
Os fatores relevantes que desencadearam
a investigação do brincar contemporâneo e
sua relação com o processo de aprendizagem
em crianças da Educação Infantil se remetem
a minha prática docente e a minha história
de vida. Observo no cotidiano o quanto
as crianças brincam com os brinquedos
tecnológicos, não criam mais os próprios
brinquedos e quase não movimentam
o corpo e tudo isso vem interferindo
negativamente na aprendizagem, visto que
ocasiona vários déficits.
Em relação a minha história de vida,
em síntese, vivi toda a infância brincando
sozinha em apartamento, sem interagir com
outras crianças, tinha alguns brinquedos
tecnológicos, mas ainda assim, pegava
objetos diversos e criava alguns brinquedos,
em especial, brinquei bastante de faz de
conta. Acredito que foi o compensador para
que eu não tivesse déficits na aprendizagem.
Entretanto, o fato de brincar sozinha em um
apartamento, sem se sujar, sem interagir com
outros da minha idade, ocasionou alguns
déficits na minha coordenação motora,
sentidos agora na vida adulta.
Sendo assim, objetivou-se nesta pesquisa,
compreender a influência do brincar
contemporâneo na aprendizagem das
crianças e apontar os aspectos que impedem
a interação com os objetos do conhecimento,
partindo da seguinte problemática: como o
brincar contemporâneo influencia o processo
de aprendizagem?
A relevância desta pesquisa está em
apresentar subsídios especialmente para

os pais e educadores para refletirem
acerca da importância do brincar para o
processo de aprendizagem dos seus filhos,
resgatando as brincadeiras tradicionais e o
trabalho lúdico corporal.
Partiu da hipótese de que o contexto da
vida atual não permite a criança vivenciar
experiências que propiciem o trabalho
com o corpo e a motricidade global e
consequentemente algumas questões podem
se revelar na aprendizagem.
Utilizou-se a pesquisa qualitativa para
a referida investigação, subsidiada por um
estudo de caso em uma sala de aula de
Educação Infantil com uma criança de quatro
anos na cidade de São Paulo.
O primeiro capítulo, intitulado de:
“Uma viagem por meio do brincar”, faz
uma retrospectiva do brincar desde
o jogo dos ossinhos, o brincar pela
imitação e com o próprio corpo, passando
pelas brincadeiras tradicionais até chegar ao
brincar contemporâneo.
Já o segundo capítulo: “A visão
Vygotskyana na relação do brincar com a
aprendizagem”, discorre sobre o conceito
de zona de desenvolvimento proximal,
chamando a atenção do tradicional faz de
conta e como esse atua qualitativamente
na zona de desenvolvimento proximal da
criança, impulsionando a aprendizagem, a
qual desperta o desenvolvimento.
Nas considerações finais, estão as reflexões
do brincar contemporâneo e o processo de
aprendizagem. Brincar esse, que os teóricos
defendem no sentido da brincadeira e não
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do brinquedo em si, um brincar no qual
a criança seja ativa, transforme qualquer
objeto em brinquedo, podendo realizar a
atividade do bricolage: “tudo pode servir”,
utilizando em demasia o movimento, o
corpo, um brincar que não respeite o
brinquedo, mas que abuse do faz de conta,
da imaginação, da criatividade e do
esburacamento, o qual Rodulfo (1990)
defende que é a ponte para a aprendizagem.

UMA VIAGEM POR MEIO DO
BRINCAR
O brincar é muito importante no decorrer
da vida humana, porque além de promover
momentos de prazer, promove também,
aprendizagens significativas. Porém, é na
infância, em particular, na Educação Infantil,
que o brincar é decisivo, visto que refletirá
de forma positiva ou não nas próximas fases
da vida do indivíduo.
Antes de falar dos brinquedos tecnológicos
e a influência destes no processo de
aprendizagem é preciso fazer uma breve
retrospectiva. O brincar existe de longa data
e desde então vem sofrendo transformações.
Da Antiguidade, Friedmann (2006) nos
trouxe a memória o jogo dos ossinhos - que
na época, chegou a ser instrumento divino
e também premiação para as crianças que
tivessem bom desempenho na escola - o qual
mais adiante foi se transformando e passou a
ser conhecido como o jogo das cinco marias
ou jogo das pedrinhas.
Também não se pode deixar de mencionar
o brincar pela imitação, presente nos povos

primitivos e indígenas, como ressaltado na
obra que aborda a História da Educação:
Uma das formas pelas quais a criança
adquire os conhecimentos necessários
entre os povos primitivos é a imitação.
Nos primeiros anos de vida a imitação é
inconsciente. As crianças brincam com
pequenas reproduções dos instrumentos
utilizados pelos adultos. Com uma tora na
água, por exemplo, aprendem a equilibrarse e a remar. Assim, mais tarde, saberão
manejar uma canoa. As meninas, por sua
vez, brincam de preparar comida. (PILETTI &
PILETTI, 1997, p. 13)
Além do jogo dos ossinhos e do brincar pela
imitação, descritos acima, há as brincadeiras
e jogos tradicionais, definidas por Friedmann
(2006) como aquelas que fazem parte
do folclore e da cultura infantil, como
brincadeiras de rua, brincadeiras de roda,
peteca, amarelinha, corda, pegador, bola de
gude, cabra-cega, pião, pipa ou papagaio,
barra-manteiga, queimada, contação de
lendas, parlendas e adivinhas. Vale salientar
que muitos desses jogos tradicionais infantis,
segundo Kishimoto (1993) receberam
influências: portuguesa, africana, indígena e
até oriental, como no caso da pipa. É o que
afirmou Friedmann:
As
brincadeiras
tradicionais
são
expressivamente transmitidas de uma geração
a outra, fora das instituições oficiais, na rua,
nos parques, nas praças etc. Assimiladas
pelas crianças de maneira espontânea,
mudam de forma com o passar do tempo –
variam suas regras, culturas e grupos sociais,
mas seu conteúdo permanece o mesmo. E
que conteúdo é esse? Os interesses lúdicos
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particulares – objetivos básicos da brincadeira
-, ligados a esse ou àquele objeto: bonecas,
animais, construções, máquinas, entre
outros. A forma diz respeito à organização,
ao material utilizado, ao espaço, ao número
de jogadores. Imitadas ou reinterpretadas,
essas brincadeiras perpetuam sua tradição.
(FRIEDMANN, 2006, p. 78)
Essas brincadeiras foram transmitidas
de geração a geração, ocorriam ao ar livre,
oportunizando a interação entre as pessoas, a
troca de experiências, de risos e a imaginação,
a travessura e o prazer tinham seu lugar de
destaque. Os indivíduos transformavam
qualquer objeto em brinquedo, sendo autores
e criadores de seus próprios brinquedos, os
quais aparentemente eram simples objetos
ou sucatas, já que sozinhos não tinham vida
ou funcionalidade, mas a partir do momento
que os seus criadores tomavam posse
deles, deixando a imaginação florescer, eles
nasciam e se transformavam em inusitados e
desejados brinquedos, sem manual, botão ou
controle remoto, já que o seu dono é quem
estabelecia as regras e as funções.
Em relação à construção dos próprios
brinquedos, Kishimoto (1993, p. 33) relembra:
“o melhor brinquedo dos meninos de engenho
era montar a cavalo, em carneiros, mas na falta
destes, eles usavam os próprios moleques”.
Mais à frente a autora destaca (Ibid, p. 33):
“nas brincadeiras, muitas vezes violentas, os
moleques viravam bois de carro, cavalos de
montaria, burros de liteiras, enfim, os meios
de transporte da época”. Compreende-se
que brincavam a qualquer custo, de qualquer
forma. Na ausência de objetos, utilizavam
o próprio corpo ou do outro para brincar,

estimulando assim, a coordenação motora
grossa e a imaginação, sem questionar a
escravidão, porque reproduziam a sociedade
na qual estavam inseridos.
É importante frisar que o brincar,
apesar de refletir a cultura e o momento
histórico vivenciado, quando oportuniza
interação, rompe barreiras. Kishimoto
(1993) contextualizou em sua obra que os
brinquedos industrializados ou artesanais,
por volta de 1900, eram encontrados apenas
nos lares de crianças ricas; os brinquedos das
crianças pobres eram aqueles construídos a
partir de materiais facilmente disponíveis na
natureza, como o barro, pedras e folhas.
Kishimoto (1993) explica que a rua era
dividida conforme a estratificação social:
brincadeiras de rua e “brinquedos ecológicos”
para os pobres, e brinquedos artesanais ou
industrializados para os ricos que deveriam
ocupar espaços domésticos. Porém isso nem
sempre ocorria, provocando muitas críticas
nos adultos, porque as crianças pobres e ricas
se misturavam quando conseguiam escapar
do poder dos pais e brincavam juntas, como
os meninos de engenho e os moleques,
transcendendo assim, momentaneamente,
as barreiras entre as classes sociais.
Pensando nos aspectos saudáveis
proporcionados
pelas
brincadeiras
tradicionais e sabendo que o brincar se
perpetua desde a Antiguidade, rompendo
certas diferenças, é difícil defini-lo,
Friedmann (2006) trouxe várias definições
de pensadores e educadores que marcaram
determinadas épocas desde Aristóteles até
chegar aos dias contemporâneos. Porém para
este estudo, elegi a definição de Friedmann:
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O brincar traz de volta a alma da nossa
criança: no ato de brincar, o ser humano
se mostra na sua essência, sem sabê-lo,
de forma inconsciente. O brincante troca,
socializa, coopera e compete, ganha e
perde. Emociona-se, grita, chora, ri, perde
a paciência, fica ansioso, aliviado. Erra,
acerta. Põe em jogo seu corpo inteiro: suas
habilidades motoras e de movimento veemse desafiadas. No brincar, o ser humano
imita, medita, sonha, imagina. Seus desejos
e seus medos transformam-se, naquele
segundo, em realidade. O brincar descortina
um mundo possível e imaginário para os
brincantes. O brincar convida a ser eu mesmo.
(FRIEDMANN 1998 apud FRIEDMANN,
2006, p. 39-40)
O brincar e as brincadeiras e jogos
da
Antiguidade
proporcionavam
o
desenvolvimento integral que Friedmann
(2006) afirmou e foi destacado acima.
Havia troca, socialização, cooperação,
como também competição. Os sentimentos
eram aflorados: emoção, grito, choro,
riso,
impaciência,
ansiedade,
alívio,
faziam parte do momento da brincadeira.
Porém, algo de sumo importância se fazia
presente: havia a movimentação do corpo
inteiro, porque a praxia global era desafiada
e quase não precisava de objetos para a
brincadeira acontecer.
Porém, esse brincar veio sofrendo
significativas mudanças, em particular, no
século XX, levantadas por Friedmann (2006)
como a insegurança e o espaço físico, o
qual foi reduzido devido o crescimento
das cidades. Também foi reduzido o tempo
destinado ao brincar, tanto nas escolas,

devido às exigências no cumprimento do
currículo escolar; como em casa, com o
ingresso da mulher no mercado de trabalho.
Em particular, a expansão da indústria,
com brinquedos atrativos, sofisticados e
tecnológicos e o consequente apelo pelo
consumismo influenciado pela propaganda
e pela televisão, elevaram a aquisição em
relação a esses brinquedos.
Para aprofundar a influência dos
brinquedos contemporâneos, tecnológicos
no
processo
de
aprendizagem
e,
especificamente,
no
desenvolvimento
psicomotor, na praxia global, é preciso definila. Segundo Meyer (2008), a praxia global
representa um sistema de movimentos
coordenados com uma intenção determinada,
englobando
as
qualidades
físicas:
percepção, sensação, destreza, lateralidade,
equilíbrio, força, flexibilidade, alongamento,
habilidade, agilidade, ritmo, velocidade,
noções espaciais e temporais.
Complementando a definição da praxia
global ou coordenação motora grossa, como
é nomeada e conhecida tradicionalmente
pela maioria das pessoas, Kramer ressalta:
Do ponto de vista da psicomotricidade,
entendemos que as crianças precisam
expandir seus movimentos, explorando
seu corpo e o espaço físico, de
forma a terem um crescimento sadio. [...] É
necessário ressaltar que não valorizamos a
execução mecânica do exercício motor pelo
simples exercício: é por meio da realização
das atividades cotidianas, e em função de
objetivos determinados (como, por exemplo,
construir um boneco, realizar um jogo,
desenhar uma história, fazer bolos de areia e

1149

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

água etc.) que a motricidade é desenvolvida.
(KRAMER, 1989, p. 21)
Compreende-se, a partir de então, a
necessidade de expandir os movimentos,
explorando, de fato, o corpo e o espaço
físico para o adequado desenvolvimento
da motricidade e a facilitação do processo
de aprendizagem de forma saudável. Uma
forma de fazer isso, segundo Friedmann
(2006) é resgatar as brincadeiras tradicionais,
mesmo que para isso, seja necessário
fazer algumas adaptações às condições
contemporâneas (espaço, materiais, veículos
de comunicação...), desde que o significado
básico e as potencialidades dessas
brincadeiras sejam preservados:
As brincadeiras tradicionais infantis
têm qualidades bastante satisfatórias
às necessidades de desenvolvimento
das crianças de hoje. Oferecem ricas
possibilidades de estímulo para as várias
atividades físicas, motoras, sensoriais,
sociais, afetivas, intelectuais, linguísticas
etc., seja no tratamento de deficiências
motoras (jogos com atividade motora), seja
para compensar a excessiva intelectualização
da
maior
parte
das
atividades
típicas da escola (jogos que envolvem
o corpo e os sentidos); ou, ainda, para
ajudar a superar o isolamento das nossas
crianças de hoje (jogos em grupo).
(FRIEDMANN, 2006, p. 84)
Resgatando as brincadeiras tradicionais
infantis, estaremos oferecendo estímulos
para a sadia praxia global das crianças,
mostrando assim, a preocupação com
o desenvolvimento integral destas e o
interesse em oportunizar que a experiência

lúdica seja enriquecida com a imaginação e
o movimento, estimulando corpo e mente
e reativando o real sentido do brincar,
para que tenha repercussões positivas na
aprendizagem e futuramente na fase adulta.

A VISÃO VYGOTSKYANA NA
RELAÇÃO DO BRINCAR COM
A APRENDIZAGEM
Para entender a relação do brincar com
a aprendizagem, é preciso conceituá-la na
visão Vygotskyana:
Para ele, desde o nascimento da
criança, o aprendizado está relacionado
ao desenvolvimento e é “um aspecto
necessário e universal do processo de
desenvolvimento das funções psicológicas
culturalmente organizadas e especificamente
humanas”.
Existe
um
percurso
de
desenvolvimento, em parte definido pelo
processo de maturação do organismo
individual, pertencente à espécie humana,
mas é o aprendizado que possibilita
o despertar de processos internos de
desenvolvimento que, não fosse o contato
do indivíduo com certo ambiente cultural,
não ocorreriam. (OLIVEIRA, 1997, p. 56)
Compreende-se
que
há
estreita
relação
entre
aprendizado
e
desenvolvimento, o qual, segundo a autora,
fica impedido de ocorrer plenamente na
falta de situações propícias ao aprendizado.
Logo, começo a pensar que o ensino e
o resgate das brincadeiras tradicionais
promoverão o desenvolvimento da praxia
global e da aprendizagem adequada dos
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conteúdos científicos, impedidos de ocorrer
como deveria frente aos brinquedos
tecnológicos.
As crianças precisam aprender a brincar,
aprender a se movimentar, aprender a
aprender, para que tais aprendizagens
promovam o desenvolvimento. Oliveira
(1997) e Brougère (2006) concordam
que o aprendizado e a brincadeira
são processos inatos, isto é, que não
nasceram com o indivíduo, assim requer que
alguém os ensine.
A criança está inserida, desde o seu
nascimento, num contexto social e seus
comportamentos estão impregnados por
essa imersão inevitável. Não existe na criança
uma brincadeira natural. A brincadeira é
um processo de relações interindividuais,
portanto de cultura. É preciso partir dos
elementos que ela vai encontrar em seu
ambiente imediato, em parte estruturado por
seu meio, para se adaptar às suas capacidades.
A brincadeira pressupõe uma aprendizagem
social. Aprende-se a brincar. A brincadeira
não é inata, pelo menos nas formas que ela
adquire junto aos homens. [...] A criança entra
progressivamente na brincadeira do adulto,
de quem ela é inicialmente o brinquedo, o
espectador ativo e, depois, o real parceiro.
(BROUGÈRE, 2006, p. 97-98)
Então, se as crianças estão em contato
apenas com brinquedos tecnológicos,
que rara ou minimamente, estimulam
o desenvolvimento da praxia global, a
interação com o outro e a aprendizagem no
geral, dificilmente desenvolverão adequada
e saudavelmente a percepção, a sensação, a
destreza, a lateralidade, o equilíbrio, a força,

a flexibilidade, o alongamento, a habilidade,
a agilidade, o ritmo, a velocidade, as
noções espaciais e temporais, pertencentes
à praxia global, quiçá a imaginação e a
real brincadeira. Se não desenvolveram
satisfatoriamente é porque não aprenderam
como deveriam, se é que alguma
aprendizagem ocorreu, porque estão
no universo tecnológico, sendo apenas
espectadores, o qual não favorece a
aprendizagem integral como ocorria nas
brincadeiras tradicionais.
Por isso, na perspectiva Vygotskyana,
apontado
em
Oliveira
(1997),
o
brinquedo não é um objeto específico,
mas uma brincadeira, a do faz de conta, como
brincar de casinha, brincar de escolinha,
brincar com um cabo de vassoura como se
fosse um cavalo:
Numa situação imaginária como a
da brincadeira de “faz de conta”, ao
contrário, a criança é levada a agir num
mundo imaginário (o “ônibus” que ela está
dirigindo na brincadeira, por exemplo),
onde a situação é definida pelo significado
estabelecido pela brincadeira (o ônibus,
o motorista, os passageiros, etc.) e não
pelos elementos reais concretamente
presentes (as cadeiras da sala onde ela
está brincando de ônibus, as bonecas, etc.)
(OLIVEIRA, 1997, p. 66)
Compreende-se que os brinquedos
tecnológicos, o brincar contemporâneo, não
favorecem o “faz de conta”, a aprendizagem
não impulsiona o desenvolvimento como
deveria. Como a criança vai agir num mundo
imaginário, se a situação da brincadeira é
definida pelos elementos reais concretos
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presentes, como os bonecos prontos, que já
vêm embutidos de imaginação e significação
de quem os projetou?
Oliveira (1997) aponta que os estudos de
Vygotsky valorizam o brinquedo quando este
estimula a imaginação, por isso prioriza a
brincadeira do faz de conta, esta impulsiona
o desenvolvimento. Segundo este educador,
desde quando a criança começa a falar é capaz
de brincar de faz de conta, porque liberta
seu pensamento psicológico dos elementos
concretos, o que é de suma importância para
o desenvolvimento da abstração. Quanto
menos estruturado for o objeto, maior a
imaginação. Sendo assim, compreende-se
que, de fato, as brincadeiras tradicionais
propiciam muito mais a imaginação do que
os brinquedos contemporâneos, os quais são
demasiadamente estruturados.
O “brinquedo” (brincadeira do faz de
conta) provê na perspectiva Vygotskyana,
apontado por Oliveira (1997) uma situação
de transição entre a ação da criança
com objetos concretos e suas ações com
significados. Lembrando que a brincadeira
é importante porque é uma atividade
regida por regras. O brincar é importante
para o desenvolvimento da criança, porque
na brincadeira do faz de conta ela pode
representar qualquer coisa e atribuir o
significado que desejar ao objeto. Assim,
ela separa o objeto de seu significado único
e também tem a possibilidade de vivenciar
situações da vida adulta, comportando-se
como uma pessoa mais velha.
Quanto mais a criança utilizar a imaginação
e as regras da brincadeira, mais rápido se
aproximará e desenvolverá a sua inteligência

adulta, sua abstração, exemplificando,
assim, a estreita relação entre brincadeira,
aprendizagem e desenvolvimento. Desse
modo, o brinquedo influencia positivamente
a zona de desenvolvimento proximal, na
qual o mediador pode agir promovendo a
aprendizagem.

ESTUDO DE CASO: A
CRIANÇA E O BRINQUEDO
Para a realização desta pesquisa de
abordagem qualitativa, observei uma criança
com faixa etária de quatro anos, na sala
de aula em uma escola particular de classe
média, localizada na zona leste da cidade de
São Paulo.
Tradicionalmente, os alunos na Educação
Infantil traziam brinquedos às sextas-feiras.
Observei que a criança em estudo costumava
trazer brinquedos contemporâneos, como
pianinho, guitarra, carrinhos, bonecas e
ursos de pelúcia modernos, movidos a pilha,
bateria ou corda, aqueles que acendem a
luz, cantam, falam, dão gargalhadas, andam,
pulam, emitem diversos sons, têm alguma
função, parecem ter vida. Nunca trouxe um
objeto qualquer de casa que pudesse servir
para brincar ou quiçá um brinquedo simples
como um pião ou uma boneca de pano, eram
sempre os objetos lúdicos industrializados.
A maioria desses brinquedos era
personificada,
isto
é,
representando
personagens de desenhos animados, filmes
e novelas infantis, programas televisivos,
enfim ligados a um tema, a um personagem
do universo contemporâneo infantil. Em

1152

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

relação a tal personificação, relembremos
a fala de Kishimoto (1996), registrada no
primeiro capítulo:
Duplicando diversos tipos de realidades
presentes, o brinquedo metamorfoseia
e fotografa a realidade. Não reproduz
apenas objetos, mas uma totalidade social.
Hoje os brinquedos reproduzem o mundo
técnico e científico e o modo de vida
atual, com aparelhos eletrodomésticos,
naves espaciais, bonecos e robôs. A
imagem representada não é uma cópia
idêntica da realidade existente, uma
vez que os brinquedos incorporam
características como tamanho, formas
delicadas e simples, estilizadas ou, ainda,
antropomórficas, relacionadas à idade e
gênero do público ao qual é destinado.
(KISHIMOTO, 1996, p. 18)
Parece que de fato, tais brinquedos
trazidos semanalmente, metamorfoseavam e
fotografavam a realidade, de tanta veracidade,
porque reproduziam mesmo a totalidade
social, o mundo técnico, científico e o modo
de vida atual comentado pela autora acima.
Cabe ressaltar que segundo Kishimoto (1996)
não é uma xerox da realidade, em razãos
características incorporadas conforme a
faixa etária e o gênero destinado, foi o que
observei e constatei.
Observei, durante quase seis meses,
que no momento de brincar com os
brinquedos trazidos de casa, tal criança,
na maior parte do tempo, com esporádicos
momentos de exceção, brincava conforme as
determinações do brinquedo e influências do
universo ao qual estava ligado, ora interagia
com os colegas, ora preferia brincar sozinha,

sendo um pouco resistente para brincar
junto com o outro e dividir o brinquedo,
gerando certos atritos.
Complementando, recorto mais um trecho
do primeiro capítulo, quando pesquisei e
refleti com Friedmann (2006) que hoje a
publicidade instiga as crianças de tal forma, que
a utilização dos brinquedos contemporâneos
chega a ser quase que obrigatória e
necessária para a brincadeira ocorrer,
condicionando o contexto do brincar. Sendo
de extrema sofisticação e aperfeiçoamento,
cada brinquedo tem determinado material,
cor, normas de segurança, faixa etária,
área e até manual para operacionalizá-lo,
limitando a imaginação, a invenção, a
socialização, salvo alguns casos.
Foi também o que presenciei ao longo dos
dois trimestres, visto que a criança esquecia
o brinquedo, não ocorria a brincadeira,
se recusava a brincar de outra coisa, só
acontecia o inverso depois de muita mediação
da professora e convites insistentes dos
coleguinhas para brincar junto e/ou pegar
emprestado o brinquedo deles. Entretanto
se percebe que de uma forma ou de outra,
o brinquedo precisava estar presente para
a brincadeira ocorrer, mesmo que fosse o
do colega, caso contrário, ficava sentada
extremamente brava e frustrada.
Cabe salientar que a criança não
apresentou a iniciativa de pegar qualquer
objeto da sala para brincar, o transformando
em brinquedo, como na atividade do
bricolage, do “tudo pode servir”, comentada
por Rodulfo (1990). Ao contrário, tive a
impressão de que nada parecia servir, de
que nada poderia ser transformado em
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brinquedo, só servia se fosse um brinquedo
comprado, industrializado.
Durante o brincar, raramente foi
presenciado o faz de conta estudado por
Vygotsky (2002), no qual, a criança utiliza
a imaginação e se liberta das restrições
impostas pelo ambiente imediato e avança
no desenvolvimento, porque começa a
agir independente do que vê, isto é, age
pelo significado da situação, utilizando
o pensamento, não se prendendo mais e
somente a parte motora e visual, como
dantes.
Logo não foi o observado, a criança
esporadicamente brincou de faz de conta e
quando o fez, apresentou dificuldade para
separar a imaginação da realidade, se deixar
ela vive imersa no mundo da imaginação o
tempo todo que está na escola, como se fosse
essa ou aquela princesa para sempre, mas
não é aquele faz de conta saudável abordado
por Vygotsky (2002), tendo repercussões
não positivas na aprendizagem.
Destaco
algumas
dificuldades
de
aprendizagem observadas e que persistem
já quase no início do terceiro trimestre: ela
se dispersou com facilidade; na maioria das
vezes, nas rodas de conversa e situações
de comunicação oral, não relatou assuntos
coerentes e pertinentes ao tema e ao
momento; apresentou algumas dificuldades
na coordenação motora grossa e fina,
como para pular amarelinha, para pintar
um desenho dentro do espaço delimitado,
apresentou dificuldade para grafar e
reconhecer as letras e alguns numerais;
conseguiu identificar, mas com um pouco
de dificuldade, os conceitos de lateralidade,

ordenação, classificação de objetos e
números, o que ainda pode ser alcançado
tendo em vista a faixa etária em que se
encontra. Em relação a tais dificuldades de
aprendizagem, sem colocar em questão
aqui o grau de maturação das funções
psicológicas superiores, mas levando em
consideração que a mediação da professora
e da escola foi feita de maneira satisfatória
na zona de desenvolvimento proximal da
criança, isto reafirmou o meu estudo que a
dificuldade de aprendizagem traz reflexos do
brincar, porque este não deve estar atuando
na respectiva zona de desenvolvimento
proximal como deveria.
Digo isso, já que observei poucos
momentos do faz de conta e de uma forma
não saudável à dada faixa etária. Ora, ela
está próxima de completar cinco anos, já era
para ter se libertado das restrições impostas
pelo ambiente imediato, porque segundo
Vygotsky (2002) tal libertação se inicia por
volta dos três anos, salvo que cada criança
tem o seu tempo. O brincar seria saudável e
estaria atuando na zona de desenvolvimento
proximal se estivesse permitindo ela se
comportar aquém da sua idade, vivenciando
papéis da vida adulta, amadurecendo,
resolvendo as situações conflituosas...
Observou também o respectivo “respeito”
pelo brinquedo criticado por Rodulfo
(1990), porque a presenciei brincando da
forma exata que o brinquedo determina
e impõe, o autor já não é a favor do
brinquedo e sim da brincadeira em
consonância com Vygotsky (2000), logo
segundo ambos, o brincar do caso em
questão já não é considerado saudável.
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Aprofundando a crítica pelo “respeito” ao
brinquedo e o relacionando a dificuldade de
aprendizagem do caso observado, levanto
a hipótese que pode ter relações, porque
segundo Rodulfo (1990), brincando a criança
constrói os conceitos mais abstratos ou
genéricos, relata, inventa. Um conceito é
idêntico a um brinquedo, para utilizá-lo devese quebrá-lo, sujá-lo e desrespeitá-lo. “Toda
veneração dificulta ou anula a produção de
significantes do sujeito, em qualquer ordem”,
afirma Rodulfo (1990, p. 48).
Mais adiante, o teórico afirmou que
brincar é esburacar. Subtende-se que esse
brincar, esse esburacar serve como ponte
para a aprendizagem, para a construção do
próprio conhecimento. E isso, está faltando
para a criança do caso em questão. Ela não
está esburacando, abrindo, desarmando,
torcendo o uso do brinquedo, ora para
a aprendizagem ser construída é preciso
esburacar, construir e reconstruir, mexer,
fazer alterações, transformações, ter uma
postura ativa.
Por fim, em relação à dificuldade na
praxia global que a criança observada
apresenta pode ter relações com o que
Fávero (2004) aponta de acordo com o
pensamento de Freire:
O
desenvolvimento
das
cidades,
acompanhado
pelo
crescente
desenvolvimento
tecnológico,
trouxe
comodidade e conforto, porém, trouxe
também o sedentarismo. Estamos na era do
digital..., do virtual... A maioria das crianças
desta geração aprecia jogos de videogame,
de computadores e brinquedos eletrônicos.
Como afirma Freire (1992, p, 12), “quando no

apartamento, (as crianças) movimentam mais
os dedos num videojogo e num sintonizador
de televisão do que o corpo como um todo
e quando na favela, não brincam, trabalham
para
sobreviver”.
Nessas
condições,
mesmo as crianças desfavorecidas têm seu
desenvolvimento psicomotor prejudicado,
embora por razões diferentes – o trabalho
precoce. (FÁVERO, 2004, p. 413).
A criança em questão pertence a
uma classe social favorecida, mas o
ambiente no qual foi criada e vive
estimula o consumismo e a utilização dos
brinquedos contemporâneos; mora em
apartamento, os pais trabalham muito e o
momento que ela tem para interagir com
outras crianças é na escola, então se percebe
que são vários fatores que conduzem
o brincar com objetos industrializados,
limitando o movimento corporal e a
socialização, porque dentro de tal contexto
não é necessário metamorfosear um palito,
um cabo de vassoura em um brinquedo,
é desnecessário utilizar em demasia a
coordenação motora grossa fora da escola, já
que dispõe de tablet, celular, computador e
diversos jogos e brinquedos tecnológicos
dentro do conforto do seu lar.
Sendo assim, o prazer proporcionado
pelos
brinquedos
contemporâneos
aliados ao sentimento de posse e
status, penso que mascaram alguns
prejuízos de interação, dificuldades de
aprendizagem, dificuldades na coordenação
motora e cada vez mais a criança se afasta
da autoria de pensamento, abordada por
Fernández (2001a), visto que tais objetos
lúdicos limitam a imaginação e a criatividade.
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Saliento que ocorre perda da autoria,
visto que os brinquedos contemporâneos,
a maioria das crianças não explora todo
o corpo, interagindo com outras crianças,
trocando repertórios e experiências, se
sujando, fabricando os próprios brinquedos,
se ocorre penso que é minimamente. E
quando ocorre, como destaca Meyer (2008),
eles já vêm embutidos de imaginação por
quem os criou e na maioria das vezes a criança
é condicionada à ideia do fabricante, imitam
os personagens, os desenhos animados, os
contos, se limitando assim, ao repertório,
a história e ao cenário original de quem os
inventou e os comercializou, perdendo a
autoria e empobrecendo a experiência lúdica.
Foi essa perda de autoria, de protagonismo,
quiçá um dia existiu e, a pobre experiência

lúdica que também observei nesses quase
dois trimestres. A criança apresentou
passividade, explorou o corpo e interagiu
com outras crianças minimamente. Para
não se sujar, preferiu fazer uma atividade
em folhinha, sentada na cadeira, ao invés
de brincar no parque, correr na quadra ou
fazer as atividades propostas nas aulas de
movimento, como pular amarelinha, brincar
com bambolê, pega-pega, corrida, escondeesconde, estátua, entre outras. O argumento
utilizado foi de cansaço.
A partir da narração desse estudo de caso,
não levanto rótulos, mas hipóteses de que
as dificuldades de aprendizagem podem
estar fortemente relacionadas ao brincar não
saudável, as brincadeiras já determinadas
pelos brinquedos contemporâneos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo me levou a várias reflexões e confirmações
das minhas hipóteses, durante a investigação percebi o
quanto a minha história de vida tem relação com a temática
e o quanto a minha prática pedagógica veio de encontro aos
teóricos estudados.
A viagem histórica realizada no primeiro capítulo
me fez perceber que o brincar existe de longa data em
todas as civilizações, apesar de nem sempre ter sido
valorizado. Foi um prazer imensurável conhecer e estudar
o jogo dos ossinhos, o brincar pela imitação e o brincar
com o próprio corpo pelos meninos de engenho, tais estilos
de brincar em parceria com as brincadeiras tradicionais
veio de encontro a minha hipótese inicial, que o brincar
do passado proporcionava o desenvolvimento da praxia
global e oportunizava o aparecimento da imaginação e da
criatividade, facilitando a aprendizagem.
A expressão-chave “tudo pode servir” – atividade do
bricolage – de Rodulfo (1990) me impactou, porque se
encaixa perfeitamente no brincar do passado, por meio
do qual qualquer objeto poderia ser transformado em
brinquedo, fosse um palito, um cisco, um cabo de vassoura
ou mesmo o próprio corpo. E com isso o faz de conta aparecia
naturalmente nas brincadeiras, atuando qualitativamente
na zona de desenvolvimento proximal das crianças, porque
tinham a oportunidade de serem autoras, de vivenciar papéis
da vida adulta, resolver conflitos, enfim serem protagonistas
do brincar e da construção da própria aprendizagem.
Entretanto, atualmente, isso se perdeu, porque o brincar
parece exigir que tenha um brinquedo comprado, pronto,
embutido de imaginação e regras para a brincadeira ocorrer,
a qual é determinada pelos significantes do brinquedo, a
criança é apenas espectadora, se afastando cada vez mais do
faz de conta, defendido por Vygotsky (2002) e da atividade
do bricolage abordada por Rodulfo (1990).
E ainda tem o “respeito” pelo brinquedo que dificulta
a aprendizagem. Esse foi outro ponto que me instigou,
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ora antes as crianças não tinham esse
respeito pelos brinquedos, porque mexiam,
atribuíam outras funções, os reinventavam,
os sujavam, os quebravam, os reconstruíam,
enfim desrespeitavam o objeto lúdico, os
metamorfoseava, o que é saudável para
a aprendizagem, defendido por Rodulfo
(1990) que ao brincar, as crianças constroem
os conceitos mais abstratos ou genéricos,
porque um conceito é idêntico a um
brinquedo, para utilizá-lo deve-se poder
quebrá-lo, sujá-lo, desrespeitá-lo.
Os brinquedos contemporâneos, em sua
maioria, não proporcionam esse desrespeito;
a determinação e o condicionamento
são tamanhos, que o brinquedo “brinca
sozinho”. Sendo assim, como vai ocorrer
a aprendizagem, se o esburacar e o
desrespeitar é ponte para a construção do
próprio conhecimento? Portanto, cabe a
nós educadores, psicopedagogos e a família
resgatarem as brincadeiras tradicionais e o
trabalho com o corpo, para que as crianças
voltem a serem autoras, protagonistas,
para que voltem a construir os próprios
brinquedos ou utilizar objetos diversos para
brincar ou ainda, ao menos, para que possam
atribuir outras funções aos brinquedos que
possuem que possam desrespeitá-los, isto
é, extrair ou incrementar peças, quebrar,
consertar, construir e desconstruir, enfim
que o brinquedo perca a originariedade e
obedeça ao que a imaginação e a criatividade
da criança ditar. Quiçá, nem utilizem nada
para brincar, apenas o próprio corpo seja o
motor da brincadeira.
É necessário que façamos alguma coisa e
repensemos os brinquedos contemporâneos

que estamos criando, presenteando e no
modo de vida atual, para refletir até que
ponto vale a pena acompanhar a moda, o
século, manter o status...
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A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO
BRASIL E EM SÃO PAULO: CONCEPÇÕES E
POSSIBILIDADES
RESUMO: O presente artigo apresenta de forma sucinta e clara alguns aspectos da Educação
de Jovens e Adultos passando pela concepção e do público da EJA, trazendo uma discussão
da necessidade das escolas adequarem-se às necessidades específicas desse público que
outrora já foi excluído por diversos motivos da educação comum e traçando em linhas
gerais quem é esse aluno e o que a EJA deve priorizar como princípios fundamentais a fim
de estabelecer uma educação que promova o letramento de jovens e adultos por meio de
práticas pedagógicas que priorizem o cotidiano e as práticas sociais. O presente documento
ainda traz uma breve discussão da Educação de Jovens Adultos nas regiões sudeste e sul e
como a cidade de São Paulo organiza e estabelece seus princípios e práticas com base em
sua reorganização curricular e administrativa abordando quais são as primícias básicas do
acolhimento, do currículo e da duração dos percursos formativos da EJA em São Paulo.
Palavras-Chave: Educação de Jovens e Adultos; Práticas da EJA; São Paulo e a EJA.
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INTRODUÇÃO
A Educação de Jovens e Adultos –
EJA – não está especificamente ligada à
faixa etária, mas especialmente, a relação
cultural de determinado grupo, de alguma
forma homogêneo, em concordância com
a sociedade em que vivemos. Esta relação
cultural está ligada diretamente às origens
do estudante da EJA que apresentamos:
• Adulto: migrante pobre que chega às
grandes metrópoles; filhos de trabalhadores
rurais não-qualificados com baixo nível de
escolaridade ou semianalfabetos, inserido
no mercado de trabalho.
• Jovem: assim como o adulto, interage
em seu cotidiano com a sociedade letrada
e escolarizada, geralmente foi introduzido
neste tipo de educação com a finalidade de
concluir o ensino fundamental ou médio.
É importante ressaltar, que a práticas
pedagógicas constituídas ao longo da
História da Educação, produziram, e ainda
hoje produzem, vasta literatura quanto à
psicologia da criança e do adolescente.
Em contrapartida, sobre o processo de
construção da aprendizagem para jovens
ou adultos com faixa etária avançada,
sobretudo no que se compara em relação
a esta primeira, relativamente pouco se
publicou. Contudo, podemos descrever
sobre os aspectos mais relevantes sobre a
EJA, tal qual explicitaremos a seguir.
Para tal, vejamos o que já nos dizia o
Documento Final do Seminário Nacional
de Jovens e Adultos, realizado entre os dias
08 e 10 de setembro de 1996, em Natal,
estado do Rio Grande do Norte, e aprovado

pelos delegados reunidos no plenário da EJA
originada da consolidação dos relatórios dos
Encontros preparatórios realizados nas cinco
regiões do Brasil:
Assim é que, em 1991, no limiar do século
XXI, o Brasil apresentava um quadro com
19.233.239 de analfabetos absolutos, 20%
da população total com 15 anos ou mais,
que totalizava 95.837.043 de habitantes.
Esse quadro revela-se ainda mais severo se
considerarmos o contingente de analfabetos
funcionais, de vez que a escolaridade média
da população nessa faixa etária é inferior
a quatro anos de estudos.... (Educação
de Jovens e Adultos: uma memória
contemporânea 1996 - 2004, p. 16)
O mesmo documento ainda afirma
É unânime, por exemplo, a constatação de
que faltam dados atualizados e consistentes
sobre a demanda e a oferta de EJA que
informem o planejamento das ações e a
avaliação dos programas em curso. Não há
estudos sobre os componentes do custoaluno de qualidade que orientem a alocação
de recursos e tampouco são divulgados os
percentuais orçamentários aplicados na EJA
pelas três esferas de governo. (Educação
de Jovens e Adultos: uma memória
contemporânea 1996 – 2004, p. 62)
Nesse sentido, as práticas da EJA
precisam reconhecer que os alunos
inseridos neste processo trazem consigo
uma história mais longa e complexa do
que as crianças e adolescentes do ensino
regular, uma vez que estes têm maior
capacidade de reflexão sobre os próprios
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processos de aprendizagem na relação escola,
sociedade, cidadania, trabalho e classe
social. Isso faz com que os jovens e adultos
tenham direito a uma prática pedagógica
que atenda suas necessidades e que
contemple eficientemente suas habilidades
e dificuldades para que assim possamos
combater a evasão escolar, a repetência e as
práticas de avaliação ineficientes.

A ESCOLA DEVE ADEQUARSE AS NECESSIDADES DA EJA
Os problemas de evasão e repetência
em sintonia com fatores de ordem
socioeconômica devem ser enfrentados a
partir da revisão e adaptação de currículos,
programas e métodos que foram pensados
para crianças e assim sejam reformulados
para atender as necessidades dos alunos da
EJA, já que assim estes sentiram-se parte do
processo de estudantil.
Outro aspecto importante a observarse é a linguagem escolar, que muitas vezes,
mostra-se inadequada ao conhecimento e as
possibilidades de aprendizagem de jovens e
adultos visto que o sistema educacional deve
prever as diferenças individuais e culturais
que fundem-se a partir do envolvimento
do indivíduo em diferentes atividades ao
longo de seu desenvolvimento psicológico,
social e cultural. Esta linguagem escolar
deve agir sobre o estudante de tal maneira
que sua intervenção entrelace o campo da
particularidade do sujeito, o conhecimento
escolar e sua ação no meio social. Portanto,
os educandos não podem ser vistos como

carentes, incompetentes e incapazes de lidar
com a vida moderna, mas como cidadãos
que participam ativamente de um processo
a qual já fazem parte socialmente, embora
não de forma total.
A Educação para Jovens e Adultos é direito
de todos e existem aspirações diferentes
nos diversos grupos como já exemplificava
Agenda para o Futuro da Educação de
Adultos (73: 1996-2004)
O direito à educação é um direito universal,
que pertence a cada pessoa. Embora haja
concordância em que a educação de adultos
deve ser aberta a todos, na realidade,
bastantes grupos ainda estão excluídos:
pessoas idosas, migrantes, ciganos, outros
povos fixados a um território ou nômades,
refugiados, deficientes e reclusos, por
exemplo. Esses grupos deveriam ter acesso
a programas educativos que pudessem,
por uma pedagogia centrada na pessoa,
responder às suas necessidades, e facilitar
a sua plena integração participativa na
sociedade. Todos os membros da sociedade
deveriam ser convidados e, se necessário,
ajudados a se beneficiar da educação de
adultos – o que supõe a satisfação de
necessidades educativas muito diversas.
(Educação de Jovens e Adultos: uma memória
contemporânea 1996 - 2004 p. 62)

FUNÇÕES GERAIS DA EJA
Para entenderemos de maneira mais
profícua e correta as funções primordiais da
EJA, faz-se necessário compreendermos que
É próprio do ser humano o impulso de
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conhecer o mundo e transformar a realidade.
Todas as pessoas têm, em qualquer idade,
capacidade, necessidade e direito ampliar
seus conhecimentos e partilhar do acervo
cultural, cientifico, tecnológico e artístico
construído pela humanidade. (Jane Paiva,
Maria Margarida Machado e Timothy
Irekand In Educação de jovens e adultos:
uma memória contemporânea, p. 26)
Dessa forma, podemos afirmar que a EJA
deve:
• Ser oferecida continuadamente;
• Ser entendida como dever do Estado e
receber apoio e adesão da sociedade civil;
• Ser tratada como resgate e nova
oportunidade daqueles que por algum
motivo, não alheio à máquina social, foram
excluídos do sistema educacional;
• Permitir aos educandos mudar a
qualidade de sua intervenção social;
• Ter como objetivo principal a
construção de novas formas de participação
e de exercícios pleno e conscientes dos
direitos de cidadania.
Por fim, é dever das três esferas do
governo, garantido pela Constituição e por
leis complementares, assegurar a Educação
de Jovens e Adultos mediante planejamento
e metas estabelecidas legalmente. As
exigências da sociedade requerem da EJA
conhecimento teórico-prático abordando
os princípios básicos em uma perspectiva
interdisciplinar na qual predomina-se
o acesso à leitura e à escrita da língua
nacional, a compreensão das diversas
linguagens, o domínio dos símbolos
matemáticos, bem como dos fundamentos
das ciências naturais e sociais.

PRÁTICAS DE LETRAMENTO E
EJA
Como é de conhecimento da sociedade,
houve uma expansão do ensino fundamental
no Brasil, especificamente a partir dos anos
70, com a finalidade de reduzir os índices
de analfabetismo. Porém, com a redução do
analfabetismo surgiu um novo problema, a
falta da habilidade da leitura e da escrita em
contato com a prática social.
A
problemática
exposta,
leva-nos
a conceber que especialmente a EJA,
tem muito que avançar nas práticas
pedagógicas para o ensino da língua escrita
e seu impacto positivo na vida social.
Isto é primordial dado o fato que jovens e
adultos, em sua maioria, são trabalhadores
excluídos do ensino regular e diversas
vezes excluídos de contextos profissionais
por não serem favorecidos da prática social
da leitura e da escrita. Tendo essa realidade
como base, o principal desafio atual, é ter
uma metodologia de prática em sala de aula,
metodologias específicas, materiais didáticos
específicos que contemplem essa parcela
da educação brasileira e instrumentos
avaliativos que contemplem as diferenças
individuais e sociais, isto é, a sala de aula
deve compreender o contexto interno e
externo mediante de sua perspectiva de
avaliação educacional. Posto isto, caso
não consigamos avançar em práticas,
metodologias e avaliações adequadas
para esse tipo de público, muitas vezes
vulnerável e com índice de autoestima baixo,
corremos o risco de novamente expulsá-los
do ambiente escolar.
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As atividades em sala de aula devem sempre
discutir o assunto das aulas aproximandoos ao cotidiano de cada indivíduo.
Dessa forma, as atividades propostas
devem ter como objetivo desenvolver
diversas habilidades de registro escrito,
discussões coletivas, pesquisas, levando
em conta as relações interpessoais
e o princípio de convivência.
Dessa forma, deve ser uma preocupação
constante buscar uma diversidade de
gêneros: informativos, poéticos, narrativos,
jornalísticos entre outros. No entanto, deve
se ter muito cuidado para que eles não
apresentem uma didatização comum aos
livros didáticos tradicionais. Isso se reflete

UM RECORTE DA EDUCAÇÃO
DE JOVENS E ADULTOS NAS
REGIÕES SUL E SUDESTE
Por estarmos inseridos na região
Sudeste
do
Brasil,
apresentaremos
simplificadamente
um
breve
recorte
histórico da situação da EJA nesta área e por
apresentarem
algumas
características
parecidas incluiremos a região sul.
Os Estados da região Sul e Sudeste
apresentam acentuadas desigualdades sociais
e é sobretudo nas áreas mais pobres, como
periferias urbanas e rurais que concentramse a elevada taxa de analfabetismo.
Contudo, esta região exibe em sua
estatística índices inferiores em relação
com a média nacional de analfabetismo
dada a cobertura mais extensa do Ensino

também no projeto gráfico de como esses
textos são apresentados aos jovens e adultos
da EJA, isto é, é primordial apresentar
textos e ilustrações em sua versão original
facilitando a relação do texto utilizado em
sala de aula com aquele que o aluno da EJA
conhece em seu cotidiano. Dessa forma, nos
parece que uma proposta de desenvolver as
habilidades de falar, ler e escrever, utilizandoas como instrumentos fundamentais na
sociedade letrada contemplará o domínio da
escrita, a capacidade de ler e escrever, saber
intervir oralmente em situações públicas,
refletir e analisar sobre os usos que se faz
da linguagem para que o indivíduo tenha
condições para a participação social.
Fundamental, deve-se levar em consideração
o contingente populacional de pessoas que
vivem nesta região.
Há uma dicotomia no que se refere ao
atendimento: ao passo que alguns Estados
e Municípios obtiveram altos graus de
prioridades em sua política educacional
outros vem declinando na importância da
consolidação da EJA enfraquecendo sua
estrutura e modalidades do curso. Quanto
aos que evoluíram nota-se experiências de
formação de professores e produção de
material didático especializado. A demanda
dos exames é alta, mas os resultados de
aprovação são baixos.
Embora nem sempre se disponha de
estatísticas confiáveis, constata-se que os
programas de EJA têm sido crescentemente
procurados por um público heterogêneo,
cujo perfil vem mudando em relação à idade,
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expectativas e comportamento. Trata-se de
um jovem ou adulto que historicamente vem
sendo excluído, quer pela impossibilidade
de acesso à escolarização, quer pela
sua expulsão da educação regular ou
mesmo da supletiva pela necessidade de
retornar aos estudos. Não é só o aluno
adulto, mas também o adolescente; não
apenas aquele já inserido no mercado de
trabalho, mas o que ainda espera nele
ingressar; não mais o que vê a necessidade
de um diploma para manter sua situação
profissional, mas o que espera chegar
ao ensino médio ou à universidade para
ascender social
e
profissionalmente.
(Educação de Jovens e Adultos: uma memória
contemporânea 1996 - 2004 p. 19)
Na modalidade Municípios, as cidades
de maior porte têm alcançado níveis mais
relevantes em razão do número de projetos
que assumiram práticas pedagógicas
inovadoras. É importante ressaltar a
parceria de órgãos públicos com entidades
não-governamentais. Contudo, em face
da real necessidade da região para a
abolição da falta de educação para jovens e
adultos, os projetos são insuficientes para a
demanda existente. Isso é facilmente
verificável quando acessamos o número de
vagas oferecidas nas redes e, por conseguinte,
o número de escolas que deixaram de
oferecer a modalidade de educação de
jovens e adultos. Muito embora
Não há estatísticas confiáveis e
atualizadas que permitam aferir com rigor
a magnitude do atendimento, mas se
dispõe de dados, fica evidente que a oferta
escolar está muito aquém das necessidades

socialmente colocadas. (Educação de Jovens
e Adultos: uma memória contemporânea
1996 - 2004 p. 21)

A CIDADE DE SÃO PAULO E A
EJA
Já no início do Documento da Secretaria
Municipal de Educação de São Paulo
afirma-se que em virtude do Programa de
Reorganização Curricular e Administrativa,
Ampliação e Fortalecimento da Rede
Municipal de Ensino de São Paulo – Programa
Mais Educação São Paulo foi necessário
estabelecer os princípios norteadores da EJA
na cidade de São Paulo afirmando que
estabeleceu princípios da reorganização
da Educação de Jovens e Adultos (EJA) na
perspectiva do fortalecimento da gestão
democrática e participativa, da integração
entre as diferentes etapas e modalidades
da Educação Básica e da qualidade social da
educação (Educação de Jovens e Adultos:
princípios e práticas, p. 7).
Conforme os documentos oficiais da
Secretaria Municipal de Educação de São
Paulo, ainda é necessário
reafirmar a EJA como direito humano
fundamental,
na
perspectiva
da
Educação ao longo da vida, buscando a
valorização, a revitalização e a articulação
de suas cinco formas de atendimento na
cidade (Educação de Jovens e Adultos:
princípios e práticas, p. 7 e 8).
As cinco formas de atendimento
oferecidas na rede municipal de educação
de São Paulo na modalidade da Educação de
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Jovens e Adultos são: a EJA Regular, o MOVA
SP, o CIEJA, o CMCT e a EJA Modular.
A EJA Regular é aquela oferecida
nas
Escolas
Municipais
de
Ensino
Fundamental, nas Escolas Municipais de
Ensino Fundamental e Médio e nas Escolas
Municipais de Educação Bilíngue para Surdos
tendo como objetivo principal o acesso e a
conclusão da educação fundamental. Esse
curso costuma ser oferecido no período
noturno (19h às 23h) e dividido em etapas:
alfabetização, básica, complementar e final
perfazendo a duração de 4 anos.
O
MOVA
SP
(Movimento
de
Alfabetização) está ancorado na rede
de parcerias da Secretaria Municipal de
Educação e Organizações da Sociedade
Civil tendo como objetivos manter em
salas de igrejas, associações comunitárias e
creches núcleos de combate ao analfabetismo
com aulas de alfabetização.
O CIEJA (Centro de Integração de
Educação de Jovens e Adultos) atende
jovens e adultos em até seis turnos diários
com encontros de 3 horas aulas diárias,
isto é, 2 horas e 15 minutos estruturados
em
quatro
módulos:
Alfabetização,
Básica, Complementar e Final. Cada
módulo tem duração de um ano.
Nesses
espaços
ainda
podem
ser
oferecidos
cursos
de
qualificação
profissional definidos pelos Projetos Políticos
Pedagógicos de cada unidade.
O
CMCT
(Centro
Municipal
de
Capacitação e Treinamento) conta duas
unidades, ambas na região de São Miguel.
Nesses centros são oferecidos cursos de
curta duração de qualificação profissional de

panificação, confeitaria, elétrica residencial,
mecânica de autos, corte e costura e auxiliar
administrativo.
A EJA Modular é um curso em esquema de
projeto por adesão das Escolas Municipais
de Educação Fundamental. Apresenta
uma organização de módulos de 50 dias
letivos para cada componente curricular
obrigatórios e de enriquecimento curricular
realizados em quatro etapas: Alfabetização,
Básica, Complementar e Final.
No que concerne especificamente ao
currículo da EJA na cidade de São Paulo, a
Secretaria Municipal de Educação afirma que
A escola deve se comprometer com
a emancipação educacional e social dos
jovens, participando da construção de uma
rede de proteção social e do enfrentamento
à violência e à discriminação, possibilitando
o empoderamento dos jovens para viverem
seu cotidiano de maneira autônoma e cidadã.
(Educação de Jovens e Adultos: princípios e
práticas, p. 11).
E ainda que diversos assuntos devem
ser tratados de forma aprofundar as mais
diferentes temáticas na perspectiva da
reconstrução da identidade da EJA. Entre os
principais eixos reflexivos estão:
• A Juventude e o JUVIVA; o JUVIVA é um
curso que desenvolve ações de sensibilização
dos professores no enfrentamento da
violência e da juventude negra;
• Gênero e Identidades: o debate e o
estudo sobre questões de gênero, corpo e
sexualidade como forma de promover ações
de identidade dos jovens e adultos e os
diferentes perfis dos estudantes da EJA da
cidade de São Paulo;

1166

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

• O trabalho com o Corpo: a compreensão
de que o cada estudante traz em seu corpo
parte de sua própria história e assim deve ser
valorizada e entendida trabalhando o corpo
por meio de nossas relações coletivas e nas
diferentes áreas do conhecimento;
• A Interdisciplinaridade: a compreensão
de uma educação ao longo da vida e de forma
a compreender os saberes e experiências
voltadas para uma prática do convívio social
e do exercício pleno da cidadania;
• A dimensão política e social
do Currículo: a visão de um currículo
emancipador e ancorado em dimensões
éticas, culturais, estéticas e intelectual;
• Perfil dos jovens e adultos e os
diferentes territórios: um currículo que
promova aprendizagens e projetos que
transformem as pessoas por meio do diálogo,
da colaboração e o respeito à diversidade;
• As Tecnologias Digitais: que a
concepção tecnológica seja uma aliada
dos processos de aprendizagem e sociais
do educando da EJA contribuindo
qualitativamente para sua formação pessoal
dentro e fora da escola;
• Educação especial: o reconhecimento
das pessoas com deficiências como
portadoras de direitos e emancipadora para
o exercício da cidadania.
Por fim, a Secretaria Municipal de
Educação afirma
Vale lembrar também que a educação
formal cumpre um papel chave para o exercício
da cidadania na sociedade contemporânea
marcada por grandes mudanças e inovações
nos processos produtivos. Ela possibilita ao
indivíduo expandir seu potencial, desenvolver

suas habilidades, confirmar competências
adquiridas na educação extraescolar e na
própria vida. (Educação de Jovens e Adultos:
princípios e práticas, p. 32).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Educação de Jovens e Adultos já passou por diversas
especificidades ao longo dos anos no Brasil, no entanto, é
sempre importante ressaltar que a EJA tem caráter reparador
para aqueles que por motivos alheios ou não do sistema
educacional foram excluídos.
É primordial reconhecermos que a oferta da EJA não
é uma benesse desse ou daquele governo, seja em qual
for esfera esteja instituído, mas sim uma obrigação
por não ter garantido o direito constitucional de cada
brasileiro de acesso e permanência à educação, ou
seja, o educando da EJA não é um devedor do estado
mas um credor que retorna aos bancos escolares para cobrar
aquilo que outrora lhe fora negado.
É de suma importância que o educando da EJA seja
acolhido nas escolas em suas especificidades e as
práticas pedagógicas desenvolvidas nas salas de aulas
necessitam urgentemente levar essas singularidades
em consideração para que os educandos possam
acessar o currículo de forma significativa e que promova
níveis de letramento cada vez mais significativos para as
práticas cotidianas em que estão inseridos socialmente.
Sobre como a cidade de São Paulo organiza a
modalidade de Educação de Jovens e Adultos é
perceptível que há ofertas de diferentes oportunidades
de educação, escolarização e qualificação, no entanto,
não são apresentados nos documentos, índices de
como essas modalidades de educação são avaliadas e
nem quanto são eficazes no cotidiano dos educandos.
Outra questão é se o número de vagas oferecidos
em tais cursos são suficientes para uma metrópole tão
diversa e complexa como a cidade de São Paulo.
Finalmente, é fundamental que os governos tenham um
plano de investimento em qualificação profissional dos
professores, de material didático adequado às necessidades
de jovens e adultos e a materiais, bem como de prédios
escolares que estejam adequados a acolher esses educandos.

1168

RAFAEL ANDRADE DOS
SANTOS
Graduação em Letras – Língua
Portuguesa e Língua Inglesa pela
Universidade Paulista (2006);
Graduação em Pedagogia –
Universidade Uninove (2009).
Professor de Ensino Fundamental
II e Médio – Língua Portuguesa na EMEF M’ Boi Mirim I, atuando
na Coordenação Pedagógica.
Professor de Ensino Fundamental
II e Médio – Língua Inglesa – na
EMEF Procópio Ferreira.

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

REFERÊNCIAS
Educação de jovens e adultos: uma memória contemporânea, 1996-2004. – Brasília:
UNESCO, MEC, 2004.
Educação e Jovens e Adultos: princípios e práticas educativas. Secretaria Municipal de
Educação – São Paulo: SME/DOT, 2016.
KOCH, Ingidore V. A inter-ação pela linguagem. 1.ª ed. São Paulo: Editora Contexto, 1992
PAIVA, Jane & NACHADO, Maria Margarida & IRELAND, Thimothy (org). Educação de
jovens e adultos: uma memória contemporânea 1996-2004.
1.ª ed. Brasília: Editora
MEC/UNESCO, 2004.

1169

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

O RETRATO DE AUGUSTE GABRIEL
GODEFROY E A EDUCAÇÃO
ESTÉTICA NO SÉCULO XVIII
RESUMO: Se por um lado, o século XIX foi sobejamente estudado em várias áreas do
conhecimento, especialmente pela historiografia e literatura, sendo considerado também
o período de rupturas e revoluções epistemológicas em que ciências modernas como
a psicologia, a antropologia e, mesmo, a história foram desenvolvidas. Por outro lado, o
século XVIII foi relegado ao esquecimento da memória social, entendida como uma época
ultrapassada e distante, não apenas do ponto de vista cronológico, mas, principalmente, da
história de suas ideias. Este artigo tem por objetivo abordar o tema da educação infantil
no século XVIII na Europa a partir das pinturas de Jean-Baptiste-Siméon Chardin e, por
conseguinte, a história das ideias desse período.
Palavras-Chave: Educação e estética; Educação infantil; Século XVIII; Pintura de gênero;
Jean-Baptiste-Siméon Chardin.
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UMA BREVE HISTÓRIA DAS
IDEIAS DO SÉCULO XVIII
O século XVIII pode ser caracterizado
como um período cuja ociosidade
extravagante da corte, acompanhada de
luxo e recursos ilimitados a satisfação dos
prazeres mais diversos, inventa uma noção
de liberdade ora vinculada aos caprichos da
nobreza, ora associada a revolta das classes
subalternas que assistiam aos mecanismos
de poder e opressão serem aprimorados
com a eclosão da indústria e o surgimento
de
grandes
concentrações
urbanas
. “Descobre-se que a extrema liberdade de
alguns atenta contra a liberdade de todos”
(STAROBINSKI, 1994, p. 18). Incluída nessa
multidão, porém gozando de um privilegiado
estatuto econômico, estava a burguesia
que tentava com afinco ser o simulacro dos
padrões de gosto e comportamento que a
corte praticava há séculos.
Nesse
contexto,
as
belas
artes
integram a estrutura social e política
atuando como importante valor de
troca simbólica. Aqui, a arte passa a
representar um fator de distinção
social capaz de elevar o usufruidor a
territórios mais próximos da tal liberdade
almejada pelas classes abastadas. Segundo
Jean Starobinsky, a figura do artista
sofre uma transformação que vai se
refletir numa ideia de criação em que a obra
de arte torna-se o ato, por excelência, da
consciência livre. “Os poetas, os músicos,
os pintores – transportados por um novo
espírito, intimados por um novo público
– tornam-se os depositários eleitos e às

vezes os profetas do valor de uma liberdade
comprometida em qualquer outro lugar”
(STAROBINSKI, 1994, p. 19).
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778),
filósofo e teórico político do Iluminismo, por
sua vez, proclamou a ideia de que o homem
é absolutamente livre ao nascer, pois se
encontra em pleno “estado de natureza”, mas
é gradualmente aprisionado e corrompido por
meio do convívio em sociedade. Esta, por sua
vez, é regida por leis e normas que constituem
aquilo que ele chama de “contrato social”, ele
expõe o que perdemos com essa concessão:
“O que o homem perde pelo contrato social
é a liberdade natural e um direito ilimitado a
tudo quanto deseja e pode alcançar; o que
ele ganha é a liberdade civil e a propriedade
de tudo que possui” (ROUSSEAU, 2003, p.
26). Este pacto, para Rousseau, é o mais
voluntário de todos os atos que o ser humano
é submetido em sua existência.
Essas ideias influenciaram a emergência
da Revolução Francesa com força e ímpeto,
sendo apropriadas e reinterpretadas pela
burguesia que postulava a democracia
liberal por meio do lema: “Liberté, égalité,
fraternité!”. Evidentemente, as reflexões
sobre a relação entre o homem e a natureza
ficaram restritas ao debate filosófico que
se esforçava em repensar os limites da
experiência empírica. A natureza tornou-se
também a norma estética nas artes plásticas
e o ideal a ser perseguido pelos artistas
em sua capacidade de expressão pessoal.
Entretanto, o conceito de “natureza” foi
compreendido de formas muito distintas
ao longo do século, sendo empregado por
representantes das doutrinas classicistas
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como sinônimo de uma ideia de natureza
purificada, assim como sistema independente
e totalmente autônomo pelos defensores de
uma ordem objetiva, ou ainda, havia aqueles
de linhagem platônica que consideravam a
natureza visível como imperfeita, mas
sustentavam que a função da arte consistiria
em reparar os defeitos da natureza e
apresentá-la de forma plena e absoluta.
Nesse sentido, ganhou impulso a ideia
de que a missão das artes plásticas seria a
de representar de forma ideal, por meio da
imitação, o homem virtuoso e suas ações
exemplares. De acordo com Matthew
Craske, “esta teoria humanista cívica da
razão nasceu de um espírito de oposição
ao poder da cultura polida francesa [...]. A
cultura de considerar a ilusão como uma
diversão amoral, uma busca voyeurística para
a ocupação emocional ou um flerte amoroso
com os sentidos” (CRASKE, 1997, p. 147).
Para muitos artistas, o processo de reforma
moral tornou-se profundamente associado
com o de manter ou de restaurar a clareza da
visão do público. Retomaremos mais adiante
esta questão quando tratarmos da recepção
da crítica, especialmente dos ensaios
críticos de Denis Diderot (1713-1784), das
obras de Jean- Baptist-Simèon Chardin
(1699-1779) nos Salões.
Não à toa, nesse mesmo século Alexander
Baumgarten
(1714-1762),
no
texto
Meditações filosóficas sobre as questões da
obra poética (1735), define a estética como
a ciência que trata do conhecimento sensível
apreendendo o belo e o expressando
artisticamente. A sensibilidade, ligada a
percepção sensível, passa a ser objeto de

análise filosófica. Baumgarten não é o único
a se debruçar sobre o problema, entre tantos
outros, David Hume (1711-1776) também
contribui significativamente e elabora sua
própria teoria do conhecimento. Para Hume,
o entendimento e todas as representações
e conceitos a ele ligados são produto das
percepções sensoriais, sendo o gosto uma
noção absolutamente relativa e a beleza
consequente de uma relação de causalidade
entre a obra e o espectador. Ao contrário
de Baumgarten que considera a experiência
estética como uma forma inferior de
conhecimento, porém de importância capital
para a vida sensível dos sujeitos, Hume
defende que o caminho intuitivo na busca
pelo conhecimento é mais seguro que o da
lógica e da razão que se encerra na aspiração
de pura objetividade. Um pouco mais tarde,
Immanuel Kant (1724-1804) irá sublinhar
a associação dos conceitos de belo, bom
e verdadeiro, restaurando o pensamento
aristotélico em pleno século XVIII.
Foi também durante a era da Ilustração
que se desenvolveu um gênero literário
de particular interesse em nosso estudo, a
crítica de arte. Os Salões de Arte franceses,
cuja duração atravessou todo o século
XVIII (1667-1736), desempenharam um
importante papel nesse processo que teve
como figura de destaque, além de La Font
de Saint-Yenne, Fréron e La Porte, o filósofo
Denis Diderot na escrita de resenhas críticas
acerca das obras apresentadas nos Salons.
Diderot, influenciado, especialmente, pela
teoria de Hume, afirmava que o artista devia
abandonar-se em seus sentimentos e em
sua percepção intuitiva, representando a
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natureza em sua totalidade, incluindo seus
aspectos magistrais e imperfeitos. “A natureza
não faz nada incorreto. Toda forma, bela ou
feia, tem sua causa, e, de todos os seres que
existem, não há um que não seja como deve
ser” (DIDEROT, 1993, p. 31). Para Diderot,
a fidelidade a natureza é fundamental, pois
só assim o artista é capaz de transmitir uma
mensagem moral facilmente apreensível. Ele
também é partidário a ideia de que a beleza
vem acompanhada daquilo que é bom e
verdadeiro, sendo o prazer estético um bom
indicativo do que é adequado a percepção.

CHARDIN E O MILAGRE DA
VISÃO
É justamente essa conformidade que
Diderot busca na relação entre arte e natureza
que irá fasciná-lo na pintura de Chardin, ao
ponto de afirmar que “aquele que estudar
Chardin será verdadeiro” (DIDEROT, 1993,
p. 49). Ou ainda,
A técnica de Chardin é especial. Ele tem
em comum com a maneira brusca o fato de
que, de perto, não se consegue identificar o
objeto, e, à medida que nos afastamos, esse
objeto se cria e acaba por ser o da própria
natureza. [...] Ele não utiliza a maneira; ou
melhor, ele tem a sua. Mas, uma vez que
tem uma maneira própria, deveria ser falso
em algumas circunstâncias, mas ele nunca
o é. Tentai, meu amigo, explicar-me isso.
(DIDEROT, 1990, p. 491-492)
Quando Diderot traça comentários
elogiosos a Chardin o que ele admira é

a sua capacidade de enganar o olho dos
observadores de uma pintura, imitando a
natureza de modo a confundir aquele que
olha o quadro e, quase, convidando-o a
tocar nas frutas representadas para sentir
sua textura áspera ou delicada. Todavia, essa
admiração leva Diderot a uma contradição
incontornável, pois, na medida em que
sua atenção recai sobre a arte do imitador,
ele se distancia do objeto representado
e, por extensão, do teor de verdade ali
empregado. O encanto pelo poder de ilusão
que as pinturas de Chardin evocam ignora
o problema fundamental de sua concepção
sobre a relação imanente entre a arte e a
natureza. Starobinski diz que para Diderot “o
espectador nada pode acrescentar [à pintura
de Chardin] – nem reminiscência voluptuosa,
nem grande ideia moral: resta o milagre da
visão que manifesta a presença precisa”
(STAROBINSKI, 1991, p. 52).
Logo, o espectador de Chardin nada precisa
suplementar com sua imaginação, mas isso
não torna suas pinturas pertencentes a
categoria de “baixo” gênero, pelo contrário.
Em uma passagem de seus Ensaios sobre a
pintura, Diderot reconhece as dificuldades
presentes na representação de cenas
históricas, mas exalta a simplicidade inscrita
em cenas cotidianas dos pintores de gênero,
subordinados a breves e marginalizados
capítulos da história da arte até então.
Percebo que a pintura de gênero apresenta
quase todas as dificuldades da pintura
histórica, que ela exige o mesmo tanto
de talento, de imaginação, até mesmo de
poesia, igual conhecimento do desenho, da
perspectiva, da cor, das sombras, da luz, dos
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caracteres, das paixões, das expressões, dos
drapejados, da composição; uma imitação
mais fiel da natureza, uma grande atenção
aos detalhes; e que, mostrando-nos as coisas
mais conhecidas e mais familiares, seus juízes
são mais numerosos e de superior qualidade.
(DIDEROT, 1993, p. 122-123)

O RETRATO DE AUGUSTE
GABRIEL GODEFROY E A
EDUCAÇÃO PELO OLHAR
Após esse breve passeio pela história das
ideias do século XVIII e pela recepção que a
obra de Chardin teve no Salão de Paris por
Diderot, encaminharemos o presente estudo
para a análise de uma obra em particular
de Chardin, trata-se do Retrato de Auguste
Gabriel Godefroy (ilustração 1), pintada em
1941. Esta obra integra o acervo da coleção
de arte francesa do Museu de Arte de São
Paulo Assis Chateaubriand (MASP), aquisição
feita pelo próprio mentor do museu. Há uma
primeira versão dessa obra conservada no
Museu do Louvre, datada de 1736, intitulada
L’enfant au toton (ilustração 2) que apresenta
sutis diferenças àquela exposta no MASP,
quase imperceptíveis. A que está presente
no Louvre foi exposta no Salão de 1738
com o título Portrait du fils de M. Godefroy,
joaillier, appliqu, voir tourner un toton, e era
destinada a família Godefroy.
Auguste Gabriel, filho de Charles
Godefroy, banqueiro e joalheiro francês, foi
representado nessa obra com semblante
sereno numa pausa ou antes de iniciar seus
trabalhos, brinca absorto na contemplação

do rodopio do pião. Os livros de que precisa
estão sobre a mesa, o tinteiro parece pronto,
uma folha de papel à disposição e a gaveta
da mesa, entreaberta, sinal de que está
sendo usada: não é um cenário preparado
para a pose que dá origem ao quadro, é
quase um instantâneo fotográfico. Essa
iconografia remete ao tema da educação
infantil, muito em voga no século XVIII e,
inclusive, em outras obras de Chardin. Em
1745 a obra, hoje no MASP, encontravase na coleção do connoisseur Chevalier
de la Roque que promovera Watteau
e para quem, provavelmente, Chardin
pintou em 1941 sob encomenda.
Essa tela integra uma série na qual
se veem pessoas sentadas a uma mesa
ou escrivaninha no ato de ler e escrever
(ilustração 3, 4 e 5). Seu traje, completo
e cortês, denota a cerimônia formal que
era a leitura no passado. Tal formalidade
incluía as crianças que se vestiam como
os adultos, traço de uma época em que o
conceito de infância era ainda inexistente.
Fundo indistinto, os tons e cores usados
por Chardin são amenos, sóbrios e pouco
contrastantes, estes contribuem com os
temas escolhidos, pois visam transmitir uma
sensação de simples normalidade burguesa,
sem excessos.
Na extensão do quadro vê-se áreas mais
iluminadas que outras direcionando o olhar do
espectador para determinados pontos, zonas
de nitidez que se transformam em áreas que
parecem tomadas por uma cortina de fumaça.
O corpo em diagonal, não permite uma
visão da totalidade da face do personagem
representado. É curioso observar os temas
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e motivos que se repetem na trajetória de
um pintor, os enquadramentos favoritos,
técnicas de desenho e trabalho com a cor
que se tornam elemento característico das
obras. Ora, obsessões que vão e voltam,
nascem e renascem; influências e relações
entre a história de composição de um
quadro e a reflexão sistemática (inclusive
da ciência ou da filosofia) que faz parte da
cultura da qual procedem essas imagens. Em
Os quadros e as ideias: Uma dama tomando
chá, de Chardin, Michael Baxandall ao tentar
analisar uma outra obra do artista francês,
semelhante em muitos aspectos a obra que
descrevemos acima, ressalta a necessidade
de convocar para seu estudo as pesquisas de
cientistas, médicos e matemáticos do século
XVIII que teriam se ocupado muito mais com
o problema da visão nítida, conceito que
possui uma história intelectual no período e
que nos ajuda a entender Chardin hoje, do
que os críticos de arte da época.
Segundo Baxandall “visão nítida” é uma
expressão do século XVIII que define o que
hoje designamos por meio de dois termos
diferentes: “acomodação” e “acuidade”
óptica, sendo o primeiro referente à nitidez
em profundidade e o segundo significando a
nitidez ao longo do campo visual. As teorias
e estudos relacionados ao assunto nos
iluminam na medida em que para o autor um
dos enigmas do quadro Uma dama tomando
chá (ilustração 6) consiste nos diferentes
graus de nitidez e luminosidade da tela,
nitidez e intensidade da cor, intensidade da
cor e brilho. Para o autor, além de Chardin
ter um profundo interesse pela pintura do
Renascimento italiano e ter transferido os

efeitos de luz obtidos por Guido Reni na
composição (ilustração 7) às suas pinturas de
gênero e às naturezas-mortas, ele teria sido
influenciado por uma tendência da filosofia
empirista e da ciência de fins do século XVII,
que se propagou por toda a Europa durante
o século XVIII, sendo Isaac Newton (16431727) e John Locke (1632-1704) as figuras
mais representativas.
Newton havia defendido, entre outras
coisas, que as cores, as qualidades que
o pintor manipula, não são qualidades
objetivas, mas sensações que se produzem
na mente do observador. As cores não
existem nos objetos da visão, nem na luz
que nos traz o conhecimento visual e é o
objeto imediato da visão [...]. John Locke,
que propôs uma psicologia compatível com
a física das cores de Newton, salientou,
entre outras coisas, que nós não chegamos
ao mundo com uma disposição inata para
perceber visualmente qualidades primárias,
intrínsecas ou objetivas como a figura ou a
forma. Não temos, ao nascer, os recursos
necessários para ver uma esfera, por exemplo.
É pela experiência e pela comparação entre
nossos diferentes sentidos que aprendemos
a associar esta ou aquela sensação a
esta ou àquela qualidade de substância.
(BAXANDALL, 2006, p. 124-125)
Contudo, Baxandall questiona se essas
ideias podem contribuir na análise que
empreende da obra de Chardin, e vai mais
além. Ele vai buscar nas teorias da percepção
de La Hire (1640-1718), Le Clerc (1637-1714)
e Camper (1722-1789) as explicações para o
quadro em questão. E destaca que se por um
lado Camper chamou a atenção dos pintores
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para o problema da acuidade recomendando
o uso de um único ponto de iluminação e
nitidez máxima, Chardin é mais complexo por
não se restringir a um único ponto de fixação
do olhar, “conseguindo manter o observador
sempre atento por oferecer-lhe vários pontos
de fixação do olhar” (BAXANDALL, 2006,
p. 152). E encerra o texto com uma síntese
da obra de Chardin, segundo ele, um dos
grandes pintores narrativos do século XVIII.
É capaz de construir uma história a partir
do conteúdo de uma sacola de compras,
e muitas vezes é isso mesmo que ele faz.

Sua narrativa não representa a substância;
nada de gente lutando, se abraçando
ou gesticulando, mas a história de uma
experiência perceptiva camuflada na
despretensão de sensações que não
duram mais que alguns instantes. Às vezes,
zombando ele próprio dessa ficção, Chardin
pinta substâncias fugidias, como piões
girando ou o vapor congelado saindo de uma
xícara de chá. Há certo grau de simetria entre
a experiência representada e a experiência
do observador de seu quadro, mas a simetria
não é total. (BAXANDALL, 2006, p. 154)

ILUSTRAÇÕES
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Educação de Jovens e Adultos já passou por diversas
especificidades ao longo dos anos no Brasil, no entanto, é
sempre importante ressaltar que a EJA tem caráter reparador
para aqueles que por motivos alheios ou não do sistema
educacional foram excluídos.
É primordial reconhecermos que a oferta da EJA não
é uma benesse desse ou daquele governo, seja em qual
for esfera esteja instituído, mas sim uma obrigação
por não ter garantido o direito constitucional de cada
brasileiro de acesso e permanência à educação, ou
seja, o educando da EJA não é um devedor do estado
mas um credor que retorna aos bancos escolares para cobrar
aquilo que outrora lhe fora negado.
É de suma importância que o educando da EJA seja
acolhido nas escolas em suas especificidades e as
práticas pedagógicas desenvolvidas nas salas de aulas
necessitam urgentemente levar essas singularidades
em consideração para que os educandos possam
acessar o currículo de forma significativa e que promova
níveis de letramento cada vez mais significativos para as
práticas cotidianas em que estão inseridos socialmente.
Sobre como a cidade de São Paulo organiza a
modalidade de Educação de Jovens e Adultos é
perceptível que há ofertas de diferentes oportunidades
de educação, escolarização e qualificação, no entanto,
não são apresentados nos documentos, índices de
como essas modalidades de educação são avaliadas e
nem quanto são eficazes no cotidiano dos educandos.
Outra questão é se o número de vagas oferecidos
em tais cursos são suficientes para uma metrópole tão
diversa e complexa como a cidade de São Paulo.
Finalmente, é fundamental que os governos tenham um
plano de investimento em qualificação profissional dos
professores, de material didático adequado às necessidades
de jovens e adultos e a materiais, bem como de prédios
escolares que estejam adequados a acolher esses educandos.
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OS DESAFIOS DOS DOCENTES
PARA UMA METODOLOGIA ATIVA
NA ÁREA DA SAÚDE
RESUMO: A preparação dos discentes para o futuro tem sido parte do compromisso de
cada docente responsável pelo seu ensino-aprendizagem. A metodologia ativa tem entrado
na vida acadêmica dos docentes e dos discentes, tornando-os mais atenciosos aos detalhes,
principalmente na área da saúde. Conectar os discentes às tecnologias e às práticas diárias
os tornam solucionadores de problemas. O presente trabalho tem por objetivo apresentar
os desafios em sala de aula, utilizando métodos ativos de aprendizagem junto aos docentes
da área da saúde, tornando–os protagonistas em seu aprendizado e, consequentemente,
profissionais diferenciados no mercado de trabalho e na sociedade. O tema em estudo tem
como base conteúdos teóricos suficientes a sua elaboração, utilizando referências publicadas
em livros, revistas, artigos, entre outros.
Palavras-Chave: Metodologia Ativa; Desafios; Compromisso; Protagonista.
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INTRODUÇÃO
Do ponto de vista educacional, a
metodologia ativa faz com que os
discentes sejam os notáveis agentes
de sua formação, tornando-os críticos
e solucionadores de problemas, sendo
estes, incentivados por seus professores a
transmitirem seus conhecimentos de forma
participativa e envolvente, trazendo assim, a
essência dessa Metodologia.
Inicia-se compartilhando o conhecimento
que se define com a distribuição de
saberes, no qual sua transmissão deve ser
compreendida, construtiva, fazendo uso de
palavras adequadas e até mesmo informal.
É importante ressaltar a necessidade da
preparação dos docentes na utilização do
método ativo, para que não haja falta de
comunicação e de fluidez entre os envolvidos
na dinâmica em sala de aula.
O Objetivo desse artigo é conscientizar os
professorados sobre os desafios e amplitude
dessa metodologia inovadora, que vem se
tornando uma objeção de relacionamento
entre as tecnologias e as transmissões de
saberes, além de ressaltar os valores dos
conteúdos existente com a importância do
conhecimento, autonomia, curiosidade e
perspectiva de cada discente.
Ela passa ser melhor compreendida e
explorada quando as atividades que são
aprendidas no cotidiano são aplicadas com
criatividade,
pensamentos
solucionais,
protagonismo, trabalho em equipe e até
mesmo ludicidade.
Os
levantamentos
bibliográficos
apresentados nesse artigo, ressalta a

importância dessa metodologia para a
educação, que permite ao docente sair da
sua zona de conforto, transformar a sala de
aula num lugar prazeroso aos educandos e
permitir-se ir além do trivial.
O presente trabalho utiliza pesquisas
bibliográficas de acordo com Lakatos
e Marconi (2008) no qual explica
e discute o tema em estudo, colocando o
pesquisador em contato direto e acessível
com o assunto em questão.

COMPARTILHAR O
CONHECIMENTO
Compartilhar o conhecimento é sinônimo
de transferir informações, ideias, sugestões e
experiências, tendo como elemento chave, o
sistema de gestão do saber, descreve Bartol
e Srivastava (2002).
Para
Szulanski
(2000),
transferir
conhecimento não se aplica a um ato em
que uma pessoa passa algo a outra, como
processo, constituído de diferentes estágios,
cada um com suas dificuldades próprias.
A proposta dos PCN’s junto aos professores
é de começar situações problemáticas
de nível real e utilizá-las como fonte de
entendimento e solução para problemas. Assim
sendo, o aluno passa a identificar o problema
e a solução como formas significativas,
construindo ou praticando atividades
em que eles utilizem os conhecimentos
adquiridos, conseguindo comprovar a teoria e
argumentar (BRASIL, 1999).
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Diante das mudanças sociais, Ribeiro
(2003, p. 106) descreve a função do professor
dentro das atividades pedagógicas:
“[...] nesse mundo instável em que hoje
estamos, em produtivo e promissor, se não
soubermos proporcionar uma formação
densa e rica que prepare as pessoas para as
trajetórias tão díspares, tão imprevistas, que
é cada vez mais frequente que venham a ter”.
Compartilhar o conhecimento também
depende de quem o recebe, ou seja,
depende da capacidade de absorção do
destinatário. Segundo Szulanski (2000)
resulta da eficiência de absorção do
destinatário,
que
está
relacionada
com o conhecimento e habilidades
anteriores e com a motivação que possui
para alcançar e aceder conhecimentos
diferentes ou novos.
"O significado que uma pessoa expressa
nunca é o mesmo que aquele gerado na
mente da pessoa que o recebe", descreve
Sveiby (1998, p. 49).
Winkler; Mandl (2004) acrescenta
que quando se conclui conhecimento
e o transfere, é para a construção de
informações, motivações e atitudes, é uma
conclusão com fundamento.
A transmissão do conhecimento para
Gadotti (1999) é descrita como:
A necessidade e a forma de dialogar,
o educador não pode colocar-se na
posição ingênua de quem se pretende
detentor de todo o saber; deve, antes,
colocar-se
na
posição
humilde
de
quem sabe que não sabe tudo, reconhecendo
que o analfabeto não é um homem
‘perdido’, fora da realidade, mas alguém

que tem toda a experiência de vida e
por isso também é portador de um saber
(GADOTTI, 1999, p. 2).
Fazer que o aluno aprenda o que lhe é
ensinado, é uma das preocupações, criando
condições para o ensino e aprendizagem,
desenvolvendo a própria capacidade do
aprender e da resolução dos problemas,
afirma Beck (2016).
De certa forma, a transmissão de
conhecimento é executada por um professor,
seja ele do jeito que for, e como for. E
assim, marcando presença com seu jeito de
compartilhar o conhecimento.
O professor autoritário, o professor
licencioso,
o
professor
competente,
sério,
o
professor
incompetente,
irresponsável, o professor amoroso da vida e
das gentes, o professor mal-amado, sempre
com raiva do mundo e das pessoas, frio,
burocrático, racionalista, nenhum deles
passa pelos alunos sem deixar sua marca
(FREIRE, 1996, p.73).
Como diria Dewey (1938):"O educador
que desperta entusiasmo e envolve seus
alunos, conseguiu algo que nenhuma soma de
métodos sistematizados, por mais corretos
que sejam, pode obter."

DESAFIOS DA SALA DE AULA
A docência tem sido uma das profissões
mais marginalizadas, por assim dizer, nos
últimos anos. Culturalmente, ser professor é
sinônimo de baixa rentabilidade e insucesso
profissional, levando em consideração os
baixos índices de alunos da graduação que
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optam por cursos de licenciatura. Sendo
assim, o quadro de professores tornouse defasado, e mais que isso, antiquado
e muitas vezes até acomodado, posto
que diante de muitos anos de profissão e
muito pó de giz, os docentes não buscam
o aperfeiçoamento, e por vezes, perderam
sua ideologia e sua “utopia” de transformar a
qualidade do ensino dentro das salas de aula.
(AGUIAR, 2009, p. 3).
Os
maiores
problemas
encarados
certamente
em
todas
as
áreas
profissionais, têm raízes nos obstáculos
elencados ao processo de comunicação,
e para se ter um processo completo
é necessário analisar a verdadeira precisão
nas mudanças dos alunos, a partir de sua
base acadêmica, mostrando o professor
como mediador de técnicas e métodos para
atingir as necessidades e das atitudes dos
próprios alunos, descreve Aguiar (2009).
Para Shinyashiki (2017) os professores
dos dias de hoje, enfrentam desafios
fora
da
realidade,
que
dificultam
seu trabalho em sala de aula. Para
muitos professores, a tecnologia seria um
deles, para outros, isso seria um complemento,
mas que na verdade o conteúdo existente
faz com que os valores se percam e deixem
de ter importância para o aluno.
Inovar seus conhecimentos agregando
a antiga bagagem, transformando esse
conjunto em práticas diárias, é um desafio
também ao professor que durante seu curto
tempo entre preparação de aulas, aplicações
e correções de provas e exercícios, reuniões,
assistência a pais e alunos, ainda tem o dever
de se manter atualizados entre cursos e

seminários, complementa Shinyashiki (2017).
Quando o professor “pisa” em sala de
aula, as interações sociais, a construção do
conhecimento e a troca de experiências,
fluem, dentro do trabalho em grupo (alunoprofessor), propiciando o desenvolvimento
da sociabilidade, do respeito mútuo e
acima de tudo, garantindo a aprendizagem.
E para isso, deve estar sempre atualizado
na realidade do cotidiano e do projeto de
ensino-aprendizagem, para transmitir ao
aluno.
Dentro dessa sintonia, Carvalho e Pérez
(1995, p.19) sugerem que o professor
esteja ciente de seus conhecimentos, como
a aquisição dos conhecimentos teóricos
sobre aprendizagem, conhecendo os
conteúdos a serem ensinados, comparando
o
conhecimento
com
a
realidade,
estabelecimento de relações dos conteúdos
específicos com a realidade sociocultural
dos alunos, refletindo criticamente sua ação
pedagógica, sabendo preparar atividades
capazes de gerar uma aprendizagem efetiva,
saber dirigir o trabalho dos alunos, saber
avaliar, utilizar a pesquisa e a inovação. Além
de saber organizar o espaço em sala de aula
e o ambiente.
Le Fever (2003) pede atenção ao grande
desafio que é o domínio do conhecimento,
desenvolvimento
das
competências
pedagógicas,
conflitos
e
problemas
relacionados à sociedade, família e escola,
entre outros.
Dentro desse contexto é possível
identificar a real importância da atualização
de conteúdos por parte do professor,
disposto a estar sempre atualizados em

1182

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

seus conhecimentos didáticos e conteúdos
programáticos para a expansão direta aos
seus alunos.

ENSINO APRENDIZAGEM
NA ÁREA DA SAÚDE:
METODOLOGIA ATIVA
A importância da equipe de docentes em
estar preparada para enfrentar questões
pertinentes à área de saúde é um fator
extremamente importante em se tratando
de ensino-aprendizagem.
O ensinar exige respeito à autonomia e
à dignidade de cada sujeito, especialmente
no âmago de uma abordagem progressiva,
alicerce para uma educação que leva em
consideração o indivíduo como um ser que
constrói a sua própria história (MITRE et al.,
2008, p. 2135).
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional - LDBEN - atraca no contexto
da
educação
superior
apontando,
entre suas destinações, o incentivo à
fundamentação dos dilemas do mundo
atual (nacional e regional) e a contribuição
de serviço personalizado à população,
concluindo com ela uma ligação de
mutualidade (BRASIL, 1996).
Tais atribuições foram reconfirmadas
pelas Diretrizes Curriculares, para a
maior parte dos cursos da área de saúde,
considerando o prestígio do atendimento
às exigências sociais com destaque para
o Sistema Único de Saúde – SUS, sendo
assim, cabe às instituições formadoras as
mudanças de suas técnicas pedagógicas,

aproximando a realidade do dia a dia com
as práticas e conhecimentos de sala de aula.
(ALMEIDA, 2003).
Existem duas condições para a construção
da aprendizagem significativa: a presença de
um conteúdo potencialmente expressivo e
a adoção de uma conduta proveitosa para
a aprendizagem, ou seja, a compostura
própria do discente que possibilita constituir
associações entre os novos fundamentos
e aqueles já presentes na sua construção
cognitiva. Ao contrário, na aprendizagem
mecânica, não se consegue determinar
vínculos entre o novo e o anteriormente
aprendido (COLL, 2000).
Diante de estudos e pesquisas, Mitre
(2007) descreve o conceito do aprender
fazendo:
Na formação na área de saúde,
surge também o conceito de aprender
fazendo, o qual, segundo Fernandes e
colaboradores, pressupõe que se repense
a sequência teoria-prática na produção do
conhecimento, assumindo que esta ocorre
por meio da ação-reflexão-ação. Reafirmase, assim, a ideia de que o processo ensinoaprendizagem precisa estar vinculado aos
cenários da prática e deve estar presente
ao longo de toda a carreira. Assumir esse
novo modelo na formação de profissionais
de saúde implica o enfrentamento de novos
desafios, como a construção de um currículo
integrado, em que o eixo da formação
articule a tríade prática-trabalho-cuidado,
rompendo a polarização individual-coletivo
e biológico-social, e direcionando-se para
uma consideração de interpenetração e
transversalidade. Com efeito, o currículo
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integrado é resultado de uma filosofia
político-social e de uma estratégia didática,
implicando educar cidadãos com capacidade
para o pensamento crítico. (MITRE et al.,
2007, p. 2135).
Profundas modificações transparecem
no decorrer de mudanças nos processos de
ensino-aprendizagem, dentro desse contexto,
é digno citar que de acordo com Prigogine
(1996) as transformações transcorrem a
“ponto de bala” nas sociedades laicas e
plurais contemporâneas, em um contexto
em que a produção de conhecimento é
extraordinariamente rápida, conduzindo
ainda mais as verdades temporárias
formadas no saber-fazer científico. Para
Schramm (2002) a expectativa presente,
deixa vestígio desse tempo, de colocar em
contrariedades os valores até então julgados
intocáveis, o que impõe uma intensa (e
essencial) reflexão sobre a inclusão do
profissional de saúde nesse novo contexto.
Já Baudrillard (1981) a incontestável
intervenção dos meios de comunicação
na construção/formatação do homem/
profissional nesses exórdios do século XXI,
apontada por um autêntico bombardeio de
imagens, as quais desafiam as capacidades
de reflexão sobre a vida, a introdução no
mundo e a própria práxis. E ainda diante de
tudo, segundo Siqueira-Batista (2006), há a
conformação de uma nova particularidade
de organização do espaço-tempo social,
as sociedades de equilíbrio, o que torna
impreterível a aplicação de uma conduta
crítica sobre a inscrição do sujeito no mundo
- aqui incluído o trabalho - definindo um
autêntico ato de tenacidade.

O brio contenda deste início de século
está na expectativa de se evoluir a autonomia
individual em essencial acordo com o coletivo.
A educação deve ser apta para estimular um
ponto de vista do todo - de correlação e de
transdisciplinaridade-, além de proporcionar
a criação de redes de transformações sociais,
com a decorrente ampliação da consciência
individual e coletiva. Portanto, uma das suas
aptidões, está, precisamente, na progressiva
direção à busca de maneiras inovadores,
que admitam uma prática pedagógica ética,
crítica, reflexiva e modificadora, extrapolando
os limites da capacitação exclusivamente
técnica, para realmente atingir a construção
do homem como um ser histórico, registrado
na retórica da ação-reflexão-ação (MORAN
2015). Segundo Mitre et al (2007, p.2141)
quando reflete sobre a prática pedagógica,
apresenta que:
A proposta de uma prática pedagógica
inovadora é um ponto de partida para o
desconhecido, representando, muitas vezes,
uma ameaça ao posto conquistado. O
desconhecido abre, porém, novos horizontes
e possibilidades de transformação. A
participação coletiva e democrática é
fundamental na implantação de qualquer
mudança, já que todos os sujeitos estão
interligados em uma rede. A discussão
em torno da transformação é a pedra
filosofal do processo. A reflexão coletiva,
o diálogo, o reconhecimento do contexto
e de novas perspectivas são a base para a
reconstrução de novos caminhos, na busca
pela integralidade entre corpo e mente,
teoria e prática, ensino e aprendizagem,
razão e emoção, ciência e fé, competência
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e amorosidade. Somente por meio de uma
prática reflexiva, crítica e comprometida
pode-se promover a autonomia, a liberdade,
o diálogo e o enfrentamento de resistências
e de conflitos.
Algumas literaturas constatam que a
aprendizagem, a partir das metodologias
ativas, contribui para o desenvolvimento
de habilidades para a vida profissional dos
acadêmicos. O objetivo geral de formar
profissionais de forma ativa, é que sejam
capazes de prestar uma atenção integral
e humanizada aos pacientes, de saber
trabalhar em equipe e habilidade para
tomada de decisão com uma visão clínica e
social (MORAES e MANZINI, 2006).
Nos dias de hoje, a tecnologia influencia
o espaço e o tempo, interligando o ensinar
e o aprender, dentro do mundo físico e
digital, nos quais esses não se dividem
em dois, mas sim, mesclando o espaço
estendido e uma sala de aula ampliada.
Segundo Moran (2015), essa é a transcrição da
educação formal, que se torna cada vez mais
blended, misturada, híbrida, acontecendo
em múltiplos espaços do cotidiano, incluindo
ainda os digitais. A ideia principal é que
o professor utilize as tecnologias como
auxilio na educação, mas também há grande
importância em se comunicar face a face,
com seus alunos.
O autor ainda continua relatando que
na educação presencial (face a face com o
aluno) e educação a distância, fazem da
utilização dos ensinamentos com materiais e
comunicações escritos, orais e audiovisuais,
combinando atividades, desafios e informação
contextualizada (MORAN, 2015).

O método envolve a construção de
situações de ensino que promovam uma
aproximação crítica do aluno com a realidade;
a opção por problemas que geram curiosidade
e desafio; a disponibilização de recursos para
pesquisar problemas e soluções; bem como
a identificação de soluções hipotéticas mais
adequadas à situação e a aplicação dessas
soluções. Além disso, o aluno deve realizar
tarefas que requeiram processos mentais
complexos, como análise, síntese, dedução,
generalização (MEDEIROS, 2014, p. 43).
Acompanhar os objetivos pretendidos
faz parte da metodologia, assim como
adotar metodologias envolvendo atividades
complexas, com tomada de decisões,
avaliações, transformando os alunos em
proativos e criativos. A mudança dos modelos
disciplinares, cuja opção de aprendizagem
vem com desafios, soluções de problemas,
combinação de tempos coletivos e individuais,
dentro de jogos, leituras e atividades, tem
sido um dos métodos que tem envolvido
novos profissionais da educação nos mais
modernos ensinamentos.
Trabalhar com modelos flexíveis de
aprendizagem com desafios e solucionando
problemas cotidianos, sendo planejados
e desenvolvidos de variadas formas
e contextos diferentes, destacados em
modelos abertos, para a construção mais
participativa e processual, acompanhando o
ritmo de cada aluno (MORAN, 2015). Essa é
a metodologia ativa do ensino-aprendizagem
dos dias de hoje.
A relação entre o saber da docência e a
formação humana magistrada, é baseada na
perspectiva, descrita por Freire (2015, p.29):
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Percebe-se, assim, a importância do papel
do educador, o mérito da paz com que viva a
certeza de que faz parte de sua tarefa docente
não apenas ensinar os conteúdos, mas também
ensinar a pensar certo. Daí a impossibilidade
de vir a tornar-se um professor crítico se,
mecanicamente memorizador, é muito mais
um repetidor de frases e de ideias inertes do
que um desafiador.

Transferir conhecimentos no ensino
aprendizagem, é fazer pensar, provocando,
desafiando, promovendo condições de
construção,
reflexão,
compreensão,
transformação, envolvendo respeito pela
autonomia e dignidade do transmissor,
refletindo a postura adequada e pautada
dentro do método ativo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Aprender-ensinar com base na realidade e com a ajuda
da tecnologia tem sido um dos desafios enfrentados
pelos professores e alunos nos dias de hoje. Colocar
os alunos frente a frente com a realidade é um dos
deveres da metodologia ativa, visando fazer de cada aluno
um construtor crítico e atento aos seus valores, solucionando
os problemas que lhe serão apresentados, criando ideias e
soluções para cada um que for surgindo.
O grande compromisso do professor frente a essa
metodologia é de enquadrá-la nos princípios democráticos,
abrindo espaços de práticas, com valores éticos, amplitudes
na capacidade de julgar e realizar escolhas, além da aquisição
das habilidades em situações preocupantes e conflitosas.
Alunos e professores que utilizam da metodologia ativa
são mais atentos com a realidade e têm a capacidade de
melhor identificar a carência, inconsistência e preocupação
quando levados aos problemas do dia a dia.
Desafiar a tecnologia e melhor utilizar espaços em sala
de aulas é cabível dentro da metodologia aqui apresentada,
principalmente dentro do ensino na área da saúde, pois coloca
o aluno em situação e contato com o novo, que somente
depois de formados terão uma forma de prepará-los para
serem melhores em cada atitude e tomada de decisão.
Dessa
forma,
quanto
mais
preparados
para
o novo os alunos estiverem, melhor serão seu desempenho
depois de formados.
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ALTAS HABILIDADES E SUPERDOTAÇÃO
NO AMBIENTE ESCOLAR
RESUMO: O presente artigo tem por objetivo abordar a questão dos alunos com Altas
Habilidades/Superdotação e sua inclusão na rede regular de ensino, possibilitando assim a
integração desses alunos ao contexto escolar, o que é uma tarefa atribuída especialmente a
escola e professores. Porém muitas vezes a descoberta desses talentos passa despercebida
ou não estão preparados para lidar com esses alunos da maneira mais adequada para seu
melhor desenvolvimento. Portanto nesse artigo abordaremos o respaldo legislativo sobre
alunos com Altas Habilidades/Superdotação, bem como definição, os indicadores desse
potencial, os instrumentos e as estratégias que podem ser utilizadas pela escola e professores
para trabalhar e desenvolvê-los da melhor forma.
Palavras-Chave: Inclusão; Altas Habilidades/Superdotação; Estratégias.
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INTRODUÇÃO
Desde a década de 80 surgiram teorias
sobre inteligência que vêm ampliando a
visão sobre altas habilidades. A partir da
década de 90, as pesquisas cognitivas foram
enriquecidas com o desenvolvimento das
ciências neurais, com isso várias teorias
que visam explicar um pouco sobre as Altas
Habilidades/Superdotação surgiram, entre
as que mais se destacam:
Uma delas é de Gardner (1995), em que
ele afirma que o ser humano é dotado
de inteligências múltiplas que incluem as
dimensões linguística, lógico-matemática,
espacial,
musical,
cinestésico-corporal,
naturalista, interpessoal e intrapessoal.
Portanto, entende-se que as altas
habilidades podem ser consideradas uma
modalidade ao alcance de todos os alunos,
já que se encontram em pleno processo de
desenvolvimento de suas atividades e aptos
a desenvolverem suas potencialidades,
cada um demonstrando suas capacidades
a sua maneira, porém todos evidenciam
capacidades ou habilidades.
Outra teoria é do psicólogo Joseph
Renzulli, conhecida como Círculo dos Três
Anéis, em que as instituições têm ações
decisivas em estimular o desenvolvimento
da capacidade criativa em todos os seus
educandos, já que os indivíduos com altas
habilidades/superdotação são os que
apresentam habilidades acima da média
em relação aos seus pares, em uma ou mais
áreas de inteligência e também apresentam
elevado nível de envolvimento com a
tarefa, ou seja, são bastante motivados,

comprometidos e tem criatividade elevada.
Essas três peculiaridades apontam que na
interação dinâmica entre os três traços é
que se localizam os elementos primordiais
para a ampliação da prática criativoprodutiva psicomotora. Renzulli conclui
que a superdotação é relativa ao tempo,
às pessoas e às circunstâncias, ou seja, os
comportamentos superdotados têm lugar
em determinadas pessoas, em determinados
momentos e em determinadas circunstâncias.
A teoria de Gagné (2000, 2003), em seu
Modelo Diferenciado de Superdotação e
Talento, propõe que a superdotação é inata
e está relacionada ao uso de habilidades
naturais expressas espontaneamente, sem
treinamento, denominadas aptidões ou dons.
O talento estaria relacionado a um domínio
superior de habilidades sistematicamente
desenvolvidas em, pelo menos, um campo
da atividade humana. Segundo esse modelo,
existem cinco áreas de talento: intelectual,
criativa, sócio afetivo, sensório motora e
percepção extra-sensorial.
O presente artigo iniciará com um panorama
geral das políticas públicas voltadas a alunos
com Altas Habilidades/Superdotação, bem
como abordará discussões sobre como
reconhecer e trabalhar com estes alunos de
maneira que este se desenvolva plenamente.
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UM PANORAMA SOBRE
AS POLÍTICAS PÚBLICAS
NO BRASIL PARA ALUNOS
COM ALTAS HABILIDADES/
SUPERDOTAÇÃO
A política educacional brasileira no que
se refere à área de Altas Habilidades/
Superdotação começa na década de 70, com a
primeira menção oficial sobre Superdotados,
no Brasil, aparece na Lei das Diretrizes
e Bases na Educação Nacional de 1971
(LDB). Junto com as recomendações sobre
o atendimento especial aos portadores de
diversas deficiências, desvios de conduta e
dificuldades de aprendizagem a atenção aos
superdotados. A terminologia superdotado
aparece pela primeira vez na LDB nº5.692/71,
em seu art. 9º dizendo que:
os que apresentam deficiências físicas
ou mentais, os que se encontrem em atraso
considerável quanto à idade regular de
matrícula e os superdotados deverão receber
tratamento especial, de acordo com a normas
fixadas pelos componentes Conselhos de
Educação’ (BRASIL, 1995, p.9).
Em alguns documentos ao longo dos anos
foram citados alunos com Altas Habilidades/
Superdotação, porém até hoje esses
atendimentos específicos são difíceis de se
ver na prática.
Atualmente,
segundo
dados
da
Organização Mundial de Saúde, cerca de 10
milhões de brasileiros possuem altos níveis
de habilidades, mas o Censo Escolar de 2016
só possuía 15,9 mil “superdotados” em seus
registros. Essa análise foi encomendada

pelo MEC em 2017 para avaliar as ações em
todo o País dos Núcleos de Atividades de
Altas Habilidades/Superdotação. Segundo
dados do MEC (2018) para atender a todos
os estudantes superdotados do país, o
Ministério da Educação trabalha na criação
de um cadastro nacional com as principais
informações sobre eles. A intenção é criar
políticas públicas que alcancem esse público
e auxiliem no melhor desenvolvimento
dessas habilidades especiais. Já que os
desafios na educação dos estudantes com
altas habilidades são inúmeros e se dividem,
em particular, entre a família e a escola. “O
mais sério, instigante, provocante, e que vem
causando maiores problemas na educação
escolar, é a identificação pelo professor do
perfil desse aluno, pela capacidade rápida
de aprendizagem”, diz Olzenir Ribeiro mestra
e doutora em educação e especialista em
gestão de instituições educacionais pela
Universidade Católica de Brasília.
Anjos (2011) argumenta que mesmo que os
documentos legais garantam o atendimento
para pessoas superdotadas ainda é distante
do que ocorre na realidade, em razão a
uma falta de base teórica e uma confusão
geral de conceitos e Alencar (2007) atribui
esse fato às ideias já existentes a respeito
dos superdotados, ao uso inadequado de
recursos, valores e atitudes negativas em
relação a programas especiais, além da
falta de competência e compromisso dos
responsáveis pela implantação de políticas
educacionais. Acerca disso, podemos perceber
que a situação geral no atendimento aos
alunos com Altas habilidades/Superdotação
continuam em aberto na prática atualmente.
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RECONHECIMENTOS DESSES
ALUNOS EM SALA DE AULA
Alguns teóricos e especialistas elaboraram
indicadores e características específicas que
permitem a identificação de comportamento
e perfis de alunos com altas habilidades/
superdotação. Estes instrumentos podem
ser preciosos para a escola, professores e
família na identificação de necessidades
educacionais especiais para serem atendidas
no contexto escolar. É importante ressaltar
que dificilmente um aluno vai apresentar
todos os indicadores, mas com frequência,
vários serão apontados. Além disso,
dificilmente conterá todos os indicadores
possíveis, já que cada um se origina de uma
leitura teórica e estão sempre em processo
de ampliação, englobando novas áreas de
desempenho.
As crianças com altas habilidades/
superdotação não constituem um grupo
homogêneo, variando tanto em habilidades
cognitivas quanto nível de desempenho e
personalidade. Tal conceito leva à análise
de uma inteligência moderna, o modelo
proposto por Gardner é o mais aceito, ele
defende que a inteligência se divide da
seguinte forma:
• Linguística: habilidades envolvidas na
leitura e na escrita, um tipo de inteligência
apresentada pelos poetas;
• Musical: habilidades inerentes a
atividades de tocar um instrumento, cantar,
compor;
• Lógico/matemática: habilidade de
raciocínio, computação numérica, resolução
de problemas, pensamento científico;

• Espacial: habilidade de representar e
manipular configurações espaciais;
• Corporal/cinestésica; habilidade de
usar o corpo inteiro ou parte dele para a
realização de tarefas; Interpessoal: habilidade
de compreender outras pessoas e contextos
sociais;
• Intrapessoal:
capacidade
de
compreender a si mesmo, tanto sentimentos
e emoções, quanto estilos cognitivos e
inteligência;
• Naturalística: habilidade de perceber
padrões complexos no ambiente natural;
Segundo ele:
Portadores
de
altas
habilidades/
superdotados são os educandos que
apresentam notável desempenho e elevada
potencialidade em qualquer dos seguintes
aspectos,
isolados
ou
combinados:
capacidade intelectual superior, aptidão
acadêmica específica pensamento criativo
ou produtivo, capacidade de liderança
talento especial para artes e capacidade
psicomotora. (Gardner, 1995, p.70)
A superdotação como um fenômeno
multidimensional
agrega
todas
as
características de desenvolvimento do
indivíduo sejam eles: aspectos afetivos,
cognitivos,
neuropsicomotores
e
de
personalidade. É comum acreditar que para
ser considerado superdotado o indivíduo
necessariamente tenha que apresentar
um
desempenho
surpreendentemente
significativo e superior desde muito jovem,
ou dado contribuições originais na área
científica ou artística reconhecida como
de inestimável valor para a sociedade.
Entretanto, que a superdotação pode existir
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em somente uma área da aprendizagem
acadêmica, tal como a matemática, por
exemplo, ou pode ainda ser generalizada em
habilidades que se manifestam por meio de
todo o currículo escolar (Lewis e Doorlag,
1991).
Os Parâmetros Curriculares Nacionais,
em sua série de Adaptações Curriculares,
Saberes e Práticas da Inclusão (Brasil, 2004),
publicada pela Secretaria de Educação
Especial do Ministério da Educação, atribuem
os seguintes traços como comuns aos
superdotados: alto grau de curiosidade, boa
memória, atenção concentrada, persistência,
independência e autonomia, interesse
por áreas e tópicos diversos, facilidade de
aprendizagem, criatividade e imaginação,
iniciativa, liderança, vocabulário avançado
para sua idade cronológica, riqueza de
expressão verbal, habilidade para considerar
pontos de vistas de outras pessoas,
facilidade para interagir com crianças mais
velhas ou com adultos, habilidade para
perceber discrepâncias entre ideias e pontos
de vistas, interesse por livros e outras fontes
de conhecimento, alto nível de energia,
preferência por situações/objetos novos,
senso de humor, originalidade para resolver
problemas.
O processo de identificação deve ser
dividido em diversas fases e a identificação
precoce é necessária para assegurar o
desenvolvimento saudável de crianças
superdotadas e evitar problemas de
desajustamento, desinteresse em sala de
aula e baixo rendimento escolar.
Alguns
dos
instrumentos
mais
utilizados como identificação dos alunos

com
Altas
Habilidades/Superdotação
são: testes psicométricos, escalas de
características, questionários, observação do
comportamento, entrevistas com a família e
professores, entre outros (úteis para avaliação,
intervenção e pesquisa). A identificação do
aluno requer a realização de uma sequência
de procedimentos, incluindo etapas bem
definidas e instrumentos apropriados,
formando uma combinação entre avaliação
formal e observação estruturada.
É importante que a identificação seja um
processo contínuo, além disso, a identificação
deve ser enriquecida por outras fontes
de informação, de forma a privilegiar uma
visão sistêmica e global do indivíduo e não
somente sua inteligência superior medida
por meio de um teste de QI.
O processo de identificação do aluno
deve envolver uma avaliação abrangente
e multidimensional, que englobe variados
instrumentos e diversas fontes de
informações, levando-se em conta a
multiplicidade de fatores ambientais e as
riquíssimas interações entre eles que devem
ser consideradas como parte ativa desse
processo. As características como criatividade,
aptidão artística e musical, liderança, entre
outras, são também consideradas, porém
não são medidas por testes de inteligência,
tornando essa identificação mais complexa. É
importante destacar o julgamento, avaliação
e observação dos professores, sendo possível
que o professor indique o aluno mais criativo
da turma, com maior capacidade de liderança,
maior conhecimento e interesse na área de
ciências, maior vocabulário, pensamento
crítico mais desenvolvido.
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ATENDIMENTOS DE ALUNOS
COM ALTAS HABILIDADES/
SUPERDOTAÇÃO
Muitos são os objetivos para o
atendimento de alunos com Altas
Habilidades/ Superdotação, de acordo com
Alencar e Fheith (2001) embora os objetivos
de deliberações tomadas na própria escola
e da comunidade, à maior parte destes
programas devem apresentar as seguintes
características: ajudar aqueles indivíduos com
um alto potencial a desenvolver ao máximo
os seus talentos e habilidades; favorecer o
seu desenvolvimento global, de tal forma
que venha a dar as maiores contribuições
possíveis à sociedade, possibilitandolhe, ao mesmo tempo, viver de uma forma
satisfatória; fortalecer um autoconceitos
positivos; ampliar as experiências desses
alunos em uma diversidade de áreas e
não apenas em uma área especializada do
conhecimento; desenvolver no aluno uma
consciência social.
Dessa maneira conseguimos entender a
importância de um atendimento adequado
para os alunos superdotados. Podemos
dividir as modalidades de atendimento
em três diferentes grupos: agrupamentos,
aceleração e enriquecimento.
A modalidade agrupamento não muito
comum no Brasil, é bastante discutida,
diferentes autores apresentam pontos
importantes e que podem ser negativos nos
agrupamentos. A primeira controvérsia seria
o que diz respeito à inclusão já que essa
modalidade pode partir de um agrupamento
total e radical, passando por salas especiais

em escolas regulares. Nesse caso o aluno
estaria longe de seu grupo regular de
colegas, perdendo as vantagens oferecidas
pela inclusão, mantendo o aluno distante de
toda a diversidade oferecida pelos alunos de
outros grupos da escola.
A modalidade aceleração prescrita pela
LDB, no art.59 é definida por:
uma medida de organização que implica
oferecer mais matéria escolar em menos
tempo, e avançar o aluno para séries
e assuntos que estariam à frente no
currículo e na seriação escolar de modo
que se desloque pelas etapas/anos/séries
escolares independentemente de sua idade
cronológica. (Guenther, 2006, p.43)
Segundo Alencar Fheith, 2005 a
aceleração caracteriza-se por permitir
ao aluno o cumprimento do programa
escolar em menor tempo, podendo
dar-se até pelo início antecipado da
escolarização. Seja, pela entrada precoce
da criança na Educação Infantil quando
esta apresentar capacidades superiores
ou avançadas como a leitura precoce ou a
habilidade de lidar com números em níveis
adiantados para sua idade; ou pela entrada
antecipada para o Ensino Fundamental, desde
que apresente capacidade em acompanhar
séries mais avançadas, desta maneira
possibilitando a implementação de práticas
inclusivas que favorecem a ampliação de
oportunidades ao alunado.
Mesmo diante desses pontos positivos
da modalidade de aceleração, a falta de
conhecimento da escola sobre esta forma de
atendimento aos superdotados, podem ser
definidas da seguinte forma segundo Rangni
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e Costa (2014): a Educação Especial, por sua
vez, privilegiou os serviços especializados
aos
indivíduos
com
deficiência
e
desconsiderou o atendimento àqueles com
altas habilidades/superdotação; a aceleração
possivelmente ficou desconhecida como
forma de atendimento a esses grupos de
educandos; o desconhecimento da temática
por parte dos educadores; o desconhecimento
da legislação pertinente, que garante a
aceleração dentre outras.
Pensando em seus benefícios na
modalidade aceleração, Guenther (2012)
alerta, que é fundamental que se visibilizem
ações pedagógicas que permitam identificar,
reconhecer e atender esta minoria invisível, e
esta função não cabe apenas aos professores,
mas também da disposição organizacional e
do apoio de outros setores da escola.
Outra modalidade possível para alunos
com altas habilidades/ superdotação é
a do enriquecimento intracurricular e
extracurricular. Segundo Renzulli (2014) o
modelo de enriquecimento atinge além dos
alunos superdotados todos os estudantes
da escola. Desta maneira proporcionando
experiências de aprendizagem enriquecidas
e padrões de aprendizagem mais elevados
para todos os alunos por meio de três
objetivos, são eles: desenvolver o talento
em todas as crianças; oferecer uma
gama de experiência de enriquecimento
para todos os estudantes; proporcionar
oportunidades de acompanhamento em
nível avançado para os jovens com base em
seus pontos fortes de interesse.
Renzulli (2014) ressalta que o modelo de
enriquecimento para toda a escola introduz

no currículo regular um currículo expandido
de oportunidades de atendimento, recursos
e apoio para os professores que trabalham
em uma prática pedagógica voltada a
uma aprendizagem mais investigativa e
motivadora, explorando os interesses dos
alunos. Nesta perspectiva, a aprendizagem
se torna mais efetiva e prazerosa já que o
conteúdo e o processo são aprendidos dentro
de um problema real e atual. Desta forma,
se deve dar uma atenção às oportunidades
de personalizar a escolha dos alunos na
seleção de problemas, a importância do
problema para os indivíduos e grupos que
dividem interesses comuns no problema
e as estratégias para ajudar os alunos na
personalização de problemas que eles
possam querer escolher para estudar.
Ao pensar no estudante com Altas
Habilidades ou Superdotação, entendemos
que o enriquecimento é a modalidade
que requer maior nível de investimento
de recursos (sejam financeiros, seja a
maior disponibilização de profissionais
especializados, ou ainda a disponibilização
de material específico de atendimento) para
que possa atingir os interesses desses alunos
com alto potencial, assim a lista a seguir
ilustra diferentes atividades em um contexto
enriquecido de atendimento à alunos com
Altas Habilidades e Superdotação

1196

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

DIFERENTES ATIVIDADES –
PROGRAMA DE CONTEXTO
ENRIQUECIDO
• Incluir no currículo regular: programas
de ensino, pensamento produtivo e crítico;
• Promover projetos independentes
individuais e em pequenos grupos;
• Desenvolver atividades de exploração
em diferentes áreas do conhecimento;
• Organizar atividades baseadas nos
interesses dos alunos;
• Resolver problemas da vida real e
antecipar problemas futuros;
• Implementar oficina de invenções;
• Realizar concursos de ciências, letras,
artes visuais e plásticas e outros;
• Oferecer
aulas
de
música,
interpretações, artes visuais ou outros;
• Realizar colóquios com especialistas;
• Desenvolver estudos aprofundados
sobre temas específicos;
• Realizar adaptações curriculares;
• Desenvolver projetos de investigação;
• Participar
de
programas
extracurriculares.
O modelo triádico de enriquecimento
desenvolvido por Renzulli, foi elaborado
com o objetivo de propor um programa
para alunos com Altas Habilidades ou
Superdotado que incentive a produtividade
criativa dos alunos, expondo-os a vários
temas, áreas de interesse e campos de estudo.
Esse modelo, é composto por três tipos de
enriquecimento, estes são planejados para os
contextos tanto do ensino regular quanto do
especializado, como demonstra o esquema
abaixo:

CONCEPÇÃO DA ESCOLA
SOBRE AS MODALIDADES
Pesquisadores como Colangelo, Assouline
& Gross, 2004; Maia-Pinto e Fheith, 2013,
apontam os principais motivos pelos quais
professores e gestores escolares demonstram
certa resistência em implementar a
aceleração como forma e atendimento aos
alunos com potencial elevado, sendo eles:
pouca familiaridade com as pesquisas sobre
aceleração; falta de informação por parte da
escola a respeito do atendimento ao aluno
com potencial acima da média; ideia errônea
de que o aluno será mantido distante de
seus pares sobre a aceleração; mito de que
o aluno acelerado apresentará dificuldades
emocionais ou sociais; crença que a aceleração
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suprime parte da infância do aluno; medo que
a aceleração prejudique o desenvolvimento
social da criança; ideia errônea sobre a
política de oferta de oportunidades iguais
para os alunos; argumento de que os alunos
deixarão de aprender parte do conteúdo
programático; crença de que os outros alunos
ficarão prejudicados ou ofendidos e ausência
de regulamentação das leis vigentes sobre a
aplicação dessa prática.
Segundo os mesmos a aceleração não
pode ser vista como uma obrigação do
aluno a aprender matérias avançadas ou se
socializar com crianças maiores antes de
estar preparado, e nem deve ser assumida
de forma isolada por apenas uma das partes
envolvidas (o aluno, os pais e a escola), uma
vez que para esta intervenção pedagógica seja
bem sucedida, deve ser uma decisão tomada
em conjunto. Já os pontos positivos da
aceleração, segundo os mesmos autores são:
é uma intervenção eficaz para o atendimento

dos alunos com potencial acima da média
que respeita e reconhece as necessidades e
diferenças individuais dos alunos; tem efeito
positivo a longo prazo, tanto acadêmico
quanto social; os poucos problemas que
têm sido vivenciados com a aceleração
surgiram especialmente em escolas que
não desenvolveram um planejamento
educacional adequado ao atendimento dos
alunos com altas habilidades/superdotação.
Podemos observar que o desconhecimento
das escolas e dos profissionais da
educação sobre a aceleração pode gerar
ao aluno superdotado, problemas para
seu desenvolvimento, como também
descontentamento
com
a
escola,
fracasso acadêmico, tédio, desmotivação
em casos mais graves, sintomas de
depressão. Diante desta realidade, é
imprescindível que a escola saiba respeitar
e estimular o desenvolvimento de
aprendizagem do aluno.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O conceito de altas habilidades/superdotação evoluiu
historicamente de uma concepção unidimensional, limitada
a aptidões cognitivas e avaliação psicométrica para uma
compreensão multidimensional. Nossas políticas públicas
estão tentando acompanhar as mudanças, porém por falta de
investimentos em formação continuada para profissionais da
Educação o alcance das políticas existentes não atinge aos
alunos, que acabam sendo diretamente atingidos pela falta de
conhecimento, deixando que talentos passem despercebidos
e não sejam estimulados, podemos pensar que:
“A certeza fundamental: a de que posso saber. Sei que sei.
Assim como, sei que não sei o que me faz saber: primeiro, que
posso saber melhor o que já sei; segundo, que posso saber o
que ainda não sei; terceiro que posso produzir conhecimento
ainda não existente.” (Freire 1999, p.18).
O desempenho superior pode estar mais relacionado a
vida familiar, aos traços de personalidade e ao engajamento
em atividades de seu interesse, do que simplesmente as
habilidades cognitivas superiores.
As escolas da rede regular de ensino devem
prever e se organizar, procurar serviços de apoio
pedagógico especializado em salas de recursos,
participar de formações continuadas para educadores e
profissionais da educação. Também é essencial ressaltar que
o aluno com altas habilidades/superdotação se desenvolva
em seu próprio ritmo, aproveitando ao máximo suas
potencialidades e competências, sem ser “subjugado” a um
conteúdo curricular que já domina; que seja estimulado a
construir novos conhecimentos, ao mesmo tempo em que
conviva com parceiros da mesma faixa etária, no contexto
regular da sala de aula. Obrigar o aluno a trabalhar conteúdos
que não lhe traz desafios de aprendizagem é mantê-lo
desmotivado, aborrecido e livre para desenvolver padrões
indesejáveis de relacionamento e de comportamento escolar.
No dia a dia da escola em muitas situações se torna
necessário ser flexível na utilização do espaço físico, na
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utilização de materiais e equipamentos,
na
organização
e
reorganização
de grupos de trabalhos, na estruturação
de planejamentos e em procedimentos
e processos de avaliação. Os objetivos
da
ação
pedagógica
juntos
aos
alunos
com
altas
habilidades/

superdotação devem preparar para a
autonomia e independência, desenvolver
habilidades,
estimular
atividades
de
planejamento,
implementar
diferentes
formas de pensamento e oferecer
estratégias que estimulem o posicionamento
crítico e avaliativo.
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CONTAR HISTÓRIAS COMO RECURSO
DIDÁTICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O presente artigo tem como objeto de estudo contar histórias na educação
infantil, podendo ser utilizado como recurso didático. O objetivo é refletir sobre a prática
de contar histórias, realizada pelo professor no ambiente escolar de forma a contribuir para
formação do aluno, despertando sua fruição literária. Por meio de estudos descobrimos os
procedimentos utilizados e como devem ser mediados pelo professor, para que os benefícios
obtidos pelos alunos sejam alcançados. Salientamos a importância de contar histórias como
meio para despertar a curiosidade, imaginação, senso crítico e oralidade das crianças, com a
intencionalidade de ingressar a criança no mundo leitor, aguçando o interesse pela literatura.
Palavras-Chave: Contar histórias; literatura infantil; arte literária; educação infantil recurso
didático.
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INTRODUÇÃO
Entre as últimas décadas do século XX,
seja por força de um modismo, ou por
uma necessidade inerente ao homem de
se comunicar por meio da fala estética,
o contador de história voltou a aparecer
em cena atuando artisticamente com
a palavra (BUSATO, 2011). No âmbito
escolar o ato de contar histórias surge
pela necessidade de alfabetizar, ao ouvir
histórias desde pequena, a criança entra
em contato com o mundo da literatura e
amplia seu universo cultural, assim, por
meio do conhecimento da variedade de
textos existentes, adquirem formas próprias
de interpretar o mundo (BRASIL, 1998). “A
contação de histórias, permite ao sujeito que
conta e ao sujeito que ouve um contato com
outras dimensões do seu ser e da realidade
que o cerca” (BUSATO, 2011).
Ao contar histórias, o adulto trabalha
na criança o caráter, o raciocínio, a
imaginação, a criatividade, o senso crítico e
a disciplina, além de transmitir valores que
são fundamentos universais que regem a
conduta humana. A história traz o abstrato
ao entendimento das crianças e as preenche
de experiências novas para suas vivências,
aumentando possibilidades dentro de seu
relacionamento social (DOHME, 2000).
É ao livro que se atribui a maior
responsabilidade na formação de consciência
de mundo das crianças, por isso a literatura
é tão importante nesta fase, servindo
como agente de formação ao cumprir
sua função na sociedade, que está em
constante transformação. Nesse sentido a

escola se torna um lugar privilegiado, onde
se devem proporcionar as bases para a
formação do indivíduo. Por isso, a literatura
estimula o exercício da mente, a percepção
do real em suas múltiplas significações,
a consciência do eu em relação ao outro,
a leitura do mundo em seus vários
níveis e, principalmente, dinamizam o
estudo e o conhecimento da língua, da
expressão verbal, significativa e consciente
(COELHO, 2000).
Ao considerarmos a literatura como arte,
podemos refletir sobre o desenvolvimento
da sensibilidade na criança, sendo um
espaço de liberdade, imaginação e aventuras
(PERROTTI, 2010). Também o ato de contar
histórias é arte, pois, encanta, dá significado
ao mundo que nos cerca e o materializa,
dando forma às nossas experiências. A arte
é a transformação simbólica do mundo,
propicia a criação de um universo mais
significativo e ordenado, a contação de
histórias se configura como comunicação
emocional, pois vibra com a vida assim como
a arte (BUSATO, 2011).
Propomos uma reflexão sobre contar
histórias na educação infantil como estratégia
de ensino para promover o desenvolvimento
integral da criança. Refletiremos sobre
a literatura infantil e sua contribuição
para a formação de seres conscientes da
transformação da sociedade, levando em
conta que a maior parte desse processo
acontece na escola, e que o professor pode
usar a contação de histórias como um recurso
enriquecedor para a criança.
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LITERATURA INFANTIL
Segundo Cademartori é na Idade Média
que surge a literatura pedagógica, na cultura
erudita os textos dos jesuítas eram exemplos,
pois detinham o conhecimento. Ao mesmo
tempo surge a literatura oral, que por meio
do folclore popular (a partir do século XVI),
foi transmitida na forma de contos no qual
o povo buscava solucionar suas crises em
relação à opressão do momento histórico em
que viviam (agravamento das contradições
econômicas e Contra-Reforma).
Charles Perraut é frequentemente
apontado como o precursor da literatura
infantil. No século XVII começou a
coletar contos populares, que antes
eram endereçados ao público adulto,
adaptando-os em uma nova versão para
crianças. No entanto, desprezava o popular,
explicitando em seus contos sarcasmo e
ironia, mas preocupado apenas com os
interesses pedagógicos burgueses colocava
em seus contos propósitos moralizantes
(CADEMARTORI, 2010).
No Brasil, a literatura infantil surge
quando Monteiro Lobato percebe a ausência
de livros de leitura dedicados à criança.
Preocupado com essa necessidade dedicase a escrever obras infantis, investindo assim
progressivamente na literatura para crianças
(LAJOLO; ZILBERMAN, 1999).
Lobato possuía um olhar critico na
realidade do país, “seus livros infantis criam
um mundo que não se constitui em reflexo do
real, mas, na antecipação de uma realidade
que supera os conceitos e preconceitos
da situação histórica em que é produzida”

(CADEMARTORI, 2010). Por meio de suas
obras torna evidente às características da
vida cultural brasileira.
Nesse contexto Lígia afirma que:
Para ele o nacional deixa de ser pitoresco
para ganhar tipificação humana em Jeca
Tatu, personagem polêmica causadora de
inumeráveis discussões [...]
Passa a personificar a estagnação, o
marasmo, a precariedade da vida nacional,
a aceitação passiva das arbitrariedades
do poder; o comodismo que prefere tudo
perder antes de esforçar-se em uma tomada
de posição. (CADEMARTORI, 2010, p.51).
A primeira obra infantil de Lobato,
foi escrita em 1920 com o título de
“A Menina do Nariz Arrebitado”, após
dez anos remodela a história original e
acrescentando algumas outras muda seu
título para “Reinações de Narizinho”, obra
conhecida por seus famosos personagens
que vivem em um sítio chamado Picapau
Amarelo (LAJOLO; ZILBERMAN, 1999).
A fusão entre o real e o maravilhoso
não ocorre na primeira obra na qual fica
claro a delimitação entre o mundo real e a
fantasia, no entanto, ao publicar a versão
definitiva (Reinações de Narizinho) percebese evidente a total fusão. Que mostra com
clareza a evolução do pensamento e da arte
de Lobato (COELHO, 2000).
No universo lobatiano o grande desafio
dos personagens é o conhecimento, é por
meio dele que a moralidade tradicional
é dissolvida e a inteligência é valorizada.
A personagem que se caracteriza nesse
contexto é a Boneca Emília conhecida
por sua esperteza e inteligência um tanto
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maliciosa (CADEMARTORI, 2010). É o
único personagem que evolui dentro do
universo lobatiano, vive em tensão dialética,
e o espírito de liderança a caracteriza,
mostrando que ela mantém seus pontos
de vista e opiniões. “E daí pra frente vai se
definindo cada vez mais como porta-voz do
autor.” (COELHO, 2000; 2010).
Além de Lobato, outros romancistas da
década de trinta e quarenta compartilharam
a evolução da literatura infantil brasileira,
como José Lins do Rego, Luís Jardim,
Graciliano Ramos, Érico Veríssimo, Cecília
Meireles entre outros. Eles recorreram ao
folclore e às histórias populares, ou criaram
narrativas originais. A atração pela produção
de obras infantis aumenta quantitativamente,
demonstrando que o mercado nesta época
estava sendo favorável aos livros em razãoo
avanço da industrialização e da modernização
econômica e administrativa do país. Desde a
primeira obra de Lobato em 1920 até a década
de 40 quando o modernismo encerrava seu
ciclo, a literatura infantil , se fortalece e se
integra definitivamente a cultura brasileira
(LAJOLO; ZILBERMAN, 1999).

LITERATURA INFANTIL NOS
TEMPOS ATUAIS
Segundo Peter Hunt (2010), a literatura
infantil pode ser definida como: “livros lidos
por; especialmente adequados para; ou
especialmente satisfatórios para membros
do grupo, hoje definidos como crianças.”
Esta definição se confirma ao consultarmos
Ligia Cademartori (2010), quando diz que a

literatura infantil é caracterizada pela forma
de endereçamento dos textos ao leitor, os
elementos que a compõe devem estar de
acordo com a competência leitora alcançada
por seu destinatário, no caso à criança.
Peter afirma que a primeira distinção
do termo literatura ocorre entre o que
geralmente pressupomos ser e o que ela
é em termos lógicos ou hipotéticos e que
“para muitos leitores, não está claro que
é difícil especificar se um texto é ou não
“literatura” apenas por observá-lo. É mais
importante o valor que se atribui a ele do que
as características que possui.” (HUNT, 2010).
Se pensarmos na literatura como arte,
podemos dizer que ela desenvolve em seus
leitores a sensibilidade, que ocorre na criança
quando ela aprecia o texto, no próprio ato de
ler. Por serem processo de comunicação, os
textos só se completam na interlocução, por
isso a experiência artística não é só do autor
que escreve a obra, mas também do leitor
(PAULINO, 1999).
Edmir Perrotti concorda com Paulino ao
ver literatura como arte quando nos diz:
A literatura é um espaço de liberdade,
imaginação e aventuras. Nesse sentido,
não pode ser instrumentalizada para uma
finalidade de ensino, como por exemplo, uma
narrativa que tem como objetivo ensinar
padrões éticos e morais. Essa preocupação
em ser útil para a criança tirou a essência,
o sentimento lúdico que é necessário à
vida, já que para viver, é preciso reprimir,
ou deixar reprimidos desejos e fantasias.
A arte tem o papel de humanizar, fazer
uma reconciliação com esse universo de
sombras, desconhecidos, ameaças e perigos
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tão comuns durante a jornada infantil. A
literatura permite vivenciar e superar medos,
aflições e outras emoções [...]. O objetivo é
fazer que esse mundo interior de cada um,
que é tão real e verdadeiro, dialogue com a
arte, mais especificamente com a literatura.
(PERROTTI, 2010, p. 17).
Para tanto, precisamos refletir sobre
a escolha do livro que, como sabemos,
aqueles destinados às crianças são pensados
e escritos por adultos. Neles contém a
concepção racional e ideológica do que
o adulto pensa que deva fazer parte dos
conceitos a serem adquiridos pelas crianças.
Há livros que respeitam seu público
permitindo ao leitor infantil a possibilidade
ampla de sentidos sobre aquilo que lê,
também estimula a criança a viver uma
aventura com a linguagem e seus efeitos, ao
invés de deixá-la cercada pelas intenções do
autor, cujo interesse pedagógico se sobrepõe
ao literário (CADEMARTORI, 2010).
Lígia confirma isto quando diz:
Mesmo sendo inegável o vínculo
estabelecido entre literatura infantil e
educação, é importante ter clareza de que
não cabe ao gênero o papel de subsidiário
da educação formal. A natureza literária já
o coloca além dos objetivos pedagógicos,
assim como dos ideais, costumes e crenças
que os adultos queiram transmitir às crianças.
(CADEMARTORI, 2010, p. 8).
Ela aponta que a obra literária recorta
o real, sintetizando por meio do ponto de
vista do narrador ou do poeta. Sendo assim,
manifesta, por meio da fantasia, um saber
sobre o mundo e oferece ao leitor um padrão
para interpretá-lo. A valorização dos textos

visual (imagens) e verbal, quando mantém
interação entre si estimulam múltiplas
percepções, possibilitando na criança
diversos reconhecimentos e interpretações.
A literatura infantil oferece às crianças
padrões de leitura do mundo, pois reordenam
conceitos e vivências, por meio da aventura
estética e do entretenimento que em
potencial as obras transmitem auxiliam na
relação entre a criança e o mundo em que
vivem (CADEMARTORI, 2010).
Assim Coelho (2000) nos mostra que
a literatura hoje, está atrelada ao fato de
estimular a consciência crítica do leitor,
desenvolvendo sua expressividade verbal,
sua criatividade, fazendo-o observar e
refletir sobre o mundo que o rodeia, para
que se torne consciente da constante
transformação da sociedade e seja capaz de
participar ativamente desse processo.

O ENCONTRO DE CRIANÇAS
E LITERATURA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
De acordo com o Referencial Curricular
Nacional de Educação Infantil, a criança
inicia seu processo de alfabetização e
obtém o contato com a literatura, por meio
da leitura (narrativa) feita pelo professor e
pelo manuseio de diversos livros, a partir
disso se constrói uma relação prazerosa
entre a criança e o livro. O desenvolvimento
linguístico das crianças ocorre quando há o
contato com o maior número de situações
comunicativas e expressivas tendo como
ponto de partida à literatura.
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Cabe ao educador mediar e conduzir
momentos entre a literatura e a criança
para que seu primeiro contato seja fator
primordial que desperte a curiosidade,
auxiliando na formação de seres reflexivos
ao pensarem sobre a forma de viver e agir.
Por meio da literatura a criança percebese em um universo de valores e a partir
dele, pode estabelecer relações com sua
forma de pensar e o modo de ser no grupo
social o qual pertence, a literatura trabalha
nas crianças questões éticas e formas
de lidar com as emoções, contribuindo
para a construção de sua subjetividade e
sensibilidade (BRASIL, 1998).
Para que o contato com a literatura seja
proficiente, Coelho (2000) propõe que haja
a adequação de livros a cada fase do leitor.
Nesse sentido ela considera as crianças entre
um a cinco anos pré-leitoras. Na primeira
infância (dos 15/17 meses aos 3 anos) a
criança inicia-se no reconhecimento da
realidade que a cerca, principalmente pelos
contatos afetivos; começam a conquista da
linguagem e passam a nomear o que está
a sua volta. Por isso é muito importante
à atuação do adulto, ao apresentar e
nomear gravuras e objetos, proporcionando
situações simples nas quais se pode fazer a
relação entre os objetos e a criança. “Nessa
fase que o mundo natural e o mundo cultural
começam a se relacionar na percepção que
a criança começa a ter do espaço global em
que vive” (COELHO, 2000).
A segunda infância a partir dos três anos, é
a fase em que inicia-se a predominância dos
valores vitais e sensoriais e há o interesse
pela comunicação verbal. Por meio do

adulto, seja no ambiente familiar ou escolar,
ocorre a orientação para a brincadeira
com o livro, aprofunda-se a descoberta do
mundo concreto e da linguagem, assim os
livros adequados a essa fase devem propor
vivencias que retratem o cotidiano familiar
contendo predominantemente imagens.
Ao lermos o Referencial Curricular
Nacional de Educação Infantil (RCNEI)
confirmamos o quanto é importante à
presença do adulto nessa fase:
A criança que ainda são sabe ler
convencionalmente pode fazê-lo por meio
da escuta da leitura do professor, ainda que
não possa decifrar todas e cada uma das
palavras. Ouvir um texto, já é uma forma
de leitura. [...] Comunicar práticas de leitura
permite colocar as crianças no papel de
“leitoras”, que podem relacionar a linguagem
com textos [...]. (BRASIL, 1998, p.141).
Porém a imagem fala tanto quanto
as palavras, por isso é tão importante o
livro com gravuras durante a infância,
nessa fase o cérebro ainda é pobre de
experiências e não dispõe de repertório
necessário à decodificação da linguagem
escrita. O conhecimento infantil se processa
basicamente pelo contato direto da criança
com o objeto e promove o encontro dela
com imaginário literário (COELHO, 2000).
Segundo Nelly Novaes (2000), o contato
com a literatura na educação infantil
estimula o olhar da criança na estruturação
de seu mundo interior em relação ao
exterior que está descobrindo, estimula
a atenção visual e o desenvolvimento
da capacidade de percepção, concretiza
relações abstratas, contribui para o
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desenvolvimento
da
capacidade
da
criança para a seleção, organização,
abstração e síntese dos elementos que
compõe o todo, estimula e enriquece a
imaginação infantil potencializando sua
capacidade criadora.
O Referencial Curricular Nacional de
Educação Infantil nos aponta que a criança
precisa ter acesso à boa literatura, assim
estará em contato com informações culturais
que alimentam a imaginação e despertam o
prazer pela leitura. As crianças gostam de
escutar a mesma história várias vezes, pelo
prazer de reconhecer, de apreender seus
detalhes e antecipar as emoções que sentiram
ao ouvir pela primeira vez, evidenciando
assim, que, quem escuta muitas vezes a
mesma história constrói um saber sobre a
linguagem escrita. Por isso a tarefa de contar
histórias na educação infantil costuma ser
uma prática diária e faz com que as crianças,
desde pequenas, apreciem esse momento.
Partindo desse pressuposto, podemos
refletir sobre a prática de contar histórias
como uma estratégia eficaz no processo de
construção da criança.

CONTAR HISTÓRIAS COMO
RECURSO DIDÁTICO
Segundo Cléo Busatto (2011), as histórias
existem para serem contadas, ouvidas e
conservarem aceso o enredo da humanidade.
Antes do século XXI, o contador de história
propagou por meio da oralidade os mitos
que fundamentavam sua cultura, mantendo
vivo o pensamento do seu povo.

Atualmente o contador de história está
inserido em uma cultura letrada, mediado
pelos diversos meios de comunicação.
Apresenta performances elaboradas, domina
técnicas e adota critérios ao selecionar
os recursos que serão utilizados. O bom
contador de história deixa a narração aberta,
deixando o ouvinte interpretar o que é
narrado, explorando sua imaginação de
acordo com os seus referenciais internos.
De acordo com Betty Coelho (2009) o
bom contador de historias, precisa estar
seguro, dominar e conhecer as histórias, as
técnicas para contá-la e manter-se tranquilo,
dessa forma agirá com naturalidade
desenvolvendo a capacidade de atenção
nos ouvintes. A criatividade é fundamental
no momento de narração, pois não se pode
proceder como se estivesse representando
em um palco, é necessário estar consciente
de que a história é importante, e que
o contador é apenas o transmissor,
narrando o que aconteceu e transmitindo
pela voz, seu principal instrumento, as
emoções de cada personagem.
Nesse sentido, por meio de Busatto,
entendemos a técnica de contar histórias
como:
[...] um recurso a ser aprendido, para, em
seguida, ser esquecido. Pois, se contar histórias
é uma arte, uma necessidade humana, então
o artista da palavra materializada precisa ter
um domínio profundo da técnica a ponto de
interiorizá-la e não precisar conscientemente
dela durante a sua apresentação. Nesse
momento de fruição artística, o que
transparece não é a técnica, mas, antes, a
vida. (BUSATTO, 2011, p.35).
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Betty Coelho (2009) nos mostra que por
ser uma arte, contar histórias requer certa
tendência inata, uma predisposição, em todo
educador e em toda pessoa que se propõe
lidar com crianças. O narrador deve ter
compromisso com a história, enquanto fonte
de satisfação das necessidades das crianças,
pois a história prende a atenção, informa,
socializa e educa, desse modo quanto menos
for à preocupação em alcançar objetivos,
maior a influência do contador de histórias.
Quando as crianças escutam histórias desde
pequenas, mais tarde se interessam por
livros, descobrindo neles, histórias que eram
contadas na infância.
Betty (2009) destaca que as histórias são
um importante alimento da imaginação, pois
permitem a auto identificação, favorecem
a aceitação de situações desagradáveis e
ajudam a resolver conflitos, por isso é uma
importante fonte de prazer para a criança,
contribuindo em seu desenvolvimento. “A
contação de histórias possibilita ao sujeito
que conta e ao ouvinte um contato com
outras dimensões do seu ser e da realidade
que o cerca.” (BUSATTO, 2011).
Para que haja o sucesso da narrativa, é
fundamental a elaboração de um roteiro para
que o narrador tenha segurança, garantindo
seu melhor desempenho. Neste roteiro deve
conter em primeiro lugar a escolha da história
que deve estar de acordo com a faixa etária
e os interesses em cada uma delas, levando
em consideração a originalidade e a riqueza
do enredo.
Após a escolha da história, é necessário
conhecê-la, captar a mensagem que nela
está implícita e em seguida identificar os seus

elementos essenciais, introdução, clímax e
desfecho. Assim, o narrador escolhe a melhor
forma de apresentá-la, que pode acontecer,
como uma simples narrativa (técnica mais
usada e tradicional), feita apenas por meio da
voz do narrador e sua postura, concentrando
sua força na expressão corporal; com o
livro, pois há textos em que a ilustração é
um complemento; com gravuras, quando
o texto a ser apresentado não mantém
correspondência com as ilustrações;
com desenhos, que são feitos durante a
contação, técnica usada no caso de histórias
com poucos personagens e traços rápidos,
aguçando a curiosidade. Há também a
apresentação de histórias com interferências
do narrador e dos ouvintes, que consiste em
uma participação ativa dos ouvintes pela voz
ou gestos (SILVA, 2009).
Ao refletir sobre a interferência que pode
ser feita durante a narrativa, Edmir Perrotti
traz a seguinte colocação:
Em uma história contada tendo o livro
como suporte ou em uma contação sem
a intermediação dele, é importante estar
envolvido com a história e o contexto. Mais
do que isso, é necessário que o narrador
escute, preste atenção em seus ouvintes.
Afinal, não é só o contador que desempenha
esse papel. Cada criança tem a sua história,
seu modo de interpretá-la e por tanto, pode
querer comentar ou fazer uma nova versão.
(PERROTTI, 2010, p. 16).
Assim Coelho (2009) nos relata que
o narrador precisa gostar e se divertir
com as crianças, narrar é uma interação
integral, capaz de captar com sensibilidade
a mensagem implícita na narração. É
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interessante destacar que não apenas as
crianças, mas também os adultos podem
encontrar a solução de alguns problemas ou
conflitos em contato com as histórias.

O PROFESSOR CONTADOR
DE HISTÓRIAS: TÉCNICAS E
RECURSOS QUE PODEM SER
UTILIZADOS
Segundo Bernardino e Souza (2011),
se a contação de histórias for utilizada
como um recurso didático pode favorecer
de
forma
significativa
o
trabalho
docente. A escuta de histórias estimula a
imaginação, educa, instrui, desenvolve
habilidades cognitivas, dinamiza o processo
de leitura e escrita, além de ser uma
atividade interativa que potencializa a
linguagem infantil. A contação no processo
de ensino aprendizagem, desenvolve a
responsabilidade e a auto expressão, dessa
forma a criança se sente estimulada.
Os educadores devem perceber que
“a ideia não é apresentar a leitura como
ferramenta para aprender, mas como algo
lúdico capaz de encantar e divertir. A
aprendizagem nesse casso passa a ser um
delicioso efeito colateral.” (ROJAS, 2010).
Para isso o educador necessita de
uma formação básica pela qual adquire a
capacidade de analisar e selecionar obras
infantis que sejam interessantes ao público
para o qual será direcionado, decidindo
elementos que serão úteis para ampliação
do conhecimento de seus educandos.

Ao contar história alguns aspectos devem
ser considerados, como um espaço físico
adequado, harmonioso e aconchegante,
evitando locais onde possa haver a dispersão,
é importante pedir para que as crianças se
acomodem ao redor do contador. Fica a
escolha dele contar as historias em pé ou
sentado, no entanto é importante manter
uma postura corporal ereta e equilibrada, para
que os movimentos enriqueçam a contação.
É necessário estar atento á impostação de
voz, respeitando o desenrolar da trama e
as características dos personagens, isso
faz com que a narração ocorra de forma
natural aumentando a expressividade
(BERNARDINO; SOUZA, 2011).
Nesse sentido Bussato (2011) aponta
para a facilidade de se contar histórias
em pé, dessa forma permite a criação de
imagens corporais, possibilita um contato
visual “olho no olho” aproximando o
ouvinte, envolvendo-o ao universo mágico
da contação. A participação das crianças
é importante, e deve ser direcionada e
aproveitada no contexto das histórias, dessa
maneira assumem um papel ativo, deixando
de lado o antigo conceito onde a criança era
apenas passiva em qualquer processo de
aprendizagem.
A escolha da história é uma etapa
fundamental,
que
deve
ser
feita
cuidadosamente, contos, fábulas, declamar
poesia, adivinhas, são alguns exemplos,
analisar as possíveis intervenções com
música, uso de fantoches e outros materiais,
podem enriquecer o momento e devem
ser
providenciados
antecipadamente
(BERNARDINO; SOUZA, 2011).
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Ao término da contação é importante
que as crianças apresentem suas dúvidas e
opiniões sobre a trama e a forma como foi
narrada, pois a história permanece na mente
da criança, que a incorpora aumentando sua
imaginação. Por isso se faz necessário propor
atividades espontâneas, subsequentes à
narração, pois, enriquecem e funcionam como
um agente desencadeador de criatividade.
Há vários tipos de atividades que se pode
realizar a partir da história contada, pois,
a história não acaba quando chega ao fim.
Temos como exemplo, o uso da dramatização,
pantomima, desenhos, recortes, modelagem,
dobraduras, criação de textos orais
e escritos, brincadeiras, construção de
maquetes, entre outras (SILVA, 2009).
Nesse sentido, podemos utilizar o
Referencial Curricular Nacional de Educação
Infantil que nos orienta:
Recontar histórias é outra atividade
que pode ser desenvolvida pelas crianças.
Elas podem contar historias conhecidas,
reconstruindo o texto originas à sua maneira.
Para isso podem apoiar-se nas ilustrações
e na versão lida. Nessas condições cabe ao
professor promover situações para que as
crianças compreendam as relações entre
o que se fala o texto escrito e a imagem.
(BRASIL, 1998 p.144).
Outro aspecto relevante para a contação de
história em sala de aula é o educador trabalhar
os conteúdos de forma interdisciplinar, assim
as histórias são trabalhadas nas diferentes
linguagens. Por meio delas as crianças
podem descobrir outros lugares, tempos,
jeitos de ser e agir, ampliando sua visão de
mundo (BERNARDINO; SOUZA, 2011).

É importante que o educador tenha
conhecimento dos benefícios que a
prática de contar histórias traz para o
desenvolvimento infantil e saiba utilizá-lo
adequadamente em sala de aula no processo
de ensino aprendizagem dos seus educandos,
potencializando os conteúdos trabalhados
de forma a estimular a leitura e a formação
de uma geração leitora e escritora de alunos
(BERNARDINO; SOUZA, 2011).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observamos que a contação de histórias na educação
infantil é importante para o desenvolvimento das crianças,
todavia, essa prática não vem sendo desenvolvida pelos
educadores de maneira correta, mas sim superficialmente
como apenas meio para entretenimento.
Esse artigo buscou mostrar que a contação de histórias
pode contribuir para o desenvolvimento infantil. É
imprescindível o professor conhecer os benefícios dessa
prática e saber utilizá-la adequadamente no ambiente
escolar, estimulando o prazer pela leitura. A história
utilizada como meio para formação da criança proporciona
o contato com o uso real das palavras, amplia seu
vocabulário, discute sobre valores, explora a imaginação,
desenvolve a oralidade além de despertar o senso critico
para a transformação da sociedade.
Por meio das leituras realizadas refletimos que os
professores necessitam de um conhecimento prévio da
literatura a ser apresentada para as crianças. Devem buscar
apreço pela leitura por serem eles os primeiros a assumirem
a proposta educativa, apresentando aos alunos o universo
literário, pois, deve-se levar em consideração que é nessa
fase que a criança precisa do incentivo à leitura sendo este
hábito incorporado em seu cotidiano.
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EDUCAÇÃO DE PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA NO ENSINO REGULAR
RESUMO: De acordo com a política educacional do Brasil, está assegurado o ingresso
do aluno deficiente em turmas do ensino regular, sempre que possível. Compreendese que a perspectiva de escolarização de crianças e jovens portadores de deficiência,
altas habilidades e transtornos globais do desenvolvimento nas classes comuns das
escolas regulares são, hoje, um imperativo moral e político. O Brasil vem avançando no
que diz respeito às políticas de pessoas com deficiência, mas a escola ainda está baseada
em moldes conservadores, que seleciona os alunos e trabalha apenas com os que
atendem às suas expectativas. Esse artigo apresenta recortes de estudos sobre a Educação de
Portadores de Deficiências e seus desafios, apresentados por alguns estudiosos, fomentando
reflexões que contribuam para a construção de práticas pedagógicas inclusivas.
Palavras-Chave: Educação; Pessoas Com Deficiência; Ensino Regular.
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INTRODUÇÃO
Inclusão
escolar significa
remover
todas
as
barreiras,
extrínsecas
ou
intrínsecas aos alunos, que impedem
ou dificultam a convivência, a participação
ou o aprendizado escolar.
De acordo com a política educacional do
Brasil, está assegurado o ingresso do aluno
deficiente em turmas do ensino regular,
sempre que possível.
“Não se pode segregar nenhuma pessoa
como consequência de sua deficiência, de
sua dificuldade de aprendizagem, do seu
gênero ou mesmo se esta pertencer a uma
minoria étnica” (SÁNCHEZ, 2005, p. 12).
Uma escola que segue os princípios da
inclusão deve ter por função a promoção da
convivência entre as pessoas consideradas
normais e as que apresentam necessidades
educacionais especiais.
Ao longo da história, verifica-se que
a educação especial esteve marcada,
inicialmente, pela segregação e exclusão. As
pessoas com deficiências eram, muitas vezes,
ignoradas, abandonadas, encarceradas e até
mesmo eliminadas.
Nos últimos anos o sistema educacional
brasileiro passou por grandes mudanças e
vem conseguido cada vez mais respeitar
a diversidade, visando garantira educação
para todos.
A Educação Inclusiva procura romper com
o conceito do desenvolvimento curricular
único, com a padronização do aluno com os
moldes da aprendizagem de transmissão, com
a estrutura de reprodução de aprendizagem
apregoada nas escolas.

Todas as escolas deveriam acomodar
as crianças independentemente de suas
condições físicas, intelectuais, sociais,
emocionais, linguísticas ou outras. Deveriam
incluir crianças deficientes e superdotadas,
crianças de rua e que trabalham crianças de
origem remota ou de população nômade,
crianças pertencentes a minorias linguísticas,
étnicas ou culturais e crianças de outros
grupos em desvantagem ou marginalizados.
As práticas educacionais que promovem
a inclusão na escola regular dos alunos com
deficiência revelam a mudança de paradigma
incorporada pelas equipes pedagógicas.
A incorporação da Educação Especial
em todas as esferas (federal, estadual e
municipal) reflete na entrada de um número
cada vez maior portadores de necessidades
no ensino regular.
Esse artigo apresenta recortes de
estudos sobre a Educação de Portadores de
Deficiências e seus desafios, apresentados
por alguns estudiosos, fomentando reflexões
que contribuam para a construção de práticas
pedagógicas inclusivas.

ASPECTOS CONCEITUAIS
Consideram-se alunos com deficiência
àqueles que têm impedimentos de longo
prazo, de natureza física, mental, intelectual
ou sensorial, que em interação com
diversas barreiras podem ter restringida sua
participação plena e efetiva na escola e na
sociedade.
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Os alunos com transtornos globais do
desenvolvimento são aqueles que apresentam
alterações qualitativas das interações
sociais recíprocas e na comunicação, um
repertório de interesses e atividades restrito,
estereotipado e repetitivo. Incluem-se nesse
grupo alunos com autismo, síndromes do
espectro do autismo e psicose infantil.
Alunos
com
altas
habilidades/
superdotação demonstram potencial elevado
em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas
ou combinadas: intelectual, acadêmica,
liderança, psicomotricidade e artes. Também
apresentam elevada criatividade, grande
envolvimento na aprendizagem e realização
de tarefas em áreas de seu interesse. Dentre
os transtornos funcionais específicos estão:
dislexia, disortografia, disgrafia, discalculia,
transtorno de atenção e hiperatividade,
entre outros.
Desde meados dos anos 80 e
princípio dos 90, inicia-se no contexto
internacional um movimento materializado
por profissionais, pais e as pessoas
com deficiência, que lutam contra a ideia de
que a educação especial.
A partir da década de 80 e início dos anos
90, as pessoas com deficiência, começaram
a se organizar participando de Conselhos,
Comissões, Fóruns. Procuram garantir, de
alguma forma, que os direitos conquistados
sejam assegurados e reivindicam outros,
como acessibilidade ao trabalho e transporte;
eliminação de obstáculos arquitetônicos,
urbanísticos;
solução
de
problemas
envolvendo segurança e previdência social.
As escolas devem acolher todas as
crianças, independentemente de suas

condições físicas, intelectuais, sociais,
emocionais, linguísticas ou outras. Devem
acolher crianças com deficiência e crianças
bem dotadas; crianças que vivem nas ruas
e que trabalham; crianças de populações
distantes ou nômades; crianças de minorias
linguísticas, étnicas ou culturais e crianças
de outros grupos ou zonas desfavorecidas
ou marginalizadas (DECLARAÇÃO DE
SALAMANCA p. 17-18).
A atual Política Nacional de Educação
Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva entende educação especial como
uma modalidade de ensino que perpassa
todos os níveis, etapas e modalidades, realiza
o atendimento educacional especializado,
disponibiliza os serviços e recursos próprios
desse atendimento e orienta os alunos e
seus professores quanto à sua utilização nas
turmas comuns do ensino regular.
“Essa política tem como objetivo assegurar
a inclusão escolar de alunos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades/superdotação” (BRASIL,
2008, p.10).
Outros objetivos da política de inclusão
segundo a Política Nacional de Educação
Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva (MEC/SECADI, 2014, p.11-13):
•Orientar os sistemas de ensino para o
acesso ao ensino regular, com participação,
aprendizagem e continuidade nos níveis
mais elevados do ensino;
•Ofertar do atendimento educacional
especializado (AEE); formação de professores
para o AEE e demais profissionais da
educação para a inclusão; participação da
família e da comunidade;
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•Garantir acessibilidade arquitetônica,
nos transportes, nos mobiliários, nas
comunicações e informação;
•Favorecer articulação Intersetorial na
implementação das políticas públicas.
“Diretrizes baseadas na Educação Inclusiva
pode ser a única estratégia com potencial para
garantir o avanço necessário na Educação
Especial brasileira” (MENDES, 2002).
Todavia, muitos alunos portadores de
deficiências ainda encontram-se fora de salas
de aula regulares. Quando esta oportunidade
lhes é oferecida, as escolas e/ou profissionais
não têm qualificação, conhecimento, além
de faltar-lhes recursos didático-pedagógicos
(BARROS, 2017, p.11).
A educação para a diversidade pressupõe
a preparação do professor e do sistema
educacional com a: a valorização do
educador, o aperfeiçoamento das escolas,
o apoio e parceria da Educação especial e a
promoção do trabalho em equipe.
A Política Nacional de Educação Especial
na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC/
SECADI,2014,p.10) tem como objetivo o
acesso, a participação e a aprendizagem
dos estudantes com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação
nas
escolas
regulares, orientando os sistemas de ensino
para promover respostas às necessidades
educacionais, garantindo:
•Transversalidade da educação especial
desde a educação infantil até a educação
superior;
• Atendimento educacional especializado;
• Continuidade da escolarização nos níveis
mais elevados do ensino;

• Formação de professores para o
atendimento educacional especializado
e demais profissional da educação para a
inclusão escolar;
• Participação da família e da comunidade;
• Acessibilidade urbanística, arquitetônica,
nos mobiliários e equipamentos, nos
transportes, na comunicação e informação;
•
Articulação
intersetorial
na
implementação das políticas públicas.

DESAFIOS NA EDUCAÇÃO DE
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Atualmente a Educação Especial é
concebida como um conjunto de recursos
que a escola regular deverá dispor para
atender à diversidade de seus alunos e não
mais como um sistema educacional paralelo
ou segregado.
O termo “pessoas portadoras de
necessidades especiais” está em desuso. No
texto aprovado pela Convenção Internacional
para Proteção e Promoção dos Direitos e
Dignidades das Pessoas com Deficiência,
em 2006, estabeleceu a terminologia mais
apropriada: pessoas com deficiência.
É importante combatermos expressões
que tentem atenuar as diferenças, tais como:
“pessoas como capacidades especiais”,
“pessoas especiais” e as mais famosas de
todas: pessoas com “necessidades especiais”.
O tema Educação Especial vem sendo
discutido há várias décadas e hoje, no
Brasil, pode-se observar movimentos sociais
e educacionais comprometidos com os
debates relativos à inclusão social e escolar.
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A educação inclusiva constitui um
paradigma
educacional
fundamentado
na concepção de direitos humanos, que
conjuga igualdade e diferença como valores
indissociáveis, e que avança em relação à
ideia de equidade formal ao contextualizar
as circunstâncias históricas da produção da
exclusão dentro e fora da escola. (DUTRA et
al, 2008, p. 9).
Com a política da educação inclusiva,
o corpo docente de muitas instituições
do ensino regular tem se preparado para
trabalhar com os diversos tipos de alunos
portadores de necessidades especiais, ou
melhor, trabalhar com as diferenças que os
alunos possam apresentar.
Muitas
crianças
experimentam
dificuldades de aprendizagem e têm,
portanto, necessidades educativas especiais
em algum momento de sua escolarização.
As escolas têm que encontrar a maneira de
educar com êxito todas as crianças, inclusive
as que têm deficiências graves (CARVALHO,
2008, p. 58).
As diferenças individuais vêm sendo cada
vez mais valorizadas e respeitadas e, para
que se torne efetiva, precisa dispor de redes
de apoio que complementem o trabalho do
professor.
Entre os que têm influenciado na
orientação e no traçado das grandes linhas
do ensino especializado para pessoas com
deficiências, estão os pais de crianças
portadoras de deficiências.
Apesar
dos
avanços
observados,
infelizmente há grande número de pais de
alunos sem deficiências, contrários a inclusão,
por acharem que as escolas vão baixar e/ou

piorar ainda mais a qualidade de ensino se
tiverem de receber alunos portadores de
necessidades especiais.
Atualmente, as redes de apoio existentes
são compostas pelo Atendimento Educacional
Especializado (AEE) e pelos profissionais da
educação especial, da saúde e da família.
O grande problema na formação de classes
especiais atualmente está ausência de laudos
periciais. Essa ausência, muitas vezes, leva a
escola classificar alunos indisciplinados, ou
alunos que não conseguem acompanhar os
seus o grupo/classe, como PNEE (Pessoa
com Necessidades Educacionais Especiais).
A formação docente para promover a
inclusão de alunos dom NEE no ensino
regular pode facilitar no processo de
inclusão a partir da implementação de novos
conhecimentos nos cursos de licenciatura da
área especializada.
Em posse de saberes específicos sobre as
especificidades educacionais desses alunos,
os professores terão a compreensão de
que eles podem aprender desde que sejam
atendidas as suas necessidades educacionais
especiais que se manifestam quando se
deparam com o currículo, com os recursos,
as sequências e os ritmos de aprendizagem,
que são habitualmente trabalhados no
ensino regular. (NOZI, 2013, p. 23).
As indefinições da clientela justificam
todos os desmandos e transgressões ao
direito à educação e anão discriminação que
algumas escolas e redes de ensino estão
praticando, por falta de um controle efetivo
dos pais, das autoridades de ensino e da
justiça em geral.
O caráter dúbio da educação especial
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é acentuado pela imprecisão dos textos
legais que fundamentam nossos planos
e nossas propostas educacionais e, ainda
hoje, fica patente a dificuldade de se
distinguir o modelo médico-pedagógico
do modelo educacional-escolar dessa
modalidade de ensino. Essa falta de
clareza faz retroceder todas as iniciativas
que visam à adoção de posições inovadoras
para a educação de alunos com deficiência
(MONTOAN, 2015, p. 21).
Outro problema está na insegurança
de alguns professores do ensino regular.
Muitos se consideram incompetentes para
lidar com as diferenças nas salas de aula,
especialmente atender os alunos com
deficiência.
É preciso repensar a formação de
professores especializados, a fim de que estes
sejam capazes de trabalhar em diferentes
situações e possam assumir um papel - chave
nos programas de necessidades educativas
especiais. Deve ser adoptada uma formação
inicial não categorizada, abarcando todos os
tipos de deficiência, antes de se enveredar
por uma formação especializada numa ou em
mais áreas relativas a deficiências específicas.
(DECLARAÇÃO DE SALAMANCA p. 28).
O verdadeiro papel da inclusão não é só
o de modificar as relações. As organizações
devem reconhecer o direito de todos de
serem diferentes e não cuidar dos diferentes
de forma à parte.
“Educar na diversidade exige um
direcionamento para o estudo de práticas
pedagógicas que valorizem as diferenças
e a diversidade nas salas de aula”
(ALONSO, 2013).

A inclusão escolar, regulamentada
no Brasil pela Lei de Diretrizes e Bases
9394/96, tem como princípio fundamental
que todas as crianças devem aprender
juntas, sempre que possível independente
de quaisquer dificuldades ou diferenças que
elas possam ter.
Sendo a educaçãofundamental para a
formação do indivíduo, os fins da educação
especial devem ser os mesmos da educação
geral: a auto realização, a qualificação para o
trabalho e o exercício da cidadania.
“É preciso que as instituições se preparem
para receber qualquer indivíduo, dandolhe o atendimento educacional adequado”
(BRASIL, 2008).
A atual Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional - Lei nº 9.394/96,
no artigo 59, preconiza que os sistemas
de ensino devem assegurar aos alunos
currículo, métodos, recursos e organização
específicos
para
atender
às
suas
necessidades; assegura a terminalidade
específica àqueles que não atingiram o
nível exigido para a conclusão do ensino
fundamental, em virtude de suas deficiências
e; a aceleração de estudos aos superdotados
para conclusão do programa escolar.
Acompanhando
o
processo
de
mudanças, as Diretrizes Nacionais para a
Educação Especial na Educação Básica,
Resolução CNE/CEB nº 2/2001, no artigo
2º, determinam que:
Os sistemas de ensino devem matricular
todos os alunos, cabendo às escolas
organizar-se para o atendimento aos
educandos com necessidades educacionais
especiais, assegurando as condições
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necessárias para uma educação de qualidade
para todos (MEC/SEESP, 2001, p.1).
Apesar dos avançospolíticos relacionados
às pessoas com deficiências no Brasil, a escola
ainda está baseada em moldes tradicionais
de ensino, no que tange a seleção dos alunos
e na forma de trabalho.
Um dos maiores desafiosencontrados na
escola, é repensar as suas próprias regras, o
próprio modo de atuar a partir de práticas
excludentes, que consideram as diferenças
em alguns e não em todos.
A escola, especial e comum, ao desenvolver
o atendimento educacional especializado
deve oferecer todas as oportunidades
possíveis para que nos espaços educacionais
em que ele acontece, o aluno seja incentivado
a se expressar, pesquisar, inventar hipóteses
e reinventar o conhecimento livremente
(MANTOAN, 2006 p.20).
A maioria das escolas regulares no Brasil
não está preparada para receber e ensinar
aos alunos com deficiência.Problemas de
infraestrutura e deformação de profissionais
da educação é um grande entrave para
acolher alunos com necessidades especiais.
Percebe-se que as escolas especiais, ainda são
as únicas que estão preparadas para receber
alunos portadores de deficiências no Brasil.
O processo de integração ocorre dentro
de uma estrutura educacional que oferece ao
aluno a oportunidade de transitar no sistema
escolar — da classe regular ao ensino especial
— em todos os seus tipos de atendimento:
escolas especiais, classes especiais em
escolas comuns, ensino itinerante, salas
de recursos, classes hospitalares, ensino
domiciliar e outros. Trata-se de uma

concepção de inserção parcial, porque
o sistema prevê serviços educacionais
segregados. (MANTOAN, 2015, p.15).
A manutenção de um currículo único, prédeterminado para todos os alunos, torna
o trabalho oferecido em sala de aula pelos
professores, insuficientes para atender
alunos portadores de deficiências.
A falta de uma rede de apoio efetivo,
também tem sido outro desafio a ser encarado
na educação regular. O professor precisa
pertencer a uma rede de apoio e sentir-se
ajudado por toda a equipe de gestores e
profissionais da educação especial.
Legitimar
o
educador
em
suas
atribuições, valorizar suas competências
pedagógicas para garantir o ensino de todos
os alunos são funções do gestor escolar e de
toda equipe pedagógica.
É
necessário
ampliar
a
equipe
multiprofissional,
oferecer
apoio
especializado e formação que possibilitem
aos educadores refletir sobre suas
ações
e
avançar
nas
estratégias
de ensino que focalizem as potencialidades
dos alunos com deficiência.
O acesso ao conhecimento e o
exercício
da
reflexão
permitem
a
ressignificação
dos
princípios
e
a
possibilidade de mudar os paradigmas já
construídos. A formação continuada vem
favorecerão professor a atualização e a
transformação de sua prática profissional.
Percebe-se, por meio da realidade presente
nas escolas brasileiras que a educação
direcionada para os alunos com deficiência
ainda segue a lógica dos interesses políticos
e econômicos.
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A escola inclusiva exige modificações
profundas,
que
demandam
ousadia,
prudência, política efetiva, oferecendo
as crianças com deficiência educação de
qualidade para que seja uma escola única e
democrática.
A vivência escolar tem demonstrado
que a inclusão pode ser favorecida quando
observam as seguintes providencias:

preparação e dedicação dos professores;
apoio especializado para os que necessitam;
e a realização de adaptações curriculares
e de acesso ao currículo, se pertinentes
(CARVALHO, 1999, p.52).
Avançar para uma maior valorização da
diversidade sem ignorar o comum entre os
seres humanos é um grande desafio.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com os estudos aqui apresentados, os
principais entraves para assegurar a acessibilidade de
pessoas portadoras de deficiências no ensino regular
são: a deficiência na formação de professores; a relação
família-escola; a falta de uma equipe multiprofissional
para apoio; a manutenção de um currículo único para
todos os alunos do ensino regular, sem levar em conta as
características dos portadores de necessidades especiais;
os problemas de infraestrutura e formação profissional da
equipe; compromisso do poder público.
Diante do exposto, garantir o acesso, permanência e
aprendizagem dos alunos portadores de deficiências nas
escolas de ensino regular, ainda é grande desafio a ser
enfrentado no sistema educacional do Brasil.
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ARTE SUSTENTÁVEL COMO FORMA DE
CONSCIENTIZAÇÃO: DO LIXO À ARTE
RESUMO: No dia a dia utilizamos e descartamos diversos materiais sem a conscientização
de que os mesmos podem ser reaproveitados. Apesar da cultura da coleta seletiva e
reciclagem estarem cada vez mais presentes em nossas escolas, ainda é difícil enxergar um
futuro diferente para aquilo não queremos mais. Se para uns o produto acaba no descarte
do lixo, para outros, o mesmo é a solução, e isso contribui de forma significativa para que
possamos preservar o meio ambiente. No Brasil, após a aprovação da Política Nacional de
Resíduos Sólidos em 2010, o incentivo à arte sustentável só vem aumentando. No mundo,
o movimento para o desenvolvimento sustentável também pode percebido em ações
realizadas por grandes nações e organizações. Por ser um tipo de fonte de renda atraente
e extremamente sustentável, esse tipo de arte com materiais reciclados atrai cada vez mais
adeptos que fazem uso de diferentes tipos de materiais cativando a curiosidade e admiração
de diferentes públicos e contribuindo para que possamos ter um menor consumo de energia,
menos lixo e redução da poluição e consequentemente com a preservação do nosso planeta.
Palavras-Chave: Meio Ambiente;Sustentabilidade;Preservação do Planeta; Produção de
lixo; Arte Sustentável.
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INTRODUÇÃO
A Arte Sustentável tem um papel
de transformação social, trazendo a
conscientização sobre a importância da
reciclagem e do meio sustentável de vida
para o mundo atual. Diante do elevado
índice da produção de lixo no mundo,
segundo o site CYCLE, uma estimativa
revela que a produção de lixo no mundo
será 70% maior em 2030, surge assim a
necessidade de que os resíduos e o descarte
correto de materiais se tornem cada dia mais
imprescindíveis e que caminhem para um
destino sustentável, fazendo com que a arte
possa contribuir para que parte desse lixo se
transforme em obras a serem apreciadas por
diferentes tipos de público.
No mundo da arte, juntamente com a
origem das preocupações ambientais surgem
as primeiras “obras ambientais”, como Time
Landscape, (1965 – 1978) de Alan Sonfist,
onde o artista norte americano recria a
paisagem de um terreno baldio por meio
do plantio de árvores nativas, partindo de
um contexto metropolitano extremamente
denso. O artista transforma o espaço num
pulmão vegetal.
No
Brasil,
a
arte
sustentável
ganhou destaque a partir das obras do
artista Vik Muniz, que utiliza em suas
esculturas materiais retirados do lixo.
Isso mesmo! O que achávamos que não
teria mais utilidade, é a matéria prima do
artista. O brasileiro ganhou destaque pelo
seu documentário “Lixo Extraordinário” que
aborda o trabalho de catadores de lixo em
aterros sanitários.

Já o paraibano Oceano Cavalcante
transforma garrafas pet e papelão em figuras
de humanos e animais. O lema do artista é
“preservar o meio ambiente fazendo arte” e
sua inspiração vem do dia a dia com a família
e religiosidade para criar suas obras.
A conscientização de que o lixo
descartado de forma errada se faz
necessária, já que os lixões têm grande
impacto ambiental. Como não possuem
preparação anterior do solo, o chorume,
líquido originado pela decomposição dos
resíduos, não é tratado e pode acarretar sérias
consequências ao meio ambiente. Os aterros
controlados, por mais que sejam cobertos
com camadas sucessivas de terra,
também não possuem procedimentos de
impermeabilização do solo, ou seja, também
causam problemas ambientais.

ARTE SUSTENTÁVEL NA
ESCOLA COMO FORMA DE
CONSCIENTIZAÇÃO
DO LIXO À ARTE
Junto com o aumento da população
mundial e com o crescimento da indústria,
aumenta também a quantidade de resíduos
orgânicos e inorgânicos na sociedade. Em
razão esse fato dar um destino correto
ao lixo, se torna cada vez mais importante
para a manutenção da saúde do planeta e
das pessoas. Como as cidades com grande
crescimento da população geralmente não
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tem locais para instalar seus depósitos
de lixo, a coleta seletiva é uma solução
economicamente viável. Em muitos locais
públicos existem latas disponíveis para
realização desse tipo de coleta. Nesse
sentido, artistas plásticos vêm transformando
os resíduos em arte sustentável e fazendo
sucesso com as suas criações. Os materiais
reutilizados podem ser desde restos de
ponte, resíduos eletroeletrônicos, papelão,
plástico, até comidas, entre outros.
A necessidade de dar um destino certo
ao lixo que produzimos, vem de longa data
e é um problema mundial. Segundo o site
Jornalismo Especializado, a produção de
lixo no Brasil, é cinco vezes maior que o
crescimento populacional. Segundo o que foi
relatado no levantamento feito pela pesquisa
da Associação Brasileira de Empresas de
Limpeza Pública e Resíduos Especiais
(Abrelpe), de 2003 a 2014, a produção de
lixo brasileiro aumentou 29%. A pesquisa nos
informa ainda, que a taxa é cinco vezes maior
que o crescimento populacional no período,
que foi de 6%. Grande parte desse lixo, não
tem destino certo, o que acaba acarretando
na degradação do meio ambiente.
Com a coleta seletiva, todos os resíduos
são devidamente descartados, evitando a
poluição do solo e lençóis freáticos e também
a poluição das ruas e esgotos que podem
causar enchentes e, consequentemente,
grandes prejuízos aos cofres públicos e aos
moradores das cidades. Ela é o primeiro
e o mais importante passo para fazer
que diversos tipos de resíduos sigam seu
caminho para reciclagem ou destinação
final ambientalmente correta, pois o resíduo

separado corretamente deixa de ser lixo.
Esse tipo de atividade gera trabalho e renda
para muitas pessoas.
Hoje sabemos que existem várias
maneiras de reaproveitarmos aquilo que não
queremos mais. Podemos reciclar, separando
materiais orgânicos e não orgânicos, utilizar
para artesanato e também desenvolver
a arte sustentável, mostrando assim que
existem produtos que por mais que pareçam
não ter mais utilidade, podem sim ser
úteis e gerar renda a milhares de pessoas,
ressaltando que grande parte da população
sobrevive graças ao lixo que produzimos,
desenvolvendo diversos tipos de trabalhos.
A sustentabilidade é um tópico constante em
qualquer setor da nossa vida e do cotidiano
às ações governamentais em todo o mundo.
Percebe-se que o ambiente pede socorro em
prol, inclusive da existência humana. A arte
também tem um papel de transformação
social e trabalha também como forma
conscientização sobre a importância da
reciclagem e do meio sustentável de vida
para o mundo atual.
Podemos afirmar que a arte sustentável tem
papel de extrema importância no que se diz
respeito a alertar a nação quanto a separação
e ao destino correto do lixo. Muitos objetos
que achamos que não servem para mais
nada, que não terão mais utilidade nenhuma,
são descartados de maneira errônea no lixo
e quando encontrados pela pessoa certa, são
transformados em verdadeiras obras de arte,
deixando de ser lixo e passando a ser um
artigo de luxo.
O artista brasileiro Vicente José de Oliveira
Muniz (Vik Muniz) (1961) nos mostra que
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podemos utilizar diferentes tipos de técnicas
e materiais para desenvolver uma obra de
arte. Em 1988, Vik começou a desenvolver
trabalhos que faziam uso da percepção e
representação de imagens usando diferentes
técnicas, a partir de materiais como o açúcar,
chocolate, catchup, gel para cabelo e lixo. Em
2010, Vik Muniz produziu o documentário
“Lixo Extraordinário” que retrata o trabalho
do artista com catadores de lixo de Duque
de Caxias, cidade localizada na área
metropolitana do Rio de Janeiro. A filmagem
recebeu um prêmio no festival de Berlim na
categoria Anistia Internacional e no Festival
de Sundance.
O também brasileiro Oceano Francisco
Cavalcante,
conhecido
por
“Oceano
Cavalcante” é um artista plástico que
faz sucesso com esculturas de materiais
recicláveis e expõe suas peças em locais
renomados como Assembleia Legislativa
de Minas Gerais e do Centro Mineiro de
Referência em Resíduos, participando de
Festivais de Lixo e Cidadania (MG) em que
fez toda a decoração do ambiente. Para o
artista, qualquer tipo de material reciclável é
reaproveitado. Ressaltamos que ele não usa
tinta, e sim aproveita o pigmento de papéis
para dar cor às suas obras. Em entrevista
ao site “O TEMPO”, Oceano conta de onde
surgiu a ideia de trabalhar a arte sustentável:
“O aquecimento global, o desmatamento e
os problemas com o lixo, sempre me fizeram
refletir muito. E foi assim, que encontrei um
motivo para fazer alguma mudança. Resolvi
reciclar, fazer peças reaproveitando o lixo.
'A partir da década de 1980, a produção
de lixo aumentou significativamente no

mundo todo, principalmente nos países
desenvolvidos. Muitos governos e ONGs
estão cobrando de empresas posturas
responsáveis como campanhas de coleta
seletiva de lixo. Esse processo além de
preservar o meio ambiente também gera
riquezas e oportunidades de trabalho.
Muitas
campanhas
educativas
têm
despertado a atenção para o problema do
lixo nas grandes cidades. Portanto, a arte
sustentável juntamente com o processo
de reciclagem apresenta-se como uma
solução viável economicamente, além de ser
ambientalmente correta.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em vista os aspectos observados, podemos
concluir que devemos fazer algo por nosso planeta
imediatamente, e a arte sustentável assim como outros
setores que pudemos conhecer possuem uma preocupação
constante no que se diz respeito às questões ambientais.
Assim, para que uma sociedade sustentável exista de
verdade, é necessária a ação de todos, tanto do governo na
elaboração de leis rígidas para o meio ambiente e com uma
fiscalização correta quanto das instituições para conservarem
os recursos naturais e produzirem menos lixo. Além disso,
todos nós, cidadãos, também temos essa missão. Dessa
forma, devemos plantar árvores, economizar água, diminuir
o consumismo exagerado, produzir menos lixo, reciclar e
assim por diante. Pela observação dos aspectos analisados
e dos artistas que conhecemos temos um dado positivo de
que muitas pessoas já estão preocupadas nesse sentido.
Todos os dias podemos ver exemplos de novas
atitudes sendo tomadas em prol da sustentabilidade, e da
preservação ao meio ambiente. São atitudes louváveis
que pudemos conhecer ao longo desse projeto, e que
devem ser levadas como inspiração para que cada um
de nós possa fazer a sua parte. Devemos fazer algo novo
para contribuir com a melhoria de nossa própria qualidade
de vida. Abandonar velhos hábitos e cultivar novos,
afim de nos educarmos no que diz respeito ao nosso
relacionamento com a natureza. A conscientização de que
realmente existe um problema e que devemos trabalhar
para resolvê-lo, dia após dia, ano após ano, é uma longa
jornada, mas acreditamos que seja algo possível graças a
atitudes de pessoas que estão agindo de forma correta e
buscando espalhar seus conhecimentos por meio da arte,
que tem a capacidade de chamar a atenção da população
de forma mais branda e suave, mas que mesmo dessa
maneira passa a mensagem de que realmente algo precisa
ser feito. Desenvolvendo a arte sustentável desde cedo,
ainda na escola, buscando conscientizar as crianças de que
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nem tudo que está no lixo é realmente lixo e
desenvolvendo efetivamente trabalhos que
envolvam a arte sustentável, já é um bom
começo para que essa criança se desenvolva
como um adulto mais consciente e que ainda
assim possa levar para sua família a missão

de preservarmos o planeta nos pequenos
hábitos diários. Aplicar a arte sustentável na
escola abrirá caminhos para que cada aluno
possa usar a sua criatividade e construir
obras que irão passar a mensagem de que
nosso planeta pede socorro.
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A RELAÇÃO MUSEU ESCOLA
RESUMO: Este trabalho vem com a ideia de mostrar sobre a importância dos museus
para a complementação do currículo formal escolar, bem como a preservação das
memórias do patrimônio cultural, uma vez em que as pessoas visitam museus e
exposições, conseguem adquirir maior conhecimento referente a diversas áreas de
conhecimento, bem como a se apropriar melhor de sua própria história. Partindo do
pressuposto que as escolas preocuram e visitam com bastante frequencia museus, pois eles
proporcionam experiencias com objetos que, em si, podem gerar motivação, curiosidade e
questionamento da parte do aluno. Atualmente encontramos diversas exposições que são
bastante interativas, as quais alunos e professores passam de expectadores para atuantes
dentro da exposição. Uma simples visita ao museu pode proporcionar ao aluno aprendizagens
significativas de elementos cognitivos e afetivos.
Palavras-Chave: Museus; Alunos; Experiências; Escola.
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INTRODUÇÃO
As exposições que existem ou passam
pelos museus têm a intenção de comunicar
ideias, conceitos e informações ao público
que o visita. O museu em sua ação
educativa visa ampliar as possibilidades
de aproveitamento pedagógico em seus
acervos, para que aquele que o visita acentue
seu espírito crítico em relação a sua realidade
e daqueles que estão à sua volta.
Trataremos como objetivo principal
deste artigo. Os conceitos relacionados
à educação em museus de ciências e os
desafios existentes na relação entre museu
e escola, destacando o papel do educador
de museus e do professor nesta relação.
Colando em ênfase a ação educativa que
encontramos nos museus.
Quais são as funções do museu na
educação? Quais ações benéficas ele pode
trazer para a escola e seus alunos?
Justifica-se
esta
pesquisa
tendo
em vista que os museus têm grande
potencial em provocar uma experiência
de aprendizagem que vai além da simples
complementaridade do ensino escolar e que
ocorre por meio de estratégias e métodos
diferentes daqueles os quais são utilizados
na escola.
Sendo assim, discutiremos a seguir sobre
as ações educativas dos museus e quais
trabalhos podem ser exercidos nele em
conjunto com a escola para que o aluno
instigue e melhore o seu aprendizado.
Para realização deste trabalho utilizamos
a pesquisa bibliográfica, a qual tivemos
como
embasamento
teórico
autores

e pesquisadores que tratam sobre
museus e a sua importância dentro da
educação escolar.

O MUSEU E SUA FUNÇÃO
SOCIAL
A função básica do museu é a preservação,
em nome desta, justifica-se todas as outras
ações como a coleta, pesquisa, a salvaguarda
de coleções e/ou referências culturais.
Realizada por meio da documentação e da
conservação, e por último a comunicação
que envolve a exposição, educação informal
e ações socioculturais.
Como já sabemos o museu é uma
instituição permanente aberta ao público,
sem fins lucrativos, que deve prestar
serviços à sociedade e contribuir para o seu
desenvolvimento. Esta instituição adquire,
investiga, conserva, difunde e expõe os
testemunhos materiais dos seres humanos,
para a educação e deleite da sociedade.
Além das instituições convencionalmente
designadas como Museus, são consideradas
incluídas nesta definição: As instituições que
conservam coleções e exibem exemplares
vivos de vegetais e animais (jardins
zoológicos, botânicos, aquários e vivários); os
sítios e monumentos naturais, arqueológicos
e etnográficos e históricos de caráter
museológico, que adquirem, conservam e
difundem a prova material dos povos e de seu
entorno; os centros de ciência e planetários,
as galerias de exposição não comerciais,
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os institutos de conservação e galerias de
exposição, que dependam de bibliotecas e
centros arquivísticos; os parques naturais,
os centros culturais e demais entidades que
facilitem a conservação e a continuação e
gestão de bens patrimoniais, materiais ou
imateriais; qualquer outra instituição: que
reúna alguma ou todas as características do
museu; ou que ofereça aos museus e a seus
profissionais os meios para realizar algumas
ou todas as características do museu; ou que
ainda, ofereça meios para realizar pesquisas
nos campos de Museologia, Educação ou
Formação.
Segundo o Código de Ética a atuação e
responsabilidades da instituição museu são
norteadas por oito princípios adotados pela
comunidade internacional dos profissionais
de museus, são eles: Os museus preservam,
interpretam e promovem aspectos do
patrimônio mundial. Princípio: os museus
são responsáveis pelo patrimônio natural
e cultural, material e imaterial. As direções
e os encarregados das estratégias e da
coordenação dos museus têm como
responsabilidade principal a proteção e a
valorização deste patrimônio, assim como,
prover recursos humanos, físicos financeiros
necessários para tanto. Princípio: Os museus
têm a responsabilidade de adquirir, preservar
e promover suas coleções, contribuindo para
salvaguardar o patrimônio natural, cultural
e científico. Seus acervos constituem um
patrimônio público significativo, têm um
estatuto legal especial e são protegidos
por legislação internacional. O conceito de
guarda abrange a propriedade legítima, a
permanência, a documentação, o acesso e a

alienação. Os museus que mantêm coleções
as conservam em benefício da sociedade
e de seu desenvolvimento. Princípio: Os
museus têm responsabilidades específicas
com a sociedade em consequência da tutela,
disponibilidade e interpretação das referências
primárias reunidas e conservadas em seus
acervos. Os museus conservam referências
primárias para a criação e o aprofundamento
do conhecimento. Princípio: os museus têm
o importante dever de promover seu papel
educativo, de atrair e ampliar a visitação da
sua comunidade, localidade ou grupo que
representa. A interação com a comunidade
e a promoção de seu patrimônio é parte
integrante do papel educativo dos museus.
Os museus possibilitam a valorização, o
entendimento e a promoção do patrimônio
natural e cultural. Princípio: os museus têm
o importante dever de promover seu papel
educativo, de atrair e ampliar a visitação da
sua comunidade, localidade ou grupo que
representa. A interação com a comunidade
e a promoção de seu patrimônio é parte
integrante do papel educativo dos museus.
Os recursos dos museus possibilitam a
prestação de outros serviços de interesse
público. Princípio: os museus utilizam uma
variedade de especializações, habilidades
e recursos materiais que têm aplicações
muito maiores que em seu próprio âmbito.
Isto permite aos museus compartilhar
seus recursos e prestar outros serviços
públicos como atividades de extensão. Estes
serviços devem ser realizados de forma
a não comprometer a missão do museu.
Os museus trabalham integrados com as
comunidades em que provêm seus acervos,
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assim como com aquelas às quais prestam
serviços. Princípio: os acervos dos museus
refletem o patrimônio natural e cultural das
comunidades de em que provêm. Desta
forma, eles podem ter valores que vão além
dos objetos e podem envolver referências à
identidade nacional, regional, local, étnica,
religiosa ou política. Consequentemente, é
importante que as atividades dos museus
observem estas possibilidades. Os museus
funcionam de acordo com as leis. Princípio:
os museus devem funcionar de acordo com
a legislação internacional, regional ou local e
com compromissos decorrentes de tratados.
Além disso, a direção deve cumprir todas
as responsabilidades legais ou quaisquer
condições relativas aos diferentes aspectos
do museu, seu funcionamento e acervo.
Os museus atuam profissionalmente.
Princípio: os profissionais de museus devem
observar as normas e a legislação vigente,
manter a dignidade e honrar sua profissão.
Proteger o público contra comportamentos
profissionais ilegais ou antiéticos. Todas as
oportunidades devem ser aproveitadas para
educar e informar ao público a respeito da
missão, objetivos e aspirações da profissão
museal, a fim de desenvolver um melhor
entendimento público sobre a contribuição
dos museus para a sociedade.
Quanto às características do museu são
apontadas: o trabalho permanente com
o patrimônio cultural, em suas diversas
manifestações; a existência de acervos
e exposições colocados a serviço da
sociedade, a produção de conhecimentos e
oportunidades de lazer; uso do patrimônio
cultural
como
recurso
educacional,

turístico e de inclusão social destinado
para a comunicação; promove exposição,
documentação, investigação, interpretação
e a preservação de bens culturais em suas
diversas manifestações. (DMCC-IPAHN/
MINC, 2005).
Já sabemos do que se trata uma instituição
museística, aprendemos que o museu não
é apenas um depósito de objetos antigos,
raros ou exóticos, muito mais que isso, o
museu ao longo do tempo transformou-se
em uma instituição social, e pode atuar para
o desenvolvimento individual e coletivo.

QUAIS APRENDIZADOS
PODEMOS TER EM MUSEU?
Os museus são locais para aprendizagem
informal para pessoas de todas as idades, de
todos os níveis escolares e de todos os tipos
de interesse, sendo assim, os museus podem
transmitir conhecimentos além de atividades
educativas para as crianças e jovens do
sistema escolar.
Os museus oferecem muitas atividades
de aprendizagem diferentes, sejam estas
formais e informais, conforme exemplos:
Oferecimento de palestras gratuitas com
base em conhecimentos decorrentes de
pesquisas continuas que fazem parte do
dia normal de trabalho dos profissionais do
museu. Alguns museus realizam atividades
/ exposições que envolvem a comunidade
nas atividades uma vez que as memórias e
conhecimentos das pessoas adultas são de
enorme importância para obter resultados
que satisfaçam a procura de autenticidade.
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Oferecem atividades de reconstituição os
quais podem assumir diferentes formatos.
Nas galerias de arte os adultos falam sobre o
que vêm e experenciam a partir do encontro
com uma dada obra de arte. Em museus ao
ar livre os adultos podem reexperienciar a
sua infância ou juventude em ambientes que
a recriam, na qual conseguem ter sensação
de bem-estar. Outros museus oferecem
boas oportunidades para aqueles que
desejam ser voluntários já que os museus
são orientados especialmente para o
patrimônio e arte. Ainda alguns museus
fornecem estágios e empregos para pessoas
que são marginalizadas pelo mercado de
trabalho comum.
Os
museus
têm
o
poder
de
ligar
comunidades,
estabelecer
aprendizagens ao longo da vida, troca
de experiências entre gerações. Nos
museus construímos e desconstruímos
a identidade com base em conceitos de
patrimônio. No século XXI este é um processo
democrático e que significa que as pessoas
de todas as idades estão ativas.
O potencial de aprendizagem ao longo da
vida dos museus é enorme colaboração com
profissionais que proporcionam educação
de adultos pode ser desenvolvida para
que se ajustem a uma sociedade com uma
porcentagem crescente da população a
atingir a velhice e no qual não há organizações
publicas realmente dedicada a melhorar o
potencial das competências de vida vividas
dos alunos mais velhos.
Uma simples visita ao museu proporciona
uma aprendizagem de elementos tanto
cognitivos como afetivos. Os ganhos

afetivos são aqueles que mais enriquecem a
educação em museus e parecem ser os mais
possíveis de se realizar comparando – se com
o ensino escolar. A motivação para conhecer
mais sobre temas tratados e o crescimento
pessoal são exemplos de ganhos afetivos, e o
afetivo que falamos aqui não é simplesmente
gostar, mas também ter o sentimento
voltado para os temas tratados e objetivos
propostos para as atividades programadas.
“A verdadeira força da experiência no museu
não se baseia na eficácia de transmitir
grandes quantidades de conteúdo mas na
capacidade de gerar entusiasmos e interesses
na aprendizagem”. (BRORUN, 1983).
Tanto para o visitante que está se
aventurando quanto para alguém que já
conhece o tema, as exposições contribuem
para um aprofundamento sobre os
conhecimentos expostos. Isso ocorre porque
as exposições costumam oferecer um
olhar mais interdisciplinar para os temas e,
também, porque possuem formas diferentes
de interação. Essas interações provocam
experiências novas para quem já conhece
o assunto, incentivando a aplicar, revisar ou
aprofundar o conhecimento dominado.
Ainda que muitos elementos das exposições
sejam estáticos, muitos museus e centros
mais novos (especialmente os de ciências)
necessitam que os visitantes aprendam
como operar ou realizar alguma tarefa na
própria exposição. Essa ação pode ou não
ter correspondência com atividades diárias
fora do museu, mas de qualquer modo, os
designers e produtores de conteúdo pensam
em formas de desenvolver ou aprimorar as
habilidades do visitante.
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Ao mesmo tempo em que são ambientes
que estimulam o desenvolvimento de
habilidades operacionais, também são
espaços de aprendizado de novas habilidades.
As exposições, especialmente as de ciências
e tecnologia, oferecem ao visitante inúmeras
experiências que raramente temos em nosso
dia-a-dia ou mesmo na escola.
Ao visitar uma exposição, o visitante
encontrará textos (técnicos, formais,
históricos, coloquiais, críticos, complexos,
informações e dados), gráficos, imagens,
fotografias e atividades experimentais. O
acervo, portanto, exercita a leitura, análise,
pensamento crítico, reflexão e investigação.
Ao passo que se visita uma exposição, as
informações estão dispostas em diversos
elementos: nos resultados de uma interação
digital, nas placas de identificação, no
painel explicativo de procedimentos, em
multimídias e painéis expositivos; tudo
dependente da identidade visual do espaço.
Saber lidar com as diversas informações é
crucial para aproveitar o acervo e se guiar ao
longo da exposição.
Acompanhando as habilidades sociais,
o ambiente das exposições é propício
para estimular a comunicação e expressão
dos visitantes, em que muitas vezes, para
obterem resultados, precisam explicar,
escrever, escutar e conversar com outros
visitantes.
Quando se experimenta algo, além de
pensar e agir, também se sente, e isso
influencia intensamente no aprendizado.
Isso é uma premissa de muitos educadores,
dentro da área que se chama de motivação.
As exposições são planejadas em torno

disso, nas percepções e nos sentimentos
que o visitante terá em cada área. Seja na
contemplação de um objeto, na reação à
resposta do equipamento e do componente
audiovisual ou no olhar crítico a imagens e
textos, sentimentos serão estimulados e
percepções provocadas.
Certamente
uma
exposição
não
será o único lugar que pode estimular
criatividade e pensamento inovador,
mas é frequente encontrarmos muitas
exposições com provocações intensas na
qual repensamos bastante sobre como as
coisas são, poderiam ser e nos permitimos
extrapolar os limites do comum. Em muitos
casos, as exposições artísticas e de design
são muito eficientes, provocadoras e
estimulantes para o visitante aprender a ser
criativo e a pensar com inovação.
Em uma exposição de imagens,
patrimônio histórico e painéis infográficos,
o visitante tem pouca liberdade para
explorar,
experimentar
ou
produzir.
Por outro lado, há muitos exemplos de
exposições artísticas e científicas em que a
participação do visitante é determinante
para o sucesso da mesma. Estes são espaços
propícios para o aprendizado de resolução
de problemas e fazer uso da exploração,
experimentação e produção.
O museu em trabalho conjunto com
a educação pode fazer o resgate de
situações que muitas vezes ficam perdidas
na história e por meio do museu elas
podem ser concretizadas, pois é mais
fácil e lúdico para o aluno aprender na
prática, bem como podendo se sentir
parte integrante do contexto.
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IMPORTÂNCIA E BENEFÍCIOS
DA PARCERIA MUSEU –
ESCOLA
O museu como espaço de cultura e
divulgação de conhecimento, também
deverá ser espaço de promoção da reflexão
e do pensamento critico. Os projetos
educacionais elaborados por museus devem
visar a autoconfiança de quem os visita, ter
uma mediação que estimule o diálogo com
as obras é importante que todo e qualquer
projeto educativo busque estar próximo a
realidade dos visitantes (SILVA, 2006).
As leituras são também um ponto
importante da relação museu-escola, pois,
por intermédio da presença do objeto o
visitante aprecia a obra e realiza a sua
leitura. Por meio dos debates a cerca de
suas impressões surge a oportunidade
para prática de argumentar, sendo assim, o
museu desafia a repensar e descobrir o novo,
proporcionando uma experiência diferente e
muitas vezes difícil de ser realizada na escola
em razão da falta de material de espaço
físico, etc. (MARANDINO, 2001).
O museu e a escola podem trabalhar com
as mesmas temáticas, porém o que define
não é somente a seleção e / ou amplitude
dos conteúdos abordados, mas é também a
forma de apresentação deles.
Acreditamos que os museus por
possibilitarem uma abordagem pedagógica
interdisciplinar
e
por
promoverem
diferentes formas de acesso e estímulo ao
conhecimento, favorecem uma ampliação
cultural dos alunos. Assim existem duas
opções para os professores, ou seja,

podem se limitar a explorar no museu
apenas os conteúdos programáticos de
sua disciplina, ou ultrapassar estes limites,
buscando a interdisciplinaridade e a
amplitude dos conhecimentos culturais
que o museu possibilite.
Um espaço mais concreto que o livro
didático; estimulador de questionamentos
e saber; complementador da aprendizagem;
pela presença do objeto; libertador e vivo;
facilitador de vivências, de construção e de
interatividade (CAZELLI, 1998, p. 9).
O acesso aos bens culturais, materiais
ou imateriais; é um meio de sensibilização
que pode tornar o indivíduo mais aberto
para a relação com o outro favorecendo a
percepção de identidade e de alteridade.
Acredita-se assim que a experiência
com o museu educa o olhar, forma
culturalmente o homem sensível e trabalha a
educação dos sentidos, pois é no “diálogo
com o outro e com a cultura que cada um
é constituído, desconstruído, reconstruído,
cotidianamente” (LEITE, 2005, p. 23).
É extremamente importante que haja
parceria entre museus e escolas, pois é
necessário que desde cedo o indivíduo
internalize a importância do patrimônio
cultural na sua vida e crie gosto por visitar
as exposições culturais existentes em suas
proximidades. Os estudantes de hoje são os
adultos de amanhã. Para que os professores,
coordenadores e diretores abracem a causa.
O museu como forma de educação não
formal não pode substituir a escola que
por sua vez é uma instituição de ensino
formal. Cada um possui seu papel, que não
deve ser ignorado. O que destacamos aqui
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é a importância da parceria entre as duas
instituições tanto para a preservação do
patrimônio como para aproveitamento do
mesmo na vida dos alunos.
Salientamos assim a importância do museu
para o processo de ensino – aprendizagem,
acreditando que o mesmo é um lugar
vivo e dinâmico, em que a tradição pode
ser conhecida, percebida questionada e
reinventada (SANTOS, 2008, p. 125).
A educação nos museus visa à preservação
do patrimônio cultural e natural, por meio

da participação crítica de toda a população.
A ação educativa é parte integrante dos
processos de comunicação museologia e deve
ser coerente com o discurso expositivo com
as publicações e outros meios de divulgação
do museu.
Consideramos então a metodologia
da educação patrimonial cultural a mais
apropriada para a ação educativa em museus
por levar em conta os ganhos cognitivos
e afetivos da aprendizagem e por partir da
especificidade do museu a cultura material.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização da educação nos museus ainda é um
desafio constante para qualquer instituição de educação
regular. Fazer o trabalho de levar os alunos até o
museu exige uma logística que nem todas as escolas
estão dispostas a fazer, porém insistimos ainda na importância
de tal prática para a preservação do passado e do futuro de
nossas crianças e jovens.
Os professores devem propor atividades em que os
alunos exercitem a sua percepção, esclareça dúvidas e
esteja mais entusiasmado a uma visita no museu com ação
educativa. Uma visita ao museu é de suma importância para
os jovens, em que eles vão desenvolver diversas áreas de
conhecimento, para tanto é necessário que o professor seja
mediador dessas visitas, fazendo seu aluno envolver-se com
o trabalho oferecido pelos museus.
Estamos no caminho certo para uma maior compreensão
do trabalho do museu por parte dos professores, escolas e
alunos e essa compreensão por parte dos alunos gera uma
visita mais produtiva para todas as partes envolvidas.
Devemos ficar atentos para não valorizar demais os
currículos oferecidos pelas escolas durante as visitas nos
museus para que não escolarizemos os museus, o museu é
um parceiro da escola, um local para trazer o aprendizado
aos alunos de forma mais lúdica, mas não pode de forma
alguma ser substituído à escolarização regular e a uma aula
expositiva do professor sobre o assunto.
O museu cumpre a sua função de educação e lazer, o qual
deve ter uma relação de simpatia entre o público e museu,
além de levar seus visitantes a estabelecer uma postura de
reconhecimento e preservação do patrimônio cultural e
ganhos cognitivos e afetivos que o museu pode fornecer.
O museu pode ser compreendido como uma instituição
que permite aprendizagens para muito além do limite de
suas pressuposições pedagógicas. O museu pode contribuir
decisivamente para a construção de propostas educativas
compartilhadas com a escola, em que a criatividade seja
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considerada crucial. Os encontros com
professores podem se fundamentar na
interpretação cultural e de significação,
favorecendo a análise da trajetória social
dos objetos até a estada no museu, à história

do isso e desuso dos objetos, dos impasses
e das perspectivas da educação para
compreender a história. O museu é um lugar
de aprendizagem, experiências e estar em
todos os tempos ao mesmo tempo.
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MUSICALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo discutir a importância do trabalho
com música na educação infantil. Justifica-se essa escolha, pois a música, por seu
aspecto lúdico, é um instrumento inovador para ser usado no processo educacional,
pois além de contribuir para deixar o ambiente escolar mais alegre e aconchegante
pode ser trabalhada por meio de atividades que colaboram para desenvolvimento da
criança, estimulando sua memória, concentração, autodisciplina, paciência, sensibilidade,
coordenação motora, timidez, autoestima, afetividade, inclusive a leitura e a escrita
Propiciadora do aprendizado a música é capaz de despertar nas crianças o interesse
e a curiosidade, desenvolve o raciocínio, a criatividade e outros dons e aptidões, por
isso, deve-se aproveitar está tão rica atividade educacional dentro das salas de aula. De
metodologia bibliográfica, o estudo abrange a música como linguagem expressando ideias
e sentimentos, trabalhando o emocional e o afetivo contribuindo para o desenvolvimento
cognitivos-intelectual. Considerada uma importante ferramenta de ação pedagógica a música,
é cada vez mais utilizada no processo de construção do conhecimento e alfabetização das
crianças, assim a escolha do tema: Musicalização na Educação Infantil abrange exatamente
a faixa-etária escolhida para o desenvolvimento e pesquisa.
Palavras-Chave: Criança; Desenvolvimento; Música.
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INTRODUÇÃO
A música, por seu aspecto lúdico, é
um instrumento inovador para ser usado
no processo educacional, e possibilita
diversos meios favoráveis para uma
educação de qualidade. Propiciadora do
aprendizado a música é capaz de despertar
nas crianças o interesse e a curiosidade,
desenvolve o raciocínio, a criatividade
e outros dons e aptidões, por isso, deve-se
aproveitar está tão rica atividade educacional
dentro das salas de aula.
A pesquisa tem como objetivo estudar
a “contribuição da música na educação
infantil”. Justifica-se abordagem desse tema,
pois com a vantagem de ser trabalhada de
diversas maneiras, a música é um excelente
recurso didático, pois por meio de suas
letras, ritmos, e também dos instrumentos,
e da dança a música abre espaço para
uma gama de oportunidades, onde
se contribui para o desenvolvimento pleno
infantil, favorecendo a aprendizagem, o
desenvolvimento da coordenação motora,
do ritmo, auxiliando na formação de novos
conceitos, nas questões de interação com o
outro, assim como os de autoestima.
A música contribui com o processo
de aprendizagem e alfabetização das
crianças, pois favorece o desenvolvimento
linguístico e cognitivo, assim como o
psicomotor e sócio afetivo, sendo essas
áreas interligadas, ou seja, indissociáveis
na formação de um ser humano provido de
necessidades sociais, e afetivas.
Existe uma ampla bibliografia na área da
educação musical, para realização da etapa

de desenvolvimento da pesquisa, foi utilizado
como metodologia a pesquisa bibliográfica,
por meio de autores como: Brito, entre
outros, e como material de apoio o nosso
Referencial Curricular Nacional (1998), este
documento refere-se às creches e entidades
equivalentes e pré-escolas, que integra
a série de documentos dos Parâmetros
Curriculares Nacionais elaborados pelo
Ministério da Educação e do Desporto, pois
trata sobre a fase de maior desenvolvimento
e aprendizagem na vida de uma criança.
Finalizando
o
trabalho
com
a
conclusão do tema proposto percebese o quanto a música como recurso
didático é uma ferramenta valiosa no
processo de ensino e aprendizagem. Todo
acervo consultado encontra-se devidamente
relacionado para consulta.

A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
A música é um grande recurso histórico
de arte e cultura para se trabalhar nas
escolas. A diversidade de gêneros disponível
atualmente garante aos professores um
conteúdo rico de conhecimento e ludicidade
para realização de um trabalho voltado a
história da música
A música, por seu aspecto lúdico, é um
instrumento inovador para ser usado no
processo educacional, e possibilita diversos
meios favoráveis para uma educação de
qualidade. Para Brito (2003):
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As cantigas de ninar, as canções de roda,
as parlendas e todo tipo de jogo musical
têm grande importância, pois é por meio
das interações que se estabelecem com a
criança, desenvolvem um repertório que
lhes permitirá comunicar-se pelos sons; os
momentos de troca e comunicação sonoro
musicais favorecem o desenvolvimento
afetivo e cognitivo, bem como a criação de
vínculo forte tanto com os adultos quanto
com a música. (BRITO, 2003, p.49).
Propiciadora do aprendizado a música é
capaz de despertar nas crianças o interesse
e a curiosidade, desenvolve o raciocínio, a
criatividade e outros dons e aptidões, por
isso, deve-se aproveitar está tão rica atividade
educacional dentro das salas de aula. A
música tem a vantagem de ser trabalhada de
diversas maneiras, por meio de suas letras,
dos instrumentos, dessa forma justifica-se a
importância da música na aprendizagem.
Quando realizada com qualidade em sala
de aula, a música desenvolve o raciocínio e a
criatividade e outras aptidões necessários no
desenvolvimento infantil, por isso é preciso
aproveitar ao máximo as situações musicais
em ricas atividades educacionais
Na educação infantil, as crianças recebem
inúmeros estímulos por meio das brincadeiras
lúdicas, por meio das músicas, brincadeiras e
jogos. A função dos educadores é fazer que
exercitem suas capacidades motoras, onde
possam descobrir, ter curiosidade, e assim
iniciarem o processo de aprendizagem da
leitura e da escrita.
Principalmente na educação infantil,
cujo é o momento de a criança construir
sua identidade, promover ainda mais seu

desenvolvimento cognitivo, motor e também
o afetivo, fazendo com que a criança passe a
interagir e a se socializar com outras crianças,
percebendo a diversidade entre elas. Para
Ponso:
O desafio de trabalhar a música na
Educação Infantil está em proporcionar
vivencias em que as noções básicas de
ritmo, melodia, dinâmica, estilo e outros
aspectos musicais sejam apresentadas de
forma consistente sem esquecer o lúdico e a
realidade dos alunos. (PONSO, 2014, p.49).
A responsabilidade da educação infantil
acontece durante todo o processo de
desenvolvimento motor, intelectual e
cognitivo, assim como o processo da
aprendizagem.
A organização dos conteúdos, segundo
RCNEI, para a faixa etária dos 4 aos 5 anos para
trabalhar a área de música deverá respeitar
o nível de percepção e desenvolvimento
musical e global das crianças em cada uma
de suas fases, assim como as diferenças no
âmbito socioculturais entre elas.
Os conteúdos devem priorizar a
possibilidade de desenvolver a comunicação
e a expressão por meio dessa linguagem e
podem ser organizados em dois blocos, o
primeiro é o fazer musical e logo depois a
apreciação musical, que abarcam, também,
questões referentes à reflexão (BRASIL,
1998, p.57).
• A exploração de materiais e a escuta
de obras musicais para propiciar o contato
e experiência com a matéria-prima da
linguagem musical: o som (e suas qualidades)
e o silêncio;
• A vivência da organização dos sons e
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silêncios em linguagem musical pelo fazer e
pelo contato com obras diversas;
• A reflexão sobre a música como
produto cultural do ser humano é importante
forma de conhecer e representar o mundo.
Esses recursos acima citados, o educador
se bem comprometido a sua prática de sala
de aula, encontrará recursos pedagógicos
riquíssimos para desenvolver um excelente
trabalho com a música na educação infantil
de inúmeras maneiras.
Inicia-se um bom trabalho com música
no ambiente escolar, quando todos os
profissionais envolvidos no processo
de ensino e aprendizagem passam a
compreender que o uso adequado de
qualquer música pode se tornar um material
rico para o trabalho em sala de aula.
Durante
os
momentos
musicais
compartilha-se gostos musicais, buscando
sempre novas fontes sonoras. Diante
disso, os objetivos do trabalho com música
abrangem inúmeros aspectos que alguns
valem ser destacados. De acordo com Brasil
(1998):
• Promover
socialização
dos
conhecimentos sobre música e seus
instrumentos.
• Aumentar a sensibilidade e a
capacidade de concentração.
• Desenvolver o raciocínio lógico e a
imaginação
• Desenvolver
a
autoestima
e
coordenação motora;
• Desencadear emoções, aumentando a
união entre a interação e o prazer;
• Explorar os instrumentos musicais
• Desenvolver a linguagem, a percepção,

audição, habilidades em acompanhamento
rítmico com instrumentos, voz e o canto
como expressão individual e em grupo.
• Construir instrumentos musicais;
• Contribuir
na
formação
e
desenvolvimento da personalidade das
crianças, pela ampliação da cultura.
• Enriquecimento da inteligência
• Vibração da sensibilidade musical
• Educar musicalmente
No ambiente escolar o trabalho
desenvolvido com a música tem como uma
das características importantes a de ampliar
uma variedade de linguagens que permite a
descoberta de novos caminhos e de novas
aprendizagens. Existe a necessidade natural
da criança pelo brinquedo, pelo canto, assim
como a música a dança manifestaremse de forma espontânea no cotidiano da
criança e diante disso as mesmas devem ser
estimuladas e transformadas em brincadeira
prazerosa e atraente, e não em movimentos
mecânicos e repetitivos.
Buscar conhecer o gosto musical infantil é
bastante importante para que o trabalho com
música tenha significado para os pequenos.
Ouvir as crianças, possibilitar troca de
experiências entre elas, buscar informações
sobre a cultura das famílias, para que se
consiga se aproximar cada vez mais das
vivencias das crianças e com isso ampliar
suas oportunidades em ouvir e vivenciar
momentos prazerosos com ligados a música.
A música sempre fez e sempre fará parte
da existência humana, o importante para
o trabalho do professor é desenvolve-la
trazendo as crianças cada vez mais próximas
ao mundo letrado e lúdico infantil. Deve-
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se possibilitar sua expressão natural e
criatividade, suas demonstrações de afeto
e autoconhecimento. Podemos afirmar que
cada professor e cada criança traz de alguma
forma sua contribuição e suas vivências
musicais como as: Canções de ninar, canções
preferidas, tema do desenho favorito,
novelas entre outras.

TRABALHANDO COM
MÚSICA NO DIA A DIA
ESCOLAR
Sabemos que a expressão musical possui
importante papel nas situações recreativas
da maioria das crianças. Ao mesmo tempo
que diverte ela desenvolve potencialidades
fundamentais para o seu desenvolvimento
individual e coletivo como a criatividade
e autodisciplina, a consciência rítmica e a
imaginação infantil.
Cada criança apresenta seu próprio ritmo
de desenvolvimento, aos poucos ela vai
se socializando interagindo com o meio
descobrindo assim seu próprio mundo ao
qual interpretara à sua maneira.
Os inúmeros fatores positivos que a
música oferece podem auxiliar na riqueza
de estímulos para o desenvolvimento
infantil. Possibilitar que as crianças tenham
convivência com situações musicais como
ouvir e tocar, apreciar e imitar diferentes
instrumentos e sons, possibilita um maior
desenvolvimento intelectual.
A música aliada ao desenho se torna
uma grande ferramenta pedagógica, pois
realizando situações de aprendizagem com

esses dois recursos o professor passa a
conhecer ainda mais seu aluno deixando
o criar e assim interagindo mais com as
crianças.
O desenho assim como a música sempre
será parte fundamental na formação do ser
humano, e na sua interação com o mundo.
Em específico:
A criança desenha e cria porque brinca.
Para ela, a mesma concentração de corpo
inteiro exigida no brincar aparece no
desenhar. Neste sentido, o corpo inteiro está
presente na ação, “concentrado na pontinha
do lápis”, e a ponta do lápis funciona como
uma ponte de comunicação entre o corpo e
o papel (SMOLE; DINIZ; CÂNDIDO, 2000,
p.18).
Dessa maneira, o desenho e a música
podem se relacionar de diferentes formas,
como traz Ponso:
Quando a criança desenha algo
incompreensível aos nossos olhos, não
significa que sua produção não tenha infinitos
significados. O processo de desenhar suas
impressões acerca dos objetos, sons e
sensações possibilita uma intencionalidade
de expressão perante o mundo que está
descobrindo e desvendando dia após dia
(PONSO, 2014, p.47).
Na ação de desenhar o que se sabe é que
esse movimento favorece inúmeras conexões
neuronais, e estas podem estabelecer
relações entre imagem e som. Para Ponso:
Muitas vezes, o ato de desenhar vem
acompanhado por sons e movimentos
corporais nos quais a criança integra suas
percepções acerca daquela criação. Portanto
é fundamental permitir esse espaço e tempo
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de organização da criança ao sistematizar suas
fantasias. Elas são a primeira aprendizagem
músico-pictórico-artística em formação
desde os primeiros anos da criança. (PONSO,
2014, p.47).
Para essa mesma autora a concretização
de sons por meio de imagens e desenhos
contribui para a percepção e a integração
entre os sentidos. Portanto, é visível quando
propomos uma atividade onde a criança
desenha enquanto ouve uma música, a
tranquilidade em que acontece é muito
interessante de se observar. Em complemento
a essa ideia, a citação abaixo:
A construção do desenho implica a
compreensão da canção. O encontro dos
sentidos, visão e audição permite que o
ato de criar o desenho a partir da música
favoreça a formação do sentido critico a
partir de experiências cotidianas com um
olhar diferenciado, sensível e conectado as
diversas manifestações sonoras e visuais do
mundo infantil. (PONSO, 2014, p.50).
Enfim, os desenhos que apresentam
uma parte musical com característica
diferenciada
podem
ser
utilizados
de múltiplas formas, o professor precisa ser
criativo e valorizar as produções das crianças
para tornar essa atividade interessante e
prazerosa para ambos.
No processo de aquisição da leitura e da
escrita a música tem importante papel, pois
especialistas afirmam que a familiaridade
da criança com textos apreciados por elas,
facilita o processo de alfabetização.
Quando a criança passa a perceber que a
combinação de algumas palavras resulta em
cada uma das palavras do refrão musical, ela

tem muito mais interesse e prazer em aprender
a ler e a escrever de uma maneira mais geral
do que ler e escrever palavras isoladas
desconexas. Com esse trabalho, a criança
amplia sua capacidade de compreensão, pois
ela possui mais elementos de interpretação.
É por meio da música que a criança
entra em contato com este mundo letrado
ao qual apresentamos a ela, mundo
letrado e lúdico. Esse trabalho precisa ser
estimulado para que a criança crie e aprenda
a expor seus conhecimentos, onde poderá
fazer música com seu próprio corpo, com o
lápis e a borracha.

A IMPORTÂNCIA DO
PROFESSOR
Em um contexto escolar, o professor tem
papel fundamental e não pode cometer
erros. Suas ações são de grande importância
no trabalho com música, pois é ele quem
vai apresentar, ensinar, observar e avaliar o
desenvolvimento dos seus alunos de forma
individual e coletiva, é ele quem realiza as
sondagens de reconhecimento do repertório
dos alunos, quais suas vivencias, o que
desperta interesse entre tantas outras. É
o professor que irá dar vida as suas aulas
e aguçar o interesse e a curiosidade dos
pequenos. Portanto:
O fato de a música ter ou não seu valor
reconhecido coloca-a dentro ou fora do
currículo escolar, dependendo de quanto é
ou não considerada pelo grupo social. Se,
em determinada cultura, a música for uma
das grandes disciplinas do saber humano,
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o valor da educação musical também será
alto, em pé de igualdade com o de outros
campos do conhecimento. Se, porém, se não
houver esse reconhecimento, sua posição
em relação às demais áreas será, também,
marginal. Esta é a questão crucial com que
se depara hoje no Brasil: o resgate do valor
da música perante a sociedade, único modo
de recolocá-la no processo educacional
(FONTERRADA, 2008, p. 13).
A música sendo uma facilitadora nesse
processo de ensino e aprendizagem e tendo
o professor como mediador dessa cultura,
ela deve ser promovida de maneira que
cada indivíduo seja produtor e reprodutor
cultural. O professor se reconhecendo como
mediador, só assim ele perceberá que a
música é uma ferramenta importante de seu
trabalho em sala de aula.
Martins (1985, p. 47) afirma que “Educar
musicalmente é propiciar à criança uma
compreensão progressiva da linguagem
musical, por meio de experimentos e
convivência orientada”.
Já Paulo Freire (1996) nos diz que “ensinar
e aprender não podem dar-se fora da
procura, da boniteza e da alegria”, “cabe a
nós professores insistir na busca pelo “gosto
da alegria sem a qual a prática educativa
perde o sentido”. Nos faz refletir sobre o
“ensinar exige alegria e esperança” e que
“ensinar exige respeito à autonomia do ser
do educando”.
As situações de aprendizagem utilizando a
música devem partir dos conhecimentos das
crianças, dessa forma irão se desenvolver
dentro das possibilidades e condições de
trabalho de cada professor, ou seja, dentro

da realidade da turma.
Estar atento as necessidades dos seus
alunos, é primordial nesse trabalho, pois
observa-se as necessidades e criasse
oportunidades para as crianças criarem e
despertarem seu gosto musical, isso com
alegria e prazer em participar se envolver.
O trabalho do professor poderá acontecer
envolvendo a música nas diversas áreas como
de comunicação e expressão, dramatização
entre outras, tornando assim o trabalho
interdisciplinar e favorecendo um ensino
mais agradável para quem aprende e para
quem ensina também.
O trabalho com a linguagem musical
precisa ser encantador para quem é aprendiz
e para quem vai ensinar e isso muitas vezes
só ocorre quando se tem a consciência da
importância de se respeitar a expressividade
das crianças e cria oportunidades de criação
em sala de aula. Diante disso:
Ao cantar, utiliza-se a linguagem verbal e
representa modos próprios de preencher e
assimilar o ambiente ao redor. A educação
musical proporciona a vivência da linguagem
musical como um dos meios de representação
do saber construído pela interação intelectual
e afetiva da criança com o meio ambiente.
(ROSA, 1990, p.17).
Sabemos que a base de uma educação de
qualidade depende da disposição do professor
em querer realizar, dando significado
interligando as áreas de conhecimento com
a música, enfim é preciso haver compromisso
com o aprendizado. É compreensível que:
Na atualidade não existem receitas
demarcadas ou lineares para educar, em
nenhuma área do conhecimento e muito
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menos na arte. A música, como a maior
parte das disciplinas, deve ser ensinada por
maneiras diretas, abertas, transversais e
interdisciplinares, que permitam integrar os
diferentes aspectos da pessoa, do mundo,
do conhecimento. Porque a música, como
costumamos repetir, não pode continuar
sendo considerada como uma atividade de
caráter meramente estético, pois trata-se de
uma experiência multidimensional, um direito
humano, que deveria estar ao alcance de
todas as pessoas, a partir de seu nascimento,
e por toda a vida. (GAINZA, 2008 p.23).
É interessante ressaltar que em qualquer
disciplina desenvolvida com a música, essa

precisa ter dinamismo, ou seja, deve ser
atraente que desperte interesse nos alunos,
especificamente em se tratando da música,
pois o acesso das crianças as informações
acontecem de forma acelerada fora da escola.
Por fim, a música é sim um
poderoso veículo de criação de situações, que
tornam os alunos mais sensíveis adaptados e
produtivos. Mas para isso acontecer é preciso
que os profissionais ligados diretamente
a prática escolar, arregacem as mangas
e busquem novas formas de trabalhar,
propiciando aos alunos momentos de prazer
e alegria, momentos significativos com a
musicalidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização da música, em sala de aula, como instrumento de ensinoaprendizagem favorece o olhar cuidadoso das formas, sensações,
sentimentos e socialização entre as crianças, pois este tipo de atividade
favorece o comprometimento com os diferentes tipos de expressão.
Pode-se dizer então que a música desenvolve o pensamento e a
linguagem, oferecendo condições à criança de descobrir os sons que a
rodeia e que ela pode criar, conseguindo por meio deles novas maneiras
de se expressar e se comunicar com as pessoas que a cercam.
Uma ação pedagógica eficaz é cantar, ouvir boas músicas, ouvir músicas
clássicas, ouvir sons da natureza junto com as crianças. A música expressa
um pensamento, quer quando se canta uma letra, quer quando se ouve
uma melodia, é considerada como um importante fator na aprendizagem.
Por meio da música pode-se trabalhar a linguagem
oral e escrita possibilitando o estimulo da criança em
ampliar seu vocabulário, uma vez que, por meio da
música, ela se sente motivada a descobrir o significado de novas palavras
que depois incorpora a seu repertório. Todos esses benefícios são
estendidos não só à linguagem falada, mas também à escrita, na medida
em que boa percepção, bom vocabulário e conhecimento de estruturas
de texto são elementos importantes.
As
atividades
musicais
permitem
que
as
crianças
passem
a
conhecer
seu
corpo,
sua
voz,
desenvolvam a comunicação com as demais crianças, amplie outras
habilidades para além daquelas que ela já reconhece que possui e brinque
com as palavras.
Vivenciar a música em sala de aula nos apontam
diferentes
fases
e
descobertas
por
quais
as
crianças
passam,
isso
em
diferentes
fases
do
desenvolvimento
infantil, favorecendo o processo de ensino-aprendizagem de maneira
coletiva e bastante lúdica.
Trabalhar a música como ferramenta de apoio é proporcionar a
criança momentos de descoberta, deixando que essa descubra, analise e
compreenda os diferentes ritmos. Quando as atividades envolvem música
está nos dá condições de observar o raciocínio, a percepção musical, a
sensibilidade e as variadas formas de expressão corporal dos alunos.
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A FAMÍLIA E SEU PAPEL NO PROCESSO
DE APRENDIZAGEM DO ALUNO
RESUMO: O ponto central que norteia a discussão do presente artigo encontra-se na
relevância do papel da família no processo de ensino e aprendizagem dos alunos nos dias
atuais. As crianças apreendem conhecimentos de diferentes formas, num primeiro momento
por meio da família, e posteriormente de forma externa, principalmente por meio da escola.
Diante de tal prerrogativa, a relação família e escola torna-se elemento condicionante para
uma aprendizagem efetiva. Assim, o estudo acerca de tais relações é pertinente afim de
refletir, compreender e elaborar estratégias no sentido de proporcionar aos alunos uma
aprendizagem significativa. Para tanto é preciso entender o papel que a escola, enquanto
instituição de ensino, ocupa na sociedade, bem como, sua importância na formação do
indivíduo. O artigo se desenvolve no entendimento da relação entre família e escola a partir
da análise de estudos e da bibliografia existente sobre o tema.
Palavras-Chave: Família; Escola; Relação; Aprendizagem; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO
O objetivo principal do artigo é discutir,
à luz de estudos e da bibliografia existente
sobre o tema, a importância da família
na aprendizagem dos alunos e como ela
pode ser significativa na apreensão de
conhecimentos adquiridos no âmbito
escolar. Além de discutir o papel da família,
pretende-se mostrar como escola e família,
por meio de uma relação de cooperação
mútua, pode transformar o processo ensinoaprendizagem. Como consequência desta
relação, espera-se que a qualidade da
aprendizagem do aluno aumente de forma
significativa.
O artigo tem como objetivo, também,
determinar os fatores que influenciam na
aprendizagem das crianças, e discutir, sob
a óptica piagetiana, àquilo que prejudica
ou impossibilita uma aprendizagem efetiva,
considerando-se que não há deficiências
cognitivas e, por conseguinte, impeditivas de
aprendizagem.
A educação é uma ciência complexa, além
de estudar todas as faculdades humanas,
procura atender as necessidades dos
indivíduos em todos os aspectos. O campo
educacional oferece subsídios aos indivíduos
para que possam atuar em sociedade.
Por isso a educação, enquanto prática
educacional, precisa ser constantemente
repensada, considerando o conhecimento
do aluno, uma vez que, o que este traz para
sala de aula é de extrema importância em
sua aprendizagem, e as relações familiares de
cada indivíduo implica diretamente em seu
processo de aprendizagem, afinal a família

como socialização primária, deve perceber
o quanto é importante, na formação da
estrutura básica da criança e na influência
que exerce em toda socialização secundária,
entre elas, a escola.
Frente a tal prerrogativa, é necessário que
a escola valorize as vivências trazidas pela
criança, como dito anteriormente, levando-a
ao saber, promovendo uma educação
libertadora baseada nas experiências e na
realidade em que vivem e compreender qual
o papel desempenhado pela família e pela
escola no que se refere à participação efetiva
dos pais na vida escolar dos filhos, analisando
como esta parceria pode contribuir para a
formação plena do indivíduo.
O artigo mostrará que a parceria
ideal entre escola e família pressupõe,
de
todos
os
participantes,
a
compreensão de que a relação família - escola
deve se configurar de maneira que os pais
não responsabilizem somente a escola pela
educação de seus filhos, mas que entenda
esta como parceira. Por conseguinte, a escola
não deve se eximir da responsabilidade como
agente formador.
Sobre o exposto Gadotti (1994, p. 36)
afirma que:
O aluno aprende apenas quando ele se
torna sujeito da sua aprendizagem. E para
ele torna-se sujeito da sua aprendizagem ele
precisa participar das decisões que dizem
respeito ao projeto da escola que faz parte
também do projeto de sua vida. (GADOTTI,
1994, p. 36).
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A ESCOLA COMO ESPAÇO DE
APRENDIZAGEM
O processo educacional, desde o início
da
humanidade,
esteve
diretamente
relacionado com questões ligadas ao âmbito
familiar. Nos primórdios, os ensinamentos
eram transmitidos com o propósito
de
sobrevivência,
tais
ensinamentos
objetivavam atividades essenciais para a
permanência do homem no mundo, assim
como, sua preservação, tanto quanto espécie
e, mais adiante, de seus valores morais, dessa
forma, o aprendizado sempre esteve ligado
às questões de ordem social e cultural.
A medida que a humanidade evolui, o
processo educacional também escalava
níveis mais elevados. Na antiguidade,
grande parte da civilização possuía uma
educação restrita a uma pequena parcela
da população, e em muitos casos, um
educador era o gestor desse processo, mas
ainda dentro do seio familiar, tornando
o processo de aprendizagem ainda restrito
às questões familiares.
Mais adiante com a descentralização do
processo educacional pelas famílias, a escola,
enquanto instituição educacional, com
objetivos, metas e projetos estabelecidos,
surge como espaço sistemático para
o processo de ensino - aprendizagem,
cuja função é garantir a todos o acesso
ao conjunto de saberes produzidos pela
sociedade. Porém, em um passado não tão
distante, a escola transforma o processo de
ensino e aprendizagem em algo homogêneo,
universal, deixando as particularidades
e
individualidades
dos
alunos
em

segundo plano nesse processo. Assim, com
o conhecimento tratado universalmente, a
escola promove uma educação uniformizada,
minimizando as particularidades de cada
estudante. Sobre isso Dayrell (1996, p.4) diz
que:
Tais conhecimentos, porém, são reduzidos
a produtos, resultados e conclusões, sem
se levar em conta o valor determinante dos
processos. Materializado nos programas
e livros didáticos, o conhecimento
escolar se torna "objeto", "coisa" a ser
transmitida. Ensinar se torna transmitir esse
conhecimento acumulado e aprender se
torna assimilá-lo. Como a ênfase é centrada
nos resultados da aprendizagem, o que
é valorizado são as provas e as notas e a
finalidade da escola se reduz ao passar de
ano. (DAYRELL, 1996, p. 4).
Quando um povo atinge um estágio maior
de complexidade na organização de sua
cultura, começa a existir uma preocupação em
transmitir esses saberes à sociedade como um
todo. Nesse momento, a escola transformase em instituição promotora de cultura e
cidadania, deixando, assim, de minimizar
o aluno, preservando suas características
individuais e culturais, estabelecendo as
diferenças de cada sujeito, a fim de ensinar
o respeito às diversidades. Atingindo esse
nível, a escola configura-se em um espaço,
não apenas que garante o acesso à todos,
mas que ensina a refletir sobre os aspectos
culturais e individuais, do ponto de vista
moral e ético, de cada um de seus aprendizes.
Ao passar de instituição transmissora de
saber, à instituição promotora de cultura e
cidadania, a escola começa ser confundida
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como espaço responsável por cuidar dos
filhos dos outros. Os pais passam a delegar
à escola, suas responsabilidades enquanto
instituição socializadora primária da criança.
Em detrimento de valores familiares, a escola
é entendida não como instituição dos saberes
científicos e formadora de indivíduos sociais
e críticos, mas sim como o espaço em que
se aprende boas maneiras, que dita regras,
que impõe limites, funções essas precípuas
da família.
Sobre o exposto, Freire (1997, apud Leite;
Gomes, 2010, p. 2) afirma que:
Devemos tentar resgatar o verdadeiro
papel da escola, sendo este um ambiente
em que o professor seja considerando muito
mais do que ser babá ou substituto dos pais,
considerando, pois que educar é muito mais
que ensinar boas maneiras, ler e escrever, é
criar consciência crítica e formar um cidadão
em cada um de seus alunos. (FREIRE, 1997,
apud LEITE; GOMES 2010, p. 2)
A escola, portanto, é a formadora
de
indivíduos
onde
é
trabalhado
cientificamente o potencial de cada um.
A
escola
prepara
o
indivíduo
a
enfrentar a sociedade com saberes
que o torne capaz de tomar as
próprias decisões e enfrentar seus próprios
desafios. O trabalho educacional da escola
é diferente do trabalho educacional da
família, uma vez que na escola exigese
um
conhecimento
especializado.
No entanto, o trabalho educacional da
escola não pode prescindir do trabalho
educacional da família, uma vez que a
formação moral do indivíduo como o artigo
trará a seguir, tem suas bases na família.

O PAPEL DA FAMÍLIA NA
FORMAÇÃO DO ALUNO
Face à diversidade existente no que tange
às organizações familiares, considera-se
como referência familiar àquelas compostas
por, pelo menos, um adulto e uma criança ou
adolescente.
A família é a responsável pelos cuidados
físicos, pelo desenvolvimento psicológico,
emocional, moral e cultural da criança
na sociedade, desde o seu nascimento.
Com isso, por meio dos primeiros
contatos com a família a criança supre
suas necessidades e inicia a construção
dos seus esquemas perceptuais, motores,
cognitivos, linguísticos e afetivos. Também é
a partir da família que a criança estabelece
ligações emocionais para o estabelecimento
de uma socialização adequada. Sobre isso
aponta Sousa (2008, p.2):
O ambiente familiar é a formação da
base de personalidade, onde a criança
cresce, atua, desenvolve e expõe seus
sentimentos, experimenta as primeiras
recompensas e punições, a primeira imagem
de si mesma e seus primeiros modelos
de comportamentos – que vão se
inscrevendo no interior dela e configurando
seu mundo interior. Isto funciona como
fator determinante no desenvolvimento
da consciência, sujeita a influências
subsequentes. (SOUSA, 2008, p. 2).
A família também tem um papel
importante nas representações do mundo
exterior, uma vez que este processo
possibilita a criança viver o universal de
forma particular e, dessa maneira, construir-
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se. Pelo fato de pertencer a um determinado
núcleo familiar a criança recebe noções de
poder, autoridade, hierarquia, além de lhe
permitir aprender habilidades diversas, tais
como: falar, organizar seus pensamentos,
distinguir o que pode e o que não pode fazer,
seguindo as normas da sua família, adaptarse às diferentes circunstâncias, flexibilizar,
negociar.
A vivência familiar tem uma grande
influência no comportamento da criança
na sua relação com o mundo e com seus
companheiros escolares. Sendo assim, a
família tem uma importância fundamental
para que a criança tenha um relacionamento
saudável com a sociedade ao seu redor.
Além de funcionar como o primeiro e mais
importante agente socializador, sendo
assim, é o primeiro contexto no qual se
desenvolvem padrões de socialização em que
a criança constrói o seu modelo de aprendiz
e se relaciona com todo o conhecimento
adquirido durante sua experiência de vida
primária e que vai se refletir na sua vida
escolar. A respeito expõe Valadão (apud
Sousa; José Filho, 2008, p. 3):
Independentemente de como a família
é constituída, esta é uma instituição
fundamental da sociedade, pois é nela
que se espera que ocorra o processo
de socialização primária, onde ocorrerá
a formação de valores. Este sistema de
valores só será confrontado no processo
de socialização secundário, isto é, por
meio da escolarização e profissionalização,
principalmente
na
adolescência.
(VALADÃO; SANTOS apud SOUSA; JOSÉ
FILHO, 2008, p. 3).

Assim, a família se revela não somente
como fator indispensável na estabilidade
emocional da criança como também na sua
educação, com isso, o sucesso da tarefa da
escola depende da colaboração familiar ativa.
É com esta formação de personalidade que
o indivíduo se relaciona na sociedade e, no
ambiente escolar. Neste sentido, podemos
dizer que a família, de certa forma, por meio
da influência passada para o indivíduo, está
presente também no ambiente escolar.

RELAÇÃO FAMÍLIA- ESCOLA
NA FORMAÇÃO DOS ALUNOS
Fora visto anteriormente que a família se
constitui como agente socializador primário
da criança, é no ambiente familiar que as
primeiras noções de mundo são passadas a
ela. Contudo, desde o século XX, homens
e mulheres estão cada vez mais imersos no
mundo do trabalho, e a responsabilidade
pela educação dos filhos foram dividas com
a escola, esta por sua vez, passou a ter uma
maior importância educacional. Além de
fornecer modelos de comportamento, o
ambiente escolar fornece também fontes
de conhecimento e de ajuda para o alcance
da independência emocional da família,
além de se tornar um local para a formação
do ser social e para o desenvolvimento do
processo de transmissão e assimilação do
conhecimento.
Segundo Ferreira (Ferreira; Maturano apud
Dessen; Polonia, 2007, p. 28), se na família
são normalmente os pais que exercem a
contribuição para o desenvolvimento geral e
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escolar, na escola são os professores. Contudo,
tal prerrogativa não pode ser confundida
com delegação de responsabilidades, ou uma
preocupação apenas, no que diz respeito aos
resultados finais. O relacionamento entre
escola e família deve ser entendido como
um processo, cujo principal objetivo seja
aperfeiçoar a relação ensino-aprendizagem.
É importante a menção do mesmo, uma vez
que, percebe-se atualmente, uma mudança
de paradigma na educação, as funções da
família e da escola, por vezes, se confundem,
e assim, responsabilidades que se configuram
da família acabam sendo delegadas às escolas.
Sobre isso Bastos (2011, p. 1) expõe que:
O que vemos hoje, por conta da correria
atual, é que os pais estão delegando a outros
essa tarefa tão importante que é EDUCAR,
sendo esta tarefa de responsabilidade
exclusiva dos pais e não de babás, tias, avós,
sendo estas pessoas muito importantes,
como apoio desse processo educativo
quando seguem a mesma linha de educação.
(BASTOS, 2011, p. 1).
Na relação família-escola, o que é
necessário é uma integração, afinal tratase de uma relação fundamental para o
desenvolvimento do indivíduo. Se de um
lado a família, em diversos casos, delega suas
responsabilidades para a escola, esta por sua
vez, ainda tem dificuldade de inserir os pais
em suas atividades de aprendizagem das
crianças. Carneiro (apud Dessen; Polonia,
2007, p. 28) afirma que a “mudança desta
situação depende de uma transformação
na cultura vigente da escola e que o projeto
político pedagógico poderia ser um dos
meios para promover esta inserção”.

Por fim, as formas de avaliação adotadas,
bem como as estratégias para superar as
dificuldades presentes no processo ensinoaprendizagem, de maneira a incluir a família,
exigem que as escolas insiram essa discussão
no projeto pedagógico, como forma de
assegurar a sua compreensão e efetivar
a participação dos pais, além de romper
o estereótipo presente da preocupação
centrada apenas nos resultados acadêmicos.
O que se pode notar é que a relação da escola
com a família é de fundamental importância
para o desenvolvimento do indivíduo. Cabe
então que a escola se prepare de tal forma
a possibilitar que esta relação se torne
realmente produtiva.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na pesquisa realizada foi observado o quanto é
importante a relação família-escola na formação integral
do indivíduo, por meio da análise das funções de ambas
instituições, juntas e separadamente, a fim de destacar que
possuem grande contribuição na formação da cidadania,
bem como no desenvolvimento das habilidades motoras,
afetivas e cognitivas dos educandos. É preciso que pais e
educadores trabalhem juntos, integrados, em busca dos
mesmos objetivos e sempre tentando os mesmos meios.
Só a perfeita integração família-escola poderá produzir
uma relação satisfatória, uma educação harmoniosa e
coerente entre a escola e os pais, além de propiciar segurança,
tranquilidade e confiança aos educandos. A construção da
autonomia moral na criança será possível em um ambiente
democrático, constituído por relações de cooperação e
respeito mútuo, possibilitado pelas trocas sociais. Nesse
sentido, tanto escola quanto família necessitam caminhar
juntas, para que a educação possa existir, e o processo
educativo possa acontecer.
O artigo mostrou que a família é a primeira instituição na
qual o sujeito faz parte desde o nascimento, transmitindo
seus primeiros conceitos de civilidade e vida social. Desta
forma, a escolha de uma escola para os filhos é uma das
decisões mais importantes para os pais. Ainda existem
muitas dificuldades nesta relação, tanto no que diz respeito
a escola, quanto no que tange a família.
A compreensão do real papel escolar, em diversas famílias,
ainda é confundida, porém, do outro lado, a escola ainda
insiste em manter a família fora de seu processo educacional,
direcionando a ela um papel figurativo, ou seja, a participação
dos pais se limita à reuniões ocasionais, participação em
eventos ou festas tão somente em datas comemorativas.
A participação dos pais na educação formal dos filhos deve
ser constante e consciente. Vida familiar e vida escolar são
simultâneas e complementares. É importante que pais,
professores, filhos/alunos compartilhem experiências,
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entendam e trabalhem as questões envolvidas
no seu dia-a-dia, buscando compreender
as nuances de cada situação, uma vez que,
tudo o que se relaciona aos filhos tem a ver,
de algum modo, com os pais e tudo que se
relaciona aos alunos tem a ver, sob algum
ângulo, com a escola.
Enfim, não há como se pensar numa gestão
democrática, onde o aperfeiçoamento da
democracia se dá na participação do cidadão,
na concepção e no controle das ações em
todos os níveis, sem pensar a participação
efetiva da família nas questões escolares.

A participação familiar, feita de forma
organizada, na vida escolar do indivíduo, é
um imperativo no atual momento. A função
dela não pode se limitar, tão somente, ao
interesse pelos resultados finais, ou delegação
de responsabilidades que lhe cabe, mas sim
de acompanhamento, e principalmente, de
mesma fala. Contribuindo, acima de tudo,
para a formação integral do indivíduo, que
deixa a condição de objeto, tornando-se
sujeito de suas próprias ações no processo
educativo e em sua formação continuada ao
longo da vida.
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA – UMA PARCERIA
O PROFESSOR DE PAAI EM PARCERIA
COM O PROFESSOR REGENTE
RESUMO: O presente objetiva refletir sobre a importância da educação colaborativa na
educação inclusiva dentro do espaço escolar público regular, tendo como ponto de partida
o documentos, legislação e bibliografias. Destaca também a importância da formação
dos professores em serviço e a participação efetiva do Professor de Apoio Educacional
Especializado - PAEE em uma educação inclusiva colaborativa de qualidade. Para isso este
trabalho sugere a educação colaborativa. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica.
Concluiu-se que não basta inserir o aluno na sala de aula e escola, é preciso melhorar a
formação docente em serviço, e fomentar a colaboração metodológica entre o professor
regente e o professor da Sala de Recursos Multifuncional – SRM.
Palavras-Chave: Inclusão; Professor de Apoio Educacional Especializado; Ensino
Colaborativo.
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INTRODUÇÃO
A reorganização da sociedade do
século XXI, incluindo a escola, exigiu uma
qualificação de todas as esferas sociais,
logo pensar em um educação colaborativa e
próxima para incluir o aluno tem sido pauta
de diversas discussões atuais.
Este artigo fez uma análise sobre a
inclusão do aluno com deficiência no Ensino
Regular – Fundamental I, abordando desde
a convivência desses alunos em um mesmo
espaço pautado na colaboração da professora
de apoio educacional especializado – PAEE.
Justifica-se este estudo, pois há um hiato
educacional, entre a pratica do professor
regente, e a análise e prática além de sua
formação e atendimento aos alunos com
deficiência como Autismo, Síndrome de
Down, Síndrome de Asperger, Síndrome de
Rubinstein-Taybi, Síndrome de Angelman,
Deficiência em X-Frágil, Transtorno do déficit
de atenção com hiperatividade, e também
os transtornos ligados a aprendizagem tais
como inabilidade específica, como leitura,
escrita ou matemática
Como qualificar o processo de inclusão em
uma EMEF, de forma colaborativa e positiva
contanto com o professor PAAE?
Compreender e entender que a formação
qualitativa e continua do professor é
indispensável, importante para seu processo
de trabalho, parece algo já superado
atualmente. No entanto, quando se trata
de Inclusão em sua grande maioria, as
graduações oferecem informações apenas
superficiais e distante da realidade tão
inesperada em sala de aula.

Logo, para construção e qualificação de
uma educação inclusiva e real, buscamos
efetivar a parceria dentro da unidade, entre
o professor da sala de aula, e o PAEE, tendo
como eixo o projeto político pedagógico, e as
reflexões advindas de anos e necessidades
anteriores de modo que possam oferecer
um atendimento educacional com qualidade
a todas as crianças, eliminando barreiras
atitudinais, físicas e de comunicação.
Coube aos professores repensar suas
práticas e adaptar suas ações em sala de aula
– no caso do regente – aqui destaca-se o
ensino colaborativo pautado na experiência
do outro mais experiente. Pensar em uma
sala de aula homogêneo não se faz possível,
logo, o mesmo se aplica a conceito ligados
aos alunos com deficiência ou dificuldades
de aprendizagem. Não se pretende aqui
abandonar recursos tradicionais como giz,
lousa e cartilha ou livro didático.
Procurou-se seguir uma metodologia
orientada pela pesquisa bibliográfica e análise
documental em livros, internet e revistas
científicas, tendo como referencial teórico
os autores: Brizolla, Mantoan e Valente
sobre o histórico da inclusão, sua definição,
as mudanças no currículo e no projeto para
atender as demandas desta nova realidade.
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A IMPORTÂNCIA DA
INCLUSÃO DE QUALIDADE
NO ENSINO REGULAR
Mantoan (2005), define inclusão como: “é
a nossa capacidade de entender e reconhecer
o outro e, assim, ter o privilégio de conviver
e compartilhar com pessoas diferentes de
nós”. Ou seja, a educação inclusiva acolhe
todas as pessoas, sem exceção. Ao passo
que é um privilégio conviver coletivamente.
Contando uns com os outros.
Logo, ser educador, gestor e aluno, é um
processo de aprendizagem amplificada.
Esta convivência desde cedo nos oferta
possibilidade de coexistir e respeitar as
diferenças, sejam elas físicas, cognitivas ou
aprendizagem.
Mazzotta (1996), afirma que o atendimento
as necessidades educacionais especiais na
classe e ou a utilização de todo conhecimento
já existente na área de educação especial,
proporcionara a melhoria da qualidade de
ensino segundo as características de cada
aluno (em suas diversas possibilidades),
visando a um atendimento individualizado,
organiza os currículos, visando diversificar a
metodologia e as estratégias de ensino entre
tantas modificações e com certeza benéfica
para todos os educandos.
Infelizmente, não é o que acontece nas
salas de aula atualmente, os professores
muitas vezes se sentem sozinhos, sem
qualquer referência sobre a história e
laudo de seus alunos, logo seu trabalho
pedagógico é prejudicado. Como coloca
Trindade (2016) somente com a identificação

das dificuldades e habilidades do aluno, o
professor programará recursos e estratégias
que o auxiliarão, promovendo e ampliando
possibilidades de participação e atuação do
aluno, nas relações, atividades e comunicação
no espaço escolar.
Aqui encontra-se a necessidade um
trabalho qualitativo, destacando a função
do Professor de Apoio Educacional
Especizalizado, intervindo e sociliazando
no processo de inlusao. Não deixando o
professor nesse hiato educacional, que
sempre acaba sendo solitario e pautando na
experimentação.
A inclusão de alunos no ensino regular
pode promover o acesso a formas ricas e
estimulantes de socialização e aprendizagem,
devido à diversidade presente neste
ambiente. A pedagogia de inclusão beneficia
a todos os alunos independente de suas
habilidades ou dificuldades.
O ambiente escolar deve ser favorável à
promoção do desenvolvimento cognitivo,
emocional e social e das necessidades
individuais destas crianças. A inclusão
aumenta as possibilidades das crianças com
necessidades especiais de fazer amizade, de
desenvolverem-se físico e cognitivamente e
na construção de conhecimentos.

1263

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

FORMAÇÃO DOS
PROFESSORES: A
COLABORAÇÃO ENTRE O
REGENTE DE SALA E O PAEE
A Educação Especial é uma modalidade
de ensino que perpassa todos os níveis,
etapas e modalidades, realiza o atendimento
educacional especializado, disponibiliza
os serviços e recursos próprios desse
atendimento e orienta os educandos e seus
professores quanto a sua utilização nas
turmas comuns do ensino regular (BRASIL,
2008) de outras legislações de âmbito
nacional, estadual e municipal, todas voltadas
a formação integral.
Para isso, tem que se repensar sobre a
estrutura da escola, a avaliação, interação
com as famílias e os conhecimentos
adquiridos pelos professores para atender a
este aluno.
Sendo assim, a Educação Especial, como
assevera a legislação federal do Ministério
da Educação e Cultura MEC, deve assegurar
o Atendimento Educacional Especializado
(AEE), que é definido pelo Decreto Federal
7.611/11, no § 1º do Art. 2º, alíneas I e II
como: conjunto de atividades, recursos de
acessibilidade e pedagógicos organizados
institucional e continuamente, que visam
complementar a formação dos alunos
com deficiência, Transtornos Globais do
Desenvolvimento, como apoio permanente
e limitado, no tempo e na frequência
dos estudantes às Salas de Recursos
Multifuncionais, doravante denominadas
pela sigla SRM; ou II - suplementar a

formação de alunos com Altas Habilidades/
Superdotação.
Na Secretaria Municipal de Educação –
SME/SP, em consonância com a legislação
nacional e tantos documentos internacionais
edita a portaria número 8.764 de 23 de
dezembro de 2016 – que institui no Sistema
Municipal de Ensino a Política Paulistana de
Educação Especial, na Perspectiva de uma
Educação Inclusiva e para todos.
Essa nova perspectiva de educação,
que trabalha a incorporação de crianças
no ensino regular, reconhecendo a
existência de múltiplas diferenças, provoca
questionamentos sobre o papel do professor
na construção de uma nova abordagem
pedagógica, que direcione o ensino à
necessidade dos alunos.
A formação inicial é importante, contudo
não é suficiente para o desenvolvimento de
competências que garantam o êxito de uma
prática pedagógica que contemple princípios
inclusivos, logo a troca dos saberes, e uma
construção efetiva de uma rede inclusiva
dentro da unidade. Tais competências para
uma gestão inclusiva somente poderão
ser adquiridas por meio de uma prática
continuada, reflexiva e coletiva, em horários
de formação na unidade.
Tais concepções evidenciam a importância
exercida pela Universidade na formação de
docentes que atuarão na Educação Básica,
e tem por sua vez, enorme responsabilidade
com a formação de futuros cidadãos, sejam
eles pessoas com expectativas e necessidades
educativas próprias ou não.
Segundo Rabelo e Amaral (2003)
As mudanças referentes à formação de
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professores para a educação inclusiva têm
acontecido de maneira bem tímida porque
“os currículos de Pedagogia atuais estão
estruturados para atender a uma parcela da
população, a considerada “normal”, ignorando
a presença de uma parcela importante de
estudantes, aqueles que necessitam de uma
atenção diferenciada”. (RABELO E AMARAL
2003, p.209).
Para a efetivação das mudanças
necessárias, não se pode ignorar a
importância do trabalho colaborativo, pois
como destacado no artigo 23 o ensino
“colaborativo: desenvolvido dentro do
turno, articulado com profissionais de todas
as áreas do conhecimento, em todos os
tempos e espaços educativos, assegurando
atendimento das especificidades de cada
educando e educanda, expressas no Plano
de AEE, por meio de acompanhamento
sistemático do PAEE”. (SME/SP, 2016).
Sendo imprescindível um trabalho
ampliado e interdisciplinar nos quais os
conteúdos ligados à educação inclusiva
fossem organizados em conjunto com todas
as disciplinas que integram o currículo do
curso, de maneira a intensificar estudos
teóricos, análises e discussões sobre a
exclusão, de modo geral. Por exemplo, em
momentos de formação coletiva.
A atuação pedagógica do PAEE dentro
da Sala de Recursos Multifuncional – SRM
respeita todas as particularidades do aluno,
pois esse atendimento individualizado e de
acordo com cada dificuldade/ deficiência
depende de uma enorme gama de fatores
de acessibilidade, seja físico, cognitivo e
social. Não dependendo das expectativa

e necessidades relacionados ao saber
cognitivo, os educandos nas diferentes áreas
de abrangência da Educação Especial trazem
conhecimentos de vida bastante valiosos,
que precisam ser respeitados e valorizados,
como sujeitos sócio históricos que são.
Logo, espera-se dos professores, seja ele
da Sala de Recurso, como o regente da sala
comum necessitam acreditar nesse potencial
do aluno, problematizando e mediando
pelo conhecer, e intervindo (se necessário)
no desenvolvimento de suas habilidades
cognitivas e acessíveis, propondo um projeto
de intervenção pedagógica individualizado.
Aqui vislumbra-se a necessidade de não
polarizar a relação de formação docente
e qualidade docente, no que tange o
atendimento com maior efetividade do aluno
de inclusão. Como já posto, a formação e o
despreparo para o atendimento ao aluno
com deficiência, necessidades educacionais
especificas, ou ambos é muito complicado
no espaço sala de aula e escola. Muitos
fatores já são amplamente colocados,
excesso de aluno, processo tardio no saber
as deficiências do aluno.
De acordo com Moran (2000), ao estruturar
sua proposta pedagógica, utilizando o saber
pedagógico do outro, o professor precisa
estabelecer vínculos com os alunos, conhecer
seus interesses, e seus conhecimentos
prévios. Motivar o aluno a fazer parte da
proposta pedagógica, colocando-o ao par
sobre o que será abordado e convidando-o
a contribuir.
Desse modo para que o trabalho
colaborativo da SRM e dos componentes
curriculares ocorra com êxito é indispensável
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que os profissionais envolvidos mantenham
um diálogo constante e formativo, somando
suas responsabilidades quanto ao processo de
ensino-aprendizagem, para posteriormente
conhecer as expectativas e necessidades
e potencialidades do aluno, estabeleçam
propósitos comuns a serem alcançados,
aqui o processo avaliativo é norteador, para
proporcionar o acesso e a flexibilização
curricular, a avaliação diferenciada, a
sistematização de metodologia e estratégias
pedagógicas, de maneira a atender às
expectativas e necessidades educacionais
próprias dos educandos. Percebe-se que não
há necessidade de reinvenção de práticas
inovadoras, o diálogo entre o regente
e o professor com formação e pratica
pedagógica em inclusão, propicia e dinamiza
qualitativamente o processo educacional e
social do aluno com deficiência.
O professor necessita de atualização
permanente, buscar sempre informações.
Saber somente sobre a sua área de atuação
não é suficiente para atender as necessidades
dos alunos. O processo educativo precisa
estar vinculado ao contexto social, em que o
aluno está inserido. Para isso deve conhecer
e usar as tecnologias, bem como outros
recursos pedagógicos. A convivência e o
conhecer do aluno atendido em SRM torna o
ambiente formativo nato, ou seja, dentro do
espaço escolar, se tem a formação em serviço,
objetivando um educador fundamentado
nos pressupostos da educação inclusiva:
O educador pode desempenhar um
importante papel na percepção dos alunos de
que esses têm potencialidades e limitações
diferentes. Sugerem propostas de atividades

em que os alunos sejam estimulados sobre
suas habilidades e identificadas suas
limitações. (STAIMBACK E STAIMBACK
1999 p.23).
Muito além do que está escrito no papel,
ou seja, apenas para se fazer existir, pretendese aqui uma formação em serviço.

O ENLACE ENTRE OS
SABERES: UM CASO
POSSÍVEL
Para que ocorra a troca de saberes, deve-se
pensar em horários que possam ser flexíveis
dentro do horário dos professores, regente
e de SAAI. Os momentos aqui descritos são
resultados de observação do ano de 2016.
Haviam momentos de troca coletivas, ou em
horários acordados entre os professores.
O processo surge da inquietação e
impossibilidade da inclusão de um aluno
autista dentro da sala de primeiro ano, aqui
descortina-se a necessidade de uma inclusão
real, não apenas uma integração desse aluno.
O trato para que se houve um atendimento
muito qualitativo, se dava em planejamentos,
pesquisas e outros saberes. No entanto, o
desconhece da professora especifica, e com
vasta experiência, fez com que o processo
sempre se desse aquém do que realmente se
pretende na formação cidadã e plena.
Percebia-se durante todo o processo,
que tais atividades propostas, poderiam
ser ampliadas e melhoradas, no entanto, o
desconhecer fazia com que muitas tentativas
se tornassem frustradas e sem o alcance
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almejado, no entanto, em conversas durante
a formação, percebeu-se que os saberes e a
experiência da profissional da sala de SRM,
cooperam e qualificam o trabalho em sala
de aula, longe aqui, pensar que as diversas
legislações dessem diversos espectros do
autismo.
Em diversos momentos trocavam-se
saberes e experiências, objetivando sempre
a qualificação do atendimento em sala, ou
SRM do aluno. Os registros e as trocas, foram
ferramentas primordiais nessa pesquisa
documental. Evitando, que apenas o papel
– aqui visto de forma menos adequada –
fosse suficiente para que esse aluno estava
evidente temente sendo atendido na rede
pública de ensino.
Outro fator perceptível e apenas presente
no saber real da professora PAAI, era a
expectativa e os conhecimentos que o
aluno, dentro de sua deficiência conseguiria
atingir, veja-se aqui que sendo aluno do
primeiro ano do ensino fundamental, não
lhe seria possível atender sua alfabetização
padrão. E, sim seu letramento de mundo,
suas capacidades sociais, seu tempo de
permanência e concentração em atividades
em sala, além do acolhimento dos demais.
Logo, o objetivo primeiro da faixa/
série do aluno não poderia ser atendido
na integralidade. Buscar de forma sozinha
soluções por parte do professore regente,
resultaria em ações mais curtas, e muitas
vezes sem sucesso, levando-o muitas vezes
a uma frustração profissional.
Sendo assim, a parceria com a professora
da Sala de Recursos Multifuncional, acolhe
e problematiza, com suas experiências

os colegas da unidade escolar. Focando
em uma inclusão real e necessária, com o
ensino colaborativo dentro de uma escola
educadora.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebe-se que apenas a integração não é suficiente
ou adequada dentro da escola democrática, e para todos.
Muitas vezes em sala de aula, o professor se vê frente as
mais diversas realidades de inclusão, e somando isso a uma
formação não adequada no ensino superior, o sentimento
de insegurança frente ao desconhecido é inevitável. No
entanto, amparado pela legislação, temos dentro da unidade
escolar, um profissional experiente e gabaritado, para nos
orientar e formar, objetivando um trabalho com qualidade e
com colaboração na Educação Inclusiva.
Como visto, o olhar aqui é posto pelo professor em serviço,
que frente a uma inclusão de qualquer forma, frustra-se e
distancia-se de sua essência formadora. Busca-se por meio
da colaboração de saberes, ampliar e qualificar o processo
dentro da escola municipal, aqui local desse trabalho.
Colaborar é se deixar afetar pelo saber do outro.
RODRIGO PAULO
Graduação em Letras pela
Universidade Camilo Castelo
Branco (2011) e Pedagogia pela
Universidade Nove de Julho pela
(2012); Especialista em Ensino de
Língua Portuguesa e Literatura
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Especial pela Faculdade Campos
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de São Paulo.
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EDUCAÇÃO ÉTNICO RACIAL NA
PESPERCTIVA DA LEI 10.639/03
RESUMO: O presente trabalho irá ressaltar a importância da Lei 10.639/03 que aborda a
obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Afro brasileira nas instituições educacionais,
para que possamos entender de fato a importância dessa política de reparação, será feita
uma trajetória da história do negro no Brasil, logo esta lei caracteriza-se por uma conquista
dos grupos afrodescendentes, que há muito tempo sofrem por preconceitos e discriminação
na sociedade. A obrigatoriedade de inclusão do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira
e Africana nos currículos da Educação Básica é uma decisão política, com repercussão
pedagógica, inclusive na formação e atuação dos professores. Com a inclusão desta medida,
vemos que, além da necessidade de políticas públicas que garantam vagas para negros no
serviço público e nas instituições de ensino superior, é preciso valorizar devidamente a
história e cultura de seu povo, como objetivo de reparar danos, que veem se repetindo há
cinco séculos, atingindo à identidade e os direitos desse povo.
Palavras-Chave: Lei 10639/03; Afrodescendente; História; Cultura.
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INTRODUÇÃO
Na Constituição Federal em seu artigo 5º,
inciso XLII prevê que racismo é um crisme
imprescritível e inafiançável, neste mesmo
artigo ainda se aborda que todas as pessoas
são iguais perante a lei.
Contudo, se nos depararmos no
contexto histórico e social do Brasil,
percebemos que o negro sempre foi vítima
de preconceitos, além de ser escravizado
nunca
foi
inserido
na
sociedade
mesmo após a abolição.
A cultura afro-brasileira sofreu inúmeras
repreensões na época da colonização,
pois a cultura africana não era aceita em
razão um olhar eurocêntrico, os rituais e a
religiosidade tiveram que ser cultuadas por
meio de sincretismo e a dança entre outros
elementos serviam como uma espécie de
resistência a um povo que foi escravizado e
seu continente devastado em razão “ partilha
da África”, durante o período denominado
como Imperialismo ou Neocolonialismo do
século XIX.
A lei também exerce uma importância
pelo fato que por muitos anos o ensino
da cultura africana foi esquecido do
currículo das escolas que possui um
olhar mais voltado para a história da Europa,
excluindo as demais vertentes.
Além de questões voltadas para
currículo, o próprio ambiente escolar e a
mídia nefasta exprimem uma imagem de
valorização do indivíduo branco e essa
atitude de certa forma, faz com que a
identidade acabe se perdendo e os negros
são afastados de seus direitos de cidadão

e lutam por oportunidades semelhantes
aquelas que são oferecidas aos brancos.
A lei 10.639/03 que estabelece
diretrizes de se trabalhar a cultura e história
afro-brasileira e estabelece o dia vinte de
novembro como o Dia da Consciência Negra,
uma data que representa a morte de um
líder de resistência quilombola, portanto
um episódio bastante significativo, logo a
lei vai ao encontro das reivindicações do
movimento negro.
A lei também estabelece que tenha
o conteúdo a ser abordado em sala
de aula nos livros didáticos, pois
muitas vezes havia a imagem estereotipada
dos negros e não como um elemento
formador da nação brasileira, isso de certa
forma, colaborava para aumentar as mais
variadas formas de discriminação.
Deste modo como afirma Sales (2005):
Alguns
pontos
desta
histórica
reivindicação dos movimentos sociais
negros foram atendidos pelo governo
brasileiro na segunda metade da década
de 1990, como por exemplo a revisão de
livros didáticos, ou mesmo a eliminação
de vários livros didáticos em negros
apareciam de forma estereotipada, ou seja,
eram representados como subservientes,
racialmente
inferiores,
entre
outras
características negativas. (2005, p.25).
Deste modo, podemos perceber que
a inserção e valorização do negro é
algo muito recente no Brasil e que as
questões existentes de racismo, nada mais é
que uma herança de um sistema escravocrata
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e que excluem uma grande parcela da
população de seus direitos constitucionais.
Avanços significativos na educação
como o enfrentamento ao racismo na
escola a Lei 10.639/03, que altera a Lei
de Diretrizes e Base, tornando obrigatório
o ensino de África(s) e afro brasilidades
no currículo escolar. Minhas incursões
com temáticas de estudos africanos e
afrodiaspórico, deram-se por meio da minha
vivência de professor. Em minha prática
docente, por diversas vezes, observei ações
violentas, por parte do grupo docente e
discente, contra a comunidade escolar
candomblecista. Daí que problematizar e
compreender o Candomblé, como vestígios
de uma cosmologia africana em diáspora,
colabora e pondera com os estudos e debates
que almejam compreender o continente
Africano dentro de uma perspectiva
enquanto África-Sujeito.

A TRAJETÓRIA DO NEGRO
NO BRASIL
acordo
com
Bento
(2002),
o
racismo é uma ideologia que defende
a existência de grupos humanos superiores
a outros, subjugando-os entre superiores e
inferiores.
No período da colonização do Brasil,
o negro foi trazido como mão de obra
barata para trabalhar no chamado
novo mundo, o tráfico negreiro era bastante
lucrativo para os europeus que além
de explorar a mão de obra de maneira
compulsória, ainda tratava seres humanos

como uma simples mercadoria e não
respeitavam sua cultura e valores.
Contudo, a abolição da escravidão no
Brasil foi feita por simples pressões que
a Inglaterra fazia sob o Brasil em 1822,
período este em que metade da população
brasileira era escrava.
Durante a história do Brasil, inúmeras
formas de discriminação racial foram
implementadas, como por exemplo, o
embranquecimento na nação que ocorreu
durante o século XX e caracterizou-se por
pregar que o homem branco europeu era
melhor do que as demais “raças”, tanto a
negra quanto a indígena.
Segundo Costa (1967), entre os anos
de 1870 3 1930 houve a inserção de uma
ideologia cientifica e de evolução, também
conhecida pelo nome de racismo científico
em que foram totalmente aceitas no país.
Scwarcz (1996) afirma que mediante
a essas teorias ter uma população
majoritariamente negra e mestiça, significava
o mesmo que um sinônimo de atraso ao
progresso da civilização.
Desta
forma,
o
chamado
“embranquecimento”
por
meio
da
miscigenação vem como uma aberração
na tentativa de se solucionar os
problemas do Brasil, pois nesse mesmo
período o Brasil estava a procura de uma
identidade para sua nação, e esta de fato
tinha que seguir os mesmos moldes da teoria
eurocêntrica que era pregada.
Seyferth afirma:
A miscigenação se transformou em um
assusto privilegiado no discurso nacionalista
brasileiro após 1850, vista como mecanismo
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de formação da nação desde os tempos
coloniais e base de uma futura raça histórica
brasileira, de um tipo nacional, resultante
de um processo seletivo direcionado para o
embranquecimento da população. (Seyferth,
1998, p.43).
Desta forma, o embranquecimento de
cunho racista foi pregado no Brasil durante o
período pós-abolição, o que colaborou para
uma formação de imagem cada vez mais
negativa do povo negro e este não foi inserido
na sociedade. De acordo com Correa (2001),
os intelectuais brasileiros eram totalmente
a favor destas ideias entre eles, Euclides da
Cunha, Silvio Romero, Nina Rodrigues, Paulo
Prado, Oliveira Viana, Gilberto Freire.
Estes intelectuais acreditavam na falsa
ideologia que os problemas do Brasil seriam
solucionados por meio de uma simples
miscigenação, na ideia de que o sangue do
europeu iria purificar o sangue primitivo de
negros e indígenas, de que o homem branco
seria o “bom” ou “civilizado” e que os demais
seriam responsáveis pela “barbárie” e por
todos acontecimentos negativos do país.
Skidmore (1989) afirma que:
A teoria do “branqueamento” (...) [é] aceita
pela maior parte da elite brasileira nos anos
que vão de 1889 a 1914, era peculiar ao
Brasil (...) baseava-se na presunção branca,
às vezes, pelo uso de eufemismos “ raça mais
adiantada” e “menos adiantada” e pelo fato de
ficar aberto a questão de inferioridade inata.
À suposição inicial, juntavam-se mais duas.
Primeiro a população negra diminuía em
relação a branca por motivos que incluíam a
suposta taxa de natalidade mais baixa, a maior
incidência de doenças e a desorganização

social. Segundo – a miscigenação produzia
“naturalmente” uma população mais clara,
em parte porque o gene branco era mais forte
e em parte porque as pessoas procurassem
parceiros mais claros que elas. (SKIDMORE,
1989, p.81).
Preocupados com essas questões,
erroneamente intituladas como democracia
racial entre outras titulações absurdas, no
final do século XIX, o governo brasileiro
forçado a abolir a escravidão no Brasil,
introduziram a mão de obra dos europeus
imigrantes para trabalhar nas lavouras de
café e os negros não tiveram uma política
que o inserisse e acabou ficando a margem
da civilização.
Desta forma, por meio do discurso
implementado de que a sociedade brasileira
deveria estar embranquecida para ser
sinônimo de progresso que há estudos como
é mencionado por Santos (2006) em sua
pesquisa que qualquer estrangeiro negro
que decidisse entrar no Brasil era proibido,
as facilitações estavam destinadas somente
aos imigrantes europeus.
Contudo, o mestiço que dependendo do
“grau” da cor de sua pela era intitulado como
“meio branco” e também possuía tratamento
diferente que o aquele que apresentava a
negritude de fato. Vale ressaltar que essas
práticas que eram realizadas no passado,
persistem até hoje, muitas pessoas não se
consideram negra e não absorvem dessa
cultura afro-brasileira por preconceito e
falta de identidade que foram atacados por
séculos diante da ação do colonizador.
O mesmo acontece, por exemplo, nas
personalidades que exercerão grande
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influencia na sociedade, mas que eram negros,
as imagens deste foram embranquecidas
para que de fato fossem valorizadas, ou caso
contrário nem teria tanto valor.
De acordo com Bento e Carone (2002), a
questão do embranquecimento ocorreu de
fato a fim de desmoralizar e que houvesse
um processo de negação da própria cultura
negra, que esta população não se aceitasse
como indivíduo e participante da sociedade,
e o pior que estes se culpabilizassem pela
sua situação econômica e social.
Essas ideológicas que eram pregadas
durante o século XX, serviram de certa forma
para criar um sentimento de superioridade
ao branco e de destruição tanto mental,
corporal ou ideologicamente do negro.
De acordo com Munanga (1999), essa
situação fez com que cada vez mais os negros
procurassem cada vez mais branquear sua
família, era necessário para que este não
sentisse tanto preconceito.
O que ocorre é que em pleno século XXI,
ainda há reflexos dessa chamada teoria de
embranquecimento e da escravidão, há uma
luta dos afro descentes para uma aceitação
na sociedade e afirmação de sua identidade,
pois o Brasil foi o país que mais durou a
escravidão e não houve uma política que de
fato inserisse estes na sociedade, ao contrário
além de serem tirados de seu país, sofrido
castigos, foram tratados como um grupo
distinto do restante dos brasileiros, portanto
hoje há uma luta para se alcançar uma
sociedade menos injusta e preconceituosa
que promovam de fato a valorização da
diversidade ética e cultural, e que todos
sejam de fato acolhidos na sociedade.

AS POLÍTICAS AFIRMATIVAS
NO BRASIL
O processo de redemocratização brasileira
é algo recente sociedade, mediante a um
alto grau de desigualdade que passaram a
dar interferência nas conquistas de cargos e
almejar maiores patamares na sociedade.
As politicas afirmativas são inerentes de
uma sociedade que vivem sob um estado de
direito democrático, para um alcance maior
do ensino superior, desta forma a política
conhecida como cotas pregam o ideal de
igualdade, que neste sentido, assistem a um
direito constitucional do direito a educação.
De acordo com Jaccoud e Beghim (2002),
os argumentos básicos para a inserção de
uma política pública é oferecer tratamento
de igualdade a todos e que de acordo com
Gomes (2002), não se alcança um parâmetro
de superação das desigualdades apenas
nas políticas de educação, mas num todo
que deve ser alcançado pelo Estado e pela
sociedade.
“(...) definem-se como políticas públicas e
privadas voltadas a concretização do principio
constitucional do princípio constitucional
da igualdade material à neutralização
dos efeitos da discriminação racial, de
gênero, de idade, de origem nacional e da
competição física. Na sua compreensão, a
igualdade deixa de ser simplesmente um
princípio jurídico a ser respeitado por todos
e passa a ser um objetivo constitucional a
ser alcançado pelo Estado e pela sociedade”.
(Gomes, 2002, p.128).
Em uma sociedade em que existem as
mais variadas formas de discriminação tanto
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em relação com negros, mulheres e crianças
entre outros, que estes devem ser vistos em
sua especificidade, desta forma, as políticas
afirmativas salienta o direito da igualdade
mas sobretudo o da diferença também, essas
políticas são de certa forma, uma maneira de
reparação a um passado de humilhação e
discriminação que se deu ao negro, não que
estas vão apagar tudo o que foi feito durante
a história, mas que se desculpe de certa
forma, das atrocidades cometidas.
Ainda em defesa dessas políticas de
afirmação, Boaventura de Souza Santos
(2003), afirma:
“... temos o direito a ser iguais quando a
nossa diferença nos inferioriza; e temos direito
a ser diferentes quando a nossa igualdade
nos descaracteriza. Daí a necessidade de
uma igualdade que reconheça as diferenças
e uma diferença que não produza, alimente
ou reproduza as desigualdades” (Santos,
2003, p.56).
Novos significados e novos valores
sobre a cultura e identidade negra estão
sendo construídos na sociedade brasileira,
buscando uma reversão dos discursos
instituídos e estereotipados que até então
eram considerados ‘verdadeiros’. Neste
‘contra discurso’ que vem sendo disputado
e negociado, prevalece a necessidade de
lutar contra o racismo e a discriminação,
desconstruindo imagens negativas e
inferiorizantes que foram dispostas pelos
sistemas de representação e assimiladas
tanto por ‘brancos’ quanto por ‘negros’.
(ANTONACCI, 2013)
Considerando-se
que
educação
institucional é um processo do qual o ser

humano aprende as regras de conduta que
definem a sociedade em que está inserido,
isto significa que o processo educativo
propicia ao indivíduo o acesso a diversas
possibilidades de conhecimentos, valores,
comportamentos, significados de conceitos,
princípios éticos e morais. Sendo assim,
é fundamental analisar como se efetiva a
perspectiva multicultural no espaço escolar.
Essa iniciativa de mudança e implementação
de novas diretrizes para a educação das
relações étnico-raciais pretende orientar e
dar base à todas instituições educacionais
para implementar as Leis 10639/2003 e
11645/2008. Esse documento baseiase na trajetória que a temática étnicoracial percorreu até tornar-se realidade no
âmbito educacional e ações realizadas em
atendimento a essa demanda.
São objetivos específicos do Plano
Nacional;
Cumprir
e
institucionalizar
a
implementação das Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação das Relações
Etnicorraciais e para o Ensino de História e
Cultura Afro-brasileira e Africana, conjunto
formado pelo texto da Lei 10639/03,
Resolução CNE/CP 01/2004 e Parecer
CNE/CP 03/2004, e, onde couber, da Lei
11645/08.- Desenvolver ações estratégicas
no âmbito da política de formação de
professores, a fim de proporcionar o
conhecimento e a valorização da história dos
povos africanos e da cultura Afro-brasileira
e da diversidade na construção histórica e
cultural do país;-Colaborar e construir com
os sistemas de ensino, instituições, conselhos
de educação, coordenações pedagógicas,
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gestores educacionais, professores e
demais segmentos afins, políticas públicas e
processos pedagógicos para a implementação
das Leis 10639/03 e 11645/08; - Promover
o desenvolvimento de pesquisas e produção
de materiais didáticos e paradidáticos que
valorizem, nacional e regionalmente, a
cultura Afro-brasileira e a diversidade; Colaborar na construção de indicadores que
permitam o necessário acompanhamento,
pelos poderes públicos e pela sociedade
civil, da efetiva implementação das Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das
Relações Etnicorraciais e para o Ensino da
História e Cultura Afro-brasileira e Africana;
- Criar e consolidar agendas propositivas
junto aos diversos atores do Plano Nacional
para disseminar as Leis 10639/03 e
11645/08, junto a gestores e técnicos, no
âmbito federal e nas gestões educacionais
estaduais e municipais, garantindo condições
adequadas para seu pleno desenvolvimento
como política de Estado.(PMSP, 2004, p. 28)
A primeira parte do plano é direcionada a
mostrar as atribuições específicas de cada um
dos atores, sendo Prefeituras, Secretarias,
Instituições de Ensino representada por seus
supervisores, coordenadores e professores
para que a implementação se dê da melhor
forma. A segunda parte do plano vem
ressaltar as orientações gerais para cada
modalidade de ensino. A terceira traz as
recomendações para públicos específicos
como áreas remanescentes de quilombos e
outros que vivam em áreas diferenciadas.
Sob esse aspecto, é preciso educar para a
liberdade e para a autonomia, proporcionar
ao aluno segurança na construção de sua

identidade, visando à formação de cidadãos
livres e emancipados. É com esse sentido
que se vê a legitimidade da proposta do
tema transversal Pluralidade Cultural como
uma diretriz que pode promover, no âmbito
da escola, a articulação entre educação,
cidadania e diversidade étnico-cultural,
partindo da literatura. Freire (1983), nos diz
que é fundamental partir de que o homem é
um ser de relações e não só de contatos, que
está com o mundo e não apenas no mundo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação superior não pode ficar alheia às situações
de desrespeito sobre o negro no Brasil, é preciso
engajamento na luta e promover encaminhamentos
para que tanto a lei 10.639/2003, quanto as Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCNs) sejam implantadas e façam
parte da estrutura pedagógica de formação dos alunos, essa
é uma formação para a vida.
A lei 10.639/2003 foi criada não apenas para fazer
cumprir, e sim para que as instituições de ensino promovam
ações que possam gerar resultados no combate ao racismo e
o preconceito contra os negros.
A escravidão trouxe uma dor muito grande à humanidade.
Em nosso país esse evento sórdido trouxe prejuízos que se
refletem até hoje.
A escola como espaço de construção da aprendizagem é
um local muito fértil para ideias que farão as novas gerações
terem a oportunidade de fazer diferente e olhar diferente
para o outro. A interferência da legislação em exigir que
toda história de nossa origem seja contada permite que
saibamos um pouco mais e nos sensibilizemos para agir de
forma positiva e respeitosa com o público negro de forma
maior e mais efetiva. Conhecer a história do outro nos
aproxima, torna o ser humano mais próximo e sensibilizado
a compreender. A implementação da Lei 10.639/2003 foi
um grande passo dado em favor de afirmar nossa identidade
instituindo oficialmente as diretrizes curriculares nacionais
para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino
de história e cultura afro-brasileira e africana.
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NOVOS CAMINHOS
EDUCACIONAIS PARA UMA
EDUCAÇÃO INCLUSIVA
RESUMO: O estudo teórico sobre Educação Inclusiva, faz uma reflexão sobre a inclusão
e Educação Especial, e os desafios encontrados pelo professor e a responsabilidade do
profissional da área, diante de integrar ou incluir. O estudo aborda as Leis que rege a
inclusão, abordando a diferença que produz no aluno (paciente) quando existem parcerias no
atendimento multiprofissional; bem como da família e escola e articulação de atendimento
educacional especializado, atendimento clinico, sala de aula regular e psicopedagogos.
Palavras-Chave: Articulação; Especialidade; Formação e Inclusão.
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INTRODUÇÃO
Com o paradigma da inclusão, os alunos
com necessidades educacionais especiais,
devem ser escolarizados preferencialmente
em classes comuns do ensino regular, juntos
com os outros alunos. Assim, as escolas
devem assegurar condições necessárias
para uma educação de qualidade a todos os
alunos. (BRASIL, 2001; 1996).
No entanto, temos um sistema de ensino
que poderá mudar a história educacional
engessada por muitos anos, o da separação
das crianças ditas como “normais” em
relação aos portadores de necessidades
educacionais especiais.
Infelizmente ainda existem muitas
dificuldades
para
que
haja
uma
inclusão
escolar
plena,
como
por
exemplo, as barreiras visuais, sonoras e
arquitetônicas existentes nas escolas, a falta
de capacitação dos professores, a falta de
materiais adaptados para os alunos com
deficiência dentre outros.
A nossa Cultura privilegia somente
aqueles que possuem uma estrutura
financeira e psicológica favorável. As
pessoas com Necessidades Especiais sempre
ficaram à margem da sociedade em razãoo
preconceito que mesmo tão combatido
ainda permanece na cabeça das pessoas. A
Inclusão se faz necessária a cada ano, com
ela, o desafio de garantir uma educação de
qualidade para todos. Na escola inclusiva os
alunos aprendem a conviver com a diferença
e se tornam cidadãos solidários. Mas
infelizmente tanto escolas públicas como

particulares não estão capacitadas a dar uma
educação especializada e de qualidade a
pessoas com Necessidades Especiais.

METODOLOGIA
Acredita-se que para classificar e
diagnosticar da melhor forma possível
os comprometimentos das pessoas com
necessidades especiais, é interessante
atuação de uma equipe multiprofissional
apta a trabalhar com esse público de maneira
integrada. Com essa equipe de trabalho, é
bem mais fácil a orientação família que, após
entender as potencialidades do filho e suas
necessidades poderá participar e cooperar
nos tratamentos propostos. A participação
familiar é fundamental no processo de
atendimento à pessoa com deficiência.
Toma-se assim necessária a formação de
uma equipe composta por psicopedagogo,
assistente social, médico, psicólogo, podendo
também profissionais da educação física e
fonoaudiólogo, por exemplo, ser incluídos
nesta equipe multiprofissional. Esses
profissionais terão as seguintes funções:
O psicopedagogo é um elemento
importante diante desse processo de
inclusão no contexto escolar, no sentido de
procurar criar competências e habilidades
para solução de problemas, podendo
contribuir no esclarecimento de dificuldades
de aprendizagem que tem como causa a
deficiência do aluno ou outros tipos de
problemas não biológicos que afetam
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diretamente o processo de aprendizagem.
O acesso à escola traz muitos ganhos para
as crianças com Necessidades Educacionais
Especiais, mas até pouco tempo eram
poucos que possuíam acesso às escolas.
Esse profissional surge para trabalhar como
um auxílio junto a escola. Buscando com o
professor a melhor forma de adaptar tanto
os materiais didáticos quanto o currículo a
fim de atender a todas as necessidades do
aluno com deficiência, além de trabalhar
como apoio aos outros profissionais e alunos
da escola para que haja uma aceitação e
valorização da deficiência. De fato a inclusão
vem exigir uma mudança de paradigmas
educacionais.
Assistente social: por intermédio do
estudo e diagnóstico familiar, da dinâmica
de relações, da situação do deficiente na
família, aspecto de aceitação ou não das
dificuldades da pessoa (analise dos aspectos
sócios culturais).
Médico: Aplicará o exame físico e
recorrerá avalições laboratoriais ou de outras
especialidades. Nesse caso serão analisados
os aspectos biológicos e psiquiátricos.
Psicólogo: por intermédio da aplicação de
teste, provas e escalas avaliativas especificas,
avaliará os aspectos psicológicos.
Fonoaudiólogo: Trabalha como terapêutico,
com desenvolvimento da linguagem, quanto
para aquisição e o domínio de atitudes sócios
culturais disponibilizadas e partilhadas pelos
seus diversos componentes.
Educador Físico: Pode trabalhar por
exemplo, com a psicomotricidade, conteúdo
da educação física- o tripé motor/cognitivo/
social fundamenta o desenvolvimento das

valências psicomotoras como coordenação,
equilíbrio, lateralidade, noção de espaço
temporal, esquema corporal e tonocidade.
(SILVA et al, 2009).
Portanto, a prática da inclusão social
se baseia em princípios diferentes do
convencional: aceitação das diferenças
individuais, valorização de cada pessoa,
convivência dentro da diversidade humana e
aprendizagem por meio da cooperação.

DIFERENÇA ENTRE SALA
REGULAR, ATENDIMENTO
CLÍNICO E ATENDIMENTO
EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO
Assim como o movimento inclusivo
exige mudanças estruturais para as escolas
comuns e especiais, ele também propõe que
haja uma articulação entre os diferentes
profissionais envolvidos neste processo. O
diálogo entre os diferentes profissionais é
necessário para o aprofundamento e melhor
desempenho, seja do aluno, do professor ou
do especialista.
No entanto, o diálogo só acontece quando
as partes que se respeitam mutuamente e
não assumem uma posição de superioridade
de conhecimento e de dominação sobre o
outro. Desta forma, para que cada espaço se
organize e cumpra com o que se propõe, sem
ocupar ou se sobrepor ao trabalho do outro,
faz-se necessário destacar.
Escola (sala comum):Espaço educacional
responsável pela saída da vida particular e
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familiar para o domínio pública tem função
social reguladora e formativa para os alunos.
A escola cabe ensinar a compartilhar o saber,
introduzir o aluno no mundo social, cultural
e cientifico, ou seja, cabe a escola socializar
o saber universal.
Atendimento Educacional Especializado:
Tem por objetivo ampliar o ponto de partida
e chegada do aluno em relação ao seu
conhecimento. Não se atém à solucionar
os obstáculos da deficiência, mas cria
novas formas de interação, de acessar o
conhecimento particular e pessoal. É de
caráter educacional, mas ao contrário da
escola que trabalha os saber universal, o
AEE trabalha com o saber particular do
aluno, aquilo que traz de casa, de suas
convicções visando propiciar uma relação
com o saber diferente do que possui ampliar
sua autonomia pessoal, garantir outras
formas de acesso ao conhecimento (como
por exemplo, por meio do Braille, Libras,
Currículo Adaptado, Uso de Tecnologia, uso
de diferentes estratégias de pensamentos,
entre outros).
Atendimento
Clínico:
Preocupam-se
com os sintomas específicos, as patologias
apresentadas em cada área, que são
trabalhados de maneira a superar ou reabilitar
o indivíduo nas manifestações que ocorrem.
Exemplo: o fonoaudiólogo trabalhará com
a dificuldade de linguagem expressiva ou
receptiva, melhorando a condição a condição
da pessoa neste aspecto, o fisioterapeuta
buscará, por exemplo, melhorar os
movimentos perdidos, etc. Sabemos que
a pessoa é um ser indivisível, em que cada
uma de suas partes interage com a outra,

influenciando e determinando a condição
do seu funcionamento e crescimento como
pessoa. Como exemplo, podemos citar o
atendimento educacional especializado,
que na construção do conhecimento toca
em questões subjetivas para o aluno, o que
fatalmente acarretará consequências no seu
desenvolvimento global e consequentemente
na resposta ao atendimento clínico, esses
especialistas devem interagir, embora
cada um mantenha os limites de suas
especificidades. E mesmo naquelas escolas
especiais e comuns que não têm o propósito
de desenvolver o atendimento clínico, o
diálogo com os especialistas é fundamental.
E que está interação não se estabeleça
para encerrar as possibilidades do aluno
em um diagnóstico que contempla apenas
as deficiências, mas para descobrir saídas
conjuntas de atuação em cada caso.
Em suma, o atendimento clínico é essencial
para o sucesso da evolução dos casos de
pessoas com deficiência intelectual. Mas esse
atendimento não deve nunca se sobrepor à
educação escolar e ao atendimento educação
especializado. Todos esses três saberes: O
clínico, o escolar e o especializado devem
fazer suas diferentes ações convergir para
um mesmo objetivo, o desenvolvimento das
pessoas com deficiências.

INTEGRAR OU INCLUIR
Atual situação do atendimento às
necessidades escolares da criança é
responsável pelos altos índices de
repetência e evasão no espaço fundamental.
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No
entanto,
a
incompetência
de
determinados alunos chega a ser uma crença
nas afirmações do senso comum.
Acredita-se que o aprimoramento
da
qualidade
do
ensino
regular
dar-se-á
mediante
a
inclusão
da
educação especial, desconsiderando-se os
demais alunos que possuem dificuldades
de aprendizagem, que são discriminados
por sua classe social e étnica, sendo,
portanto, marginalizados pela educação.
Porém, nem sempre os estudos e
comprovações científicas são diretamente
aplicáveis à realidade escolar e às implicações
pedagógicas.
Observa que os termos integração e
inclusão acabam sendo empregados de
maneiras distorcidas, mesmo possuindo
significados tão distintos, o que acaba
gerando grandes confusões.
Para Mantoan (2004), a noção de
integração tem sido compreendida de
diversas maneiras, quando aplicada à
escola. Os diversos significados que lhe
são atribuídos devem-se ao uso do termo
para expressar fins diferentes, sejam eles
pedagógicos, sociais, filosóficos e outros.
“O emprego do vocábulo é encontrado
até mesmo para designar alunos agrupados
em escolas especiais para deficientes, ou
mesmo em classes especiais, grupos de lazer,
residências para deficientes. Por tratar-se de
uma construção histórico recente, que data
dos anos 60, a integração sofreu influência
dos movimentos que caracterizaram e
reconsideraram outras ideias, como as de
escola, sociedade e educação .Mantoan
(2004), p. 68.”

Os movimentos em favor da integração
de crianças com deficiência surgiram
nos países nórdicos (Nirje,1969), quando
se questionaram as práticas sociais e
escolares de segregação, assim como as
atitudes sociais em relação às pessoas
com deficiência intelectual.
Segundo Mantoan (2005), a integração
escolar é um canal educativo geral que em
seu fluxo vai carregando todo tipo de aluno
com ou sem capacidade ou necessidade
específica. O aluno com deficiência mental
ou com dificuldades de aprendizagem, deve
ter acesso à educação, sua formação sendo
adaptada às suas necessidades específicas,
que vai da inserção nas classes regulares ao
ensino em escolas especiais.
“Este processo de integração se traduz por
uma estrutura intitulada sistema de cascata,
que deve favorecer o ambiente menos
restritivo possível, dando oportunidade ao
aluno, em todas as etapas da integração,
transitar no sistema, da classe regular ao
ensino especial. Trata-se de uma concepção
de integração parcial, porque não ensejam
o alcance dos objetivos da normalização.
Mantoan -2044”
Porém, a crítica mais forte ao sistema de
cascata e às políticas de integração, é que a
escola oculta seu fracasso, isolando os alunos
e só integrando os que não constituem um
desafio à sua competência. O sistema se
baseia na individualização dos programas
instrucionais, os quais devem se adaptar às
necessidades de cada um dos alunos, com
deficiência ou não.
Portanto, a integração escolar é uma forma
condicional de inserção em que vai depender
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do aluno, ou seja, do nível de sua capacidade
de adaptação às opções do sistema escolar, a
sua integração, seja em uma sala regular, uma
classe especial, ou mesmo em instituições
especializada. Trata-se de uma alternativa
em que tudo se mantém, nada se questiona
do esquema em vigor.
A ideia de inclusão é muito mais ampla do
que simplesmente inserir no ensino regular
a criança com deficiência, pois implica dar
outra lógica à escola.
Segundo a Constituição Brasileira e o
Estatuto da Criança e do Adolescente, é
direito de todos, oito anos de escolarização
gratuita,
sendo
responsabilidade
portanto, da família e do sistema público
de ensino em garantir a educação
a todos, sem discriminações e preconceitos.
Assim sendo, nenhuma criança ou
adolescente deve estar fora da escola por
quaisquer que sejam os motivos.
Para
Kupher
e
Petri
(2000),
a reformulação da escola para incluir os
excluídos precisa urgentemente de uma
revolução que a coloque do avesso em sua
razão de existir, em seu ideário político e
pedagógico. É necessário muito mais do que
uma reformulação do espaço, do conteúdo
programático ou ritmos de aprendizagem, ou
de uma maior preparação do professor.
“É essencialmente um novo paradigma
que resgata a educação como bem social e
enfrenta as dificuldades da prática escolar,
compreendendo a deficiência sob uma
nova perspectiva, valorizando a pessoa do
professor e, sobretudo a educação. Implicando
portanto, todo o redimensionamento da
escola. Kupher e petri – 2000.”

A educação inclusiva não é só a
ampliação de vagas para portadores de
necessidades
educacionais
especiais,
deve-se garantir o acesso à permanência
de todos na escola, pensar em uma inclusão
que esteja diante de uma nova escola, na
qual ninguém será excluído. Um modelo
inovador em que não haja mais espaço para
repetição, competição e conservação de
valores ultrapassados.
Para efetivar a inclusão, é preciso, portanto,
a transformação da escola, começando por se
desconstruir práticas segregacionistas, dando
ênfase
nas
novas
concepções
e
valores, abandonando-se os modelos
discriminatórios.
Contudo,
um
novo
paradigma é dar continuidade ao movimento
de inclusão, visto que se a escola permanecer
com práticas excludentes e concepções
políticas
pedagógicas
conservadoras,
os alunos continuarão sendo excluídos
ou permanecerão sem obter sucesso
algum dentro de sua aprendizagem e
desenvolvimento.
Em seus estudos, Kupher e Petri
(2000), relatam que o entendimento
geral da inclusão significa um avanço
educacional
com
importantes
repercussões políticas e sociais, visto
que não se trata de adequar, mas sim,
transformar a realidade das práticas
educacionais em função de um valor
universal que é o desenvolvimento do
ser humano, de forma a exigir mudanças
no relacionamento pessoal e social
e, na maneira de se efetivar os processos de
ensino e aprendizagem.
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A LEGALIDADE DA QUESTÃO
A educação como direito de todos é
garantida por lei, contudo o conceito de
diferença, discriminação e exclusão persistem
em nossas políticas educacionais.
Segundo Mantoan (2004), algumas
interpretações tendenciosas de nossa
legislação, distorcem o sentido de inclusão,
induzindo-a unicamente a inserção de alunos
portadores de necessidades especiais ao
ensino regular.
A Constituição Federal de 1998 respalda
como fundamentos da República, no artigo
1°
II - cidadania;
III - dignidade da pessoa humana;
Complementam no artigo 3°, seus
objetivos:
lV- Promover o bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade
e quaisquer outras formas de discriminação.
Garante ainda:
Artigo 5º Todos são iguais perante a lei
[...].
Trata no artigo 205 do direito a educação:
“A educação, direito de todos e dever
do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade,
visando ao pleno desenvolvimento da
cidadania e na qualificação para o trabalho.”
A Constituição elege como um dos
princípios para o ensino:
Artigo 206
I – igualdade de condições para o ensino e
a permanência na escola
Ao garantir a todos o direito a educação e
ao acesso e permanência a escola, entende-

se que todas as unidades escolares devem
atender aos princípios constitucionais, assim
sendo, ninguém poderá ser excluído em
razão de sua raça, cor, origem ou deficiência
física.
Apenas esse artigo seria o suficiente para
que o direito a educação não fosse negado a
qualquer pessoa com ou sem deficiência na
rede regular de ensino, todavia, notamos um
ensino com ambientes segregados.
No capítulo III - Da Educação, da Cultura e
do Desporto, artigo 208,
III
atendimento
educacional
especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino.
Ao citar atendimento educacional
especializado, a Constituição considerase necessária, para melhor atender as
especialidades dos alunos com deficiência.
Admite que esse atendimento pode-se
oferecido fora da rede regular, já que seria
apenas um complemento e não substituição
do ensino ministrado na rede regular.
Entretanto, a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional fala de Educação Especial
em seu artigo 58:
“Entende-se
por
educação
especial, para os efeitos desta lei, a
modalidade de educação escolar, oferecida
preferencialmente na rede regular de ensino,
para educandos portadores de necessidades
especiais”.
Segundo
juristas
ligados
ao
Ministério Público (Fávero e Ramos
2002) esse artigo não está de acordo
com a Constituição Federal, que prevê
atendimento educacional especializado, e
não educação especial.
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Para revogar essas disposições em 1999
surgiu uma nova legislação, trata-se da
Convenção Interamericana para a eliminação
de todas as formas de Discriminação contra
as pessoas portadoras de deficiências
realizada na Guatemala.
O Brasil é seguidor desse documento, que
foi aprovado no Congresso Nacional em 13
de junho de 200 I, portanto tem valor legal.
Em seu texto a convenção deixa clara a
impossibilidade da diferenciação com base

na deficiência, definindo discriminação como:
“[....] exclusão ou restrição baseada
em
deficiência,
antecedente
de
deficiência, consequência de deficiência
anterior ou percepção de deficiência
presente ou passada, que tenha o
efeito ou propósito de impedir ou anular
o reconhecimento, gozo ou exercício
por
parte
das
pessoas
portadoras
de deficiência de seus direitos humanos e
suas liberdades fundamentais.”

1286

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

CONSIDERAÇÕES FINAIS
É evidente que a inclusão é uma possibilidade que se
abre para o aperfeiçoamento da educação escolar e para o
benefício de todos os alunos com e sem deficiência.
O estudo é nos propõe á inclusão como uma possibilidade
para que sejam ultrapassadas todas as barreiras da
discriminação, sejam quais forem suas origens, de forma à
superar os antigos paradigmas ditados por uma sociedade
preconceituosa.
Uma concepção de inclusão quer dizer estar com o
outro e cuidar uns dos outros, ou seja, inserir a família e a
comunidade na escola, de forma que se possa integrar uma
nova cultura com uma nova realidade social e educacional. E
para que isso ocorra é necessário que haja diversas inovações
no campo educacional, utilizando-se para isso, recursos
como educação cooperativa, à distância, tecnologias,
interdisciplinaridade, entre outras, com a finalidade de
encorajar as pessoas a participarem como companheiros e
membros da construção de uma nova sociedade.
Vivemos de relações, sejam elas no lar, no trabalho,
na escola, dentre outras situações. Quando somos
maltratados por outras pessoas, a tendência é
termos nossa autoestima e identidade abaladas. Assim se
sente o excluído, que acaba destruindo sua personalidade
por achar que não possui valor algum para a sociedade,
muitas vezes até, apelando para a violência.
A escola inclusiva que se deseja alcançar, não deve
permanecer limitada a sonhos, devaneios, utopia, e sim, ter
a característica de conscientizar a sociedade em todas as
dimensões, com vistas a alcançar o que realmente se deseja,
ou seja, uma educação para todos.
Mas para que esse sonho se torne realidade, é
necessário que todos tenham vontade de mudar aquilo
que já não está mais dando certo, ultrapassado diante das
necessidades que se tem.
Toda pessoa é única e diferente, portanto, é de fundamental
importância resgatar os valores da minoria, afirmando a
pluralidade no convívio, recuperando a dignidade e o exercício
do respeito para com cada ser. Para Mantoan (2005)
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O USO DA LITERATURA INFANTIL COMO
APOIO E ESTÍMULO À LEITURA E AS
PRINCIPAIS DIFICULDADES DO PROCESSO
RESUMO: Busca-se a resposta para os dilemas pertinentes a sociedade atual quanto
ao desestímulo do perfil leitor cada vez mais presente no cotidiano escolar, por
meio da pesquisa de diversos autores sobre os pilares e estruturas que embasam
os processos de aquisição e aprimoramento da leitura como recursos básicos
para a autonomia. Podemos observar os traços em comum das reflexões sobre a
fundamental participação de estado, família e escola no processo bem como uma ampla
compreensão sobre o significado de uma leitura significativa e funcional, onde os leitores
são autores de suas descobertas literárias, formadores de suas próprias percepções
bem como no aprimoramento da criatividade e senso de construção de opinião. Não
aspirando ser um guia, mas sim um material para discussão do papel das estruturas e
condições na aquisição do hábito fomentado pelo prazer no ato leitor, muito perdido
gradualmente. Levando-se sempre em conta a individualidade características do indivíduo,
que adquire por si em sua própria maturação cognitiva mental, onde os demais recursos
transpõem somente como advindos da aprendizagem significativa interior, sendo eles
espaços, materiais, recursos ou mediadores das escolas, sociedades e lares.
Palavras-Chave: Autonomia; Participação; Estado; Família; Escola.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo tem por objetivo
analisar e explanar sobre a multiplicidade
de variedades de recursos de estimulação e
apropriação da leitura, bem como analisar os
entraves deste processo.
Deste modo se faz necessário oferecer
aos educadores subsídios que fomentem
sua metodologia em consonância com as
necessidades de estimulação do hábito
da leitura bem como a paridade com a
necessidade essencial da leitura formal
na formação do cidadão autônomo, com
condições palpáveis de argumentação,
desenvoltura social.
Buscando
oferecer
também
ao
educador, de maneira a tornar a aula além
extremamente rica em conteúdo, muito
atraente ao educando, para que ambos
envolvidos no processo possam sentir
como parte de sua realidade atual, onde a
leitura e a alfabetização não se distingam
tal, como o estudo não se distingue do
hábito da leitura por prazer pessoal por
parte do leitor iniciante.
Esta análise se faz necessária levandose em consideração as grandes quedas
de interesse por parte dos leitores na
continuidade desta ação, acreditando-se não
ser mais necessária a leitura, tampouco se
interessando pelo processo de interpretação
textual, que virá a ser necessária futuramente,
onde se inicia por meio da curiosidade das
descobertas básicas das narrativas ora
simples apresentadas nos anos iniciais,
que em tudo contribuem para o incentivo
ao processo analítico e interpretativo das

possibilidades mentais de cada leitor, com
o uso de imagens, rodas de discussões,
questionamentos, trocas de vivências entre
outras experiências dos anos inicias da
educação infantil e fundamental I das redes
de ensino básico. O que tende a resultar em
leitores desestimulados e algumas vezes sem
interesse por esta prática.
Cabe a esta pesquisa analisar se de fato
há estímulo por meio da leitura de literatura
infantil, de clássicos e contemporâneos,
e se pode possibilitar a mediação entre a
linha tênue da leitura obrigatória para o
processo autônomo da leitura por motivação
própria onde se transpõe aos processos de
heteronomia e autonomia leitoras.

O INÍCIO DO PROCESSO DE
AQUISIÇÃO DA LEITURA NA
CRIANÇA
As
primeiras
leituras
realizadas
pelo ser humano advêm de suas
percepções por meio de seus sentidos, o
que ouve, o que inala, o que vê, podendo
ser um destes sentidos, ou todos juntos,
não importando a sequência e sim a qual
estímulo está exposto e como o percebe.
O bebê inicia suas leituras mediante os
estímulos que lhe são devolvidos por meios
das respostas de suas ações como, por
exemplo, o choro, percebe as reações de sua
mãe ao alimentá-lo ou ao trocar suas fraldas,
e pouco a pouco percebe que pode obter
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mais urgência e/ou frequência a depender
da intensidade ou até da quantidade de seu
choro. Mais adiante suas expressões faciais
podem decorrer da leitura de estímulos ao
seu redor como, por exemplo, a presença ou
não da mãe, do pai ou referências parentais
com as quais convive.
Como já citamos anteriormente a Leitura
de mundo advém da percepção espacial por
meio dos sentidos, podendo estar agregados
ou de forma individualizada como audição
e olfato, ou audição e visão, tato e audição,
bem como todos ao mesmo tempo ou um
de cada. O contato da criança com esses
estímulos o faz obter reações próprias que
podem ou não ser influenciadas pelas ações
dos indivíduos em seu âmbito familiar,
bem como suas construções de formas de
interação e registro destas formas de leitura.
Como na seguinte citação:
De alguma maneira, porém, podemos ir
mais longe e dizer que a leitura da palavra não
é apenas precedida pela leitura do mundo,
mas por certa forma de “escrevê-lo” ou de
“reescrevê-lo”, quer dizer, de transformálo por meio de nossa prática consciente.
(PAULO FREIRE, 1981, p.13).
O processo de aquisição da leitura formal
escrita advém de muitos processos mentais
que vão muito além dos estímulos por meio
dos sentidos ou das percepções cerebrais,
muito pensadores e estudiosos concordam
com as teorias de que o estímulo à leitura
deve iniciar o quanto antes possível na vida
da criança.
alfabetização não é um luxo nem uma
obrigação; é um Direito. (FERREIRO APUD
MORAES, 2005).

De tal modo a fomentar as bases que
propiciem o interesse pela prática de ler
e a percepção global dos materiais de
leitura e dos recursos de decodificação
dos signos da escrita.
A leitura nesse âmbito vem de encontro
à identificação das interações bem como
situações que estimuladas pelo contato com
o universo letrado amenizam os entraves
da decodificação por si só. Quando Freire
narra a perspectiva do ler o mundo antes
da decodificação da escrita, pressupomos
as percepções mais ampla como foi descrito
anteriormente das leituras espaciais, como
ler o tempo, ler as expressões de uma pessoa
por exemplo.
A leitura do mundo precede sempre a
leitura da palavra e a leitura desta implica a
continuidade da leitura daquele. (MARTINS,
1988, p. 10).
É importante salientar que este processo
é exclusivamente único e individual, ou seja,
o próprio indivíduo possui por si só o tempo
e mecanismos para a aquisição da leitura, o
aprendizado não está diretamente atrelado
ao espaço escolar ou à mediação de tutores,
professores ou mediadores, mas sim aos
meios ao contato de estímulos de leitura e
materiais letrados.
Certamente aprendemos a ler a partir do
nosso contexto pessoal. E temos que valorizálo para poder ir além dele. (MARTINS, 1988,
p. 15).
Compreendendo este conceito, podese verificar as condições favoráveis para a
análise deste processo de forma abrangente,
onde o conceito de leitura passa a ser
entendido não mais como compreensão e
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decodificação de códigos alfabéticos, como
podemos verificar na seguinte citação:
Ao
questionamento
depara
que
alfabetizar? Para que as pessoas que vivem
numa cultura que conhece as letras não
continuem roubadas de um direito – o de
somar à 'leitura' que já fazem do mundo a
leitura da palavra, que ainda não fazem.
(FREIRE APUD BARRETO APUD MORAES,
2005).
Podemos agora verificar as motivações
para que a leitura seja fomentada e como se
pode estrutura-la dando-se a ela sua devida
importância.

OS MÉTODOS DE AUXÍLIO
NO PROCESSO DE
ALFABETIZAÇÃO
A escola sempre é vista como epicentro
quando as discussões permeiam acerca da
escrita e leitura, aprendizado dentre muitos
conceitos da alfabetização formal, mas como
já se analisou no capítulo anterior, a leitura
vai além de formalizações de estrutura,
local e/ou forma, estende-se muito além
dos muros da escola. Porém não se isenta
da escola o berço de estruturação que
pode possibilitar recursos que subsidiem os
primeiros contatos com a leitura formal, mas
ainda antes na educação infantil como base
fundamental, sendo como primeira atividade
o hábito de ler para os educandos, ou seja,
a escola deve começar a ler para os alunos
o mais cedo possível. Salientando acima de
tudo, que independentemente de classe

social, o professor deve ser provocativo
em situações desse tipo, de que os outros
dispõem desde que nascem.
A alfabetização não é um luxo nem uma
obrigação; é um direito. (FERREIRO APUD
MORAES, 2005).
A prática do ensino inicial da leitura
deve assegurar a mediação significativa e
intensamente verdadeira da criança com a
língua escrita.
A alfabetização vem percorrendo caminhos
[...] em que a leitura passou de elemento
propulsor para elemento colaborador,
substituindo o conceito de alfabetizar
como ensinar a ler pelo de alfabetizar
como ensinar a escrever, e a concepção de
avaliação por meio de testes de leitura pela
de avaliação por meio de testes de escrita.
Nesse percurso, os livros para aprender
a ler deram lugar a sucessivas folhas de
exercícios que muitas vezes reproduzem em
parte as páginas que neles havia. (ROSSA;
PEREIRA, 2008, p.48).
O prazer propiciado pelo ato de ler, não
pode ser ensinado, mas sim transmitido por
meio do exercício fomentado de recursos
onde o educando possa perceber que
escolher pela leitura lhe trará satisfação. É
necessário resgate de bases mais sólidas
construídas nos anos iniciais da educação
para fomentar o manuseio dos livros, leituras
e percepções diversas, de tal modo, transpor
o percurso completo do processo alfabético
para a ampla compreensão, deste modo
mais de forma abrangente auxiliando na
construção de capacidade argumentativa
no indivíduo, bem como na aquisição de
autonomia literária e social.
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Indivíduos que sabem ler cartazes
e enunciados são capazes de analisar
condições,
informações
e
calcular
possibilidades de respostas aos estímulos
provocados por meio da leitura dos mesmos,
o que difere em muito dos leitores que não
interpretam, conseguem ler e reproduzir
as palavras contidas nos informativos,
porém muitas vezes não discernem a
mensagem completa contida, bem como para
processos mais evoluídos da escrita, como
compreender traços de ironia, sarcasmo,
comédia, alarde etc.
O fato inegável é que dentre todas estas
dificuldades na alfabetização, nos processos
nela contidos e na preciosidade com a qual a
leitura deve ser abordada e o que nos leva ao
tamanho grau de urgência na necessidade de
estímulo da criança para vir a tornar-se um
ávido leitor em sua busca pelo conhecimento.
Adquirir o perfil leitor vai muito além da
própria alfabetização formal, uma vez que
inúmeras frustrações podem fazer que o
educando no processo da aquisição passe a
ver o hábito de ler e escrever como tarefa
árdua e não como fonte de estimulação
da criatividade, imaginação, liberdade de
expressão e autonomia literária.
Por meio da leitura todos se tornam
iguais, com as mesmas oportunidades. A
leitura, além de tornar o homem mais livre,
possibilita que ele vá a muitos lugares que,
sem a leitura jamais iria. Por meio da leitura
todos se tornam iguais, com as mesmas
oportunidades. A leitura, além de tornar o
homem mais livre, possibilita que ele vá a
muitos lugares que sem a leitura jamais iria.
(HOFFMANN, 2009, p.1).

Ao tornar-se autor de seu processo leitor,
o indivíduo torna-se autônomo de seus
pensamentos, podendo expandir fronteiras
físicas por meio da leitura imaginativa, bem
como desenvolver o senso crítico por meio
dos conteúdos, o que lê, como lê dentre
outras inúmeras perspectivas leitoras.
Ainda que os indícios apontem somente
aspectos positivos para este hábito, o
sistema educacional atual ainda se depara
com barreiras que culminam no desinteresse
pelo hábito construído. Sabemos dos
benefícios e das necessidades, começamos
a nos questionar sobre então qual seriam
então as ferramentas para reverter este
quadro de desestímulo que tanto assombram
nosso sistema educacional atual. Refletir
sobre subsídios contextuais que possibilitem
estimular no leitor dos primeiros estágios a
fomentação de um gosto próprio e particular
que lhe proporcione uma vivência significativa
com a leitura. Porém nos aprofundando
mais nestes aspectos podemos observar
três perspectivas para um tripé sólido de
enriquecimento do incentivo a leitura no
panorama atual, sendo eles o estado, a
escola e a família, sem a co-participação
deste a fundamentação do aprimoramento
do hábito leitor do indivíduo torna-se frágil
e dificilmente sustentável. Vamos analisar os
três aspectos como fragmentações do todo.
É necessário um embasamento sustentável
que possa proporcionar confiabilidade de
estruturas para fomentar o princípio de
exercício da leitura dentro e fora de sala
de aula o que torna o desafio, muito mais
instigante e complexo, como oferecer
recursos que demandam concentração única
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e exclusivamente do leitor na competição
diária com os estímulos coloridos, sonoros e
chamativos das tecnologias e mídias digitais,
bem como oferecer na leitura, muitas vezes
um habito totalmente estranho aos lares
das famílias, uma válvula de mediação
entre o aprendizado, a concentração, o
foco, o exercício sem sequer saber se os
responsáveis destes educandos acreditam e/
ou compreendem este princípio.

O TRIPÉ DE BASE PARA O
HÁBITO LEITOR SAUDÁVEL:
ESTADO, FAMÍLIA E ESCOLA
Os notáveis desafios pertinentes ao
estímulo do hábito leitor vêm desde sempre
inquietando as escolas e professores sobre
como solucionar este impasse. Mas os
desafios vão muito além dos muros da
escola, deparamo-nos com um investimento
público precário no que se refere a oferecer
recursos para uma implementação de
materiais portadores de texto condizentes
ás necessidades sejam elas quantitativas
(números de educandos e professores) e
ainda mais qualitativas (títulos, materiais,
disponibilidade, atualizações) de livros e
outros portadores de texto. Os avanços
tecnológicos que confrontam diariamente os
professores dentro das salas de aula pouco
conseguem combater de frente os estímulos
apelativos de mídias tecnológicas que
acabam por entreter e dispersar, portanto
falta investimento na implementação de
recursos audiovisuais, espaços propícios

(salas de leitura e bibliotecas) com amplitudes
de materiais e conforto, disponibilidade
de títulos variados e atuais (inclusos os
clássicos em bom estado de conservação e/
ou reedições) sendo importante mostrar a
história da preservação da gramática e de
conceitos históricos pelas quais o mundo
passou mas, sem perder de vista a necessidade
de aproximar os pequenos e jovens leitores
de materiais condizentes com as estruturas
modernas de conceitos clássicos. Não é
função somente do estado, mas seu peso
é mais do que considerável neste processo,
uma vez que os estudantes passam a maior
parte de seu período diurno no ambiente
escolar podem e devem apropriassem de
estruturas muito mais amplas do sistema de
alfabetização consistente, um que se embase
numa leitura significativa, real e possível de
vivenciar, como na seguinte citação:
O sentido ampliado da alfabetização,
o letramento, [...], designa práticas de
leitura e escrita. A entrada da pessoa no
mundo da escrita se dá pela aprendizagem
de toda a complexa tecnologia envolvida
no aprendizado do ato de ler e escrever.
Além disso, o aluno precisa saber fazer uso
e envolver-se nas atividades de leitura e
escrita. Ou seja, para entrar nesse universo
do letramento, ele precisa apropriar-se
do hábito de buscar um jornal para ler, de
freqüentar revistarias, livrarias, e com esse
convívio efetivo com a leitura, apropriar-se
do sistema de escrita. (ESPÍNDOLA, 2009, p.
01).
Desta forma como são citadas as
etapas, pode-se notar que o peso das
responsabilidades de subdividem-se de tal
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modo a confrontar que o aprendizado da
leitura se limite a um estímulo único, podendo
notar-se que as regras não se aplicam de forma
fechada sem multiplicidade de possibilidades,
por vez onde o acompanhamento do percurso
pedagógico do educando dê-se de maneira
única e exclusivamente individual, para
somente depois ampliar-se para o coletivo
do grupo onde está inserido, cada educando
possui característica que estão agrupadas
de forma única, para tal sua capacidade de
desenvolvimento dar-se-á por intermédio de
suas interações com os estímulos bem como
com o desenvolvimento de suas possibilidades
individuais mediante aos mesmos. Vale
ressaltar que as dificuldades e empecilhos
de falta de subsídio do Estado para com as
unidades escolares vão além do material,
falta diálogos persistentes na construção
de projetos voltados para a identidade da
unidade escolar que possam possibilitar a
formação de espaços amplos, muito além
do aspecto físico. No que diz respeito à
ambientes e espaços, não se restringem
ao material, mas sim mais simbólico onde
as personagens principais sejam levadas
em consideração na construção destes
projetos, levando as opiniões de professores,
famílias, educandos e demais membros da
unidade educacional. Porém o que pudemos
observar no sistema atual é uma degradação
de forma linear que tende a uniformizar
os processos individuais de construção de
saber, que se iniciaram quando o sistema
educacional passou a encarar o letramento
e a alfabetização como processos prémoldados, os resultados pré-estabelecidos
contidos numa formulação engessada de

sistemas educacionais fabricados para gerar
quantidades e não qualidade.
A alfabetização vem percorrendo caminhos
[...] em que a leitura passou de elemento
propulsor para elemento colaborador,
substituindo o conceito de alfabetizar como
ensinar a ler pelo de alfabetizar como ensinar
a escrever, e a concepção de avaliação por
meio de testes de leitura pela de avaliação
por meio de testes de escrita. Nesse percurso,
os livros para aprender a ler deram lugar a
sucessivas folhas de exercícios que muitas
vezes reproduzem em parte as páginas que
neles havia. (ROSA; PEREIRA, 2008, p.48).
A quantificação de saberes e sistema
conteudista
prejudicam
e
muito
a
necessidade de visão particular com a qual
cada leitor necessita principalmente no
processo de alfabetização e aquisição do
hábito leitor. A escola por sua vez, como
item deste tripé, desempenha um papel tão
quão fundamental na formação continuada
e vem enfrentando inúmeras dificuldades
que vão além do sucateamento das unidades
escolares, seus espaços físicos inadequados,
como citado anteriormente no que se
refere ao papel do Estado, mas os demais
membros envolvidos nos processos de
aquisição do saber, nesse sistema fluído,
cabendo a responsabilidade também para a
família, porém neste aspecto encontramos
muitos outros fatores predominantes que
atrapalham a aferição dos resultados deste
pilar, bem como quando verificamos os
resultados obtidos pelos investimentos
do Estado e no papel da escola podemse estabelecer parâmetros pelos quais
onde e como necessitam de intervenções,
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quantificar e qualificar resultados positivos e
negativos, no seio familiar aspectos sociais e
de inclusão interferem diretamente, no Brasil
muitos provedores de seus lares possuem
uma educação precária, onde muitos
sofrem dos dados que analisamos neste
artigo, de analfabetismo funcional, ou até
se encontram devidamente alfabetizados,
porém não se sentem estimulados na prática
leitora dentro de seus lares o que tende a
propagar um ciclo vicioso de desestímulo
que transpassa as gerações. Portanto é
papel da unidade escolar e estado fomentar
parcerias com as famílias de seus educandos,
com o intuito de construir uma sociedade mais
participativa e voltada ao saber produzindo
mais e mais gerações que questionem e se
auto avaliem constantemente, onde o ciclo
sela seu meio e pode desempenhar um papel
melhor estruturado, onde possam subsidiar
um ao outro de forma integral e uniforme.
O papel da família se retrata na seguinte
descrição:
Num contexto onde a escrita e a leitura
fazem parte das práticas cotidianas, a criança
tem a oportunidade de observar adultos
utilizando a leitura de jornais, bulas, instruções,
guias para consulta e busca de informações
específicas ou gerais; o uso da escrita
para confecções de listas, preenchimento
de cheques e documentos, pequenas
comunicações e atos de leitura dirigidos
a ela (ouvir histórias lidas). A participação
nessas atividades ou a observação de como
os adultos interagem com a escrita e a leitura
gera oportunidades para que a criança reflita
sobre o seu significado para os adultos.
(AZENHA, 1999, p. 44).

Notavelmente não existem fórmulas
mágicas que possam orientar o processo
de alfabetização e criação de hábito leitor
no indivíduo em formação, mas, muitas
pesquisas nos levam a crer que podemos
analisar e estudar formas de reestruturar
estas estratégias, o que não pode jamais sair
do foco é deixar que a evolução tecnológica,
bem como a velocidade do acesso
ás informações ou a degradação das
convivências humanas retirem de nossa
sociedade em formação os hábitos de leitura
e escrita, de tal modo a transpor os laços de
convívio que fomentam a transmissão de
saberes únicos de culturas e vivências de
cunho popular, bem como nossa história,
pois o ser que não reconhece sua história
tende a negar sua existência, e uma
sociedade que aprende com sua história
evolui aperfeiçoando onde obteve sucesso e
transpondo limites onde houve insucessos.
Tão quão autônomo é o leitor, este
também é capaz de apropriar-se bem como
retransmitir o que aprendeu, seja por meio
de alfabetização formal, como transmissão
cultural e vivências. A aquisição do raciocínio
crítico dar-se-á por meio da fundamentação
mental estabelecida pelos critérios de
apropriação do saber e da escolha de como e
quando os aplicar no dia a dia do indivíduo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa aprofundou-se na tentativa de buscar
subsídios que possam auxiliar a compreensão sobre os
maiores desafios encontrada na alfabetização e no incentivo
à leitura, deparamo-nos com muitos envolvidos e soluções
aparentemente não tão distantes, porém, mesmo não sendo
tão complexas ainda não conseguimos atingir objetivos
amplos acerca das reais necessidades de nossos educandos,
mas não nos faltam ferramentas e a cada dia nas unidades
escolares as personagens deste estudo flutuam entre as
possibilidades e realidades, dados os esforços de muitos
dos envolvidos observamos que a caminhada é longa, mas
não sem rumo, o que temos de resultados ainda advém
dos esforços ora individuais ora de grupos isolados ou por
poucas vezes regionais de envolvidos na construção do
saber que de forma quase que caseira driblam os empasses
das dificuldades do processo e criam inúmeras formas e
estratégias que ainda fazem brilhar os olhos de pequenos
novos leitores, que estão descobrindo o mundo por suas
formas amplas e as reestruturando neste mundo letrado
onde residimos e convivemos todos os dias.
Receitas prontas ainda não existem e também não
possibilitam a beleza das descobertas de cada grupo e/
ou individuo como observamos no decorrer da pesquisa,
mas podemos acreditar que a passos, por enquanto lentos
poderemos de fato atingir as expectativas um dia, mas não
sem caminhar e acreditar.
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EDUCAÇÃO E CULTURA NA
INFÂNCIA
RESUMO: O presente trabalho abordará o tema “Educação e Cultura na Infância”. O
Objetivo principal foi à análise da cultura infantil, sua diversidade, suas expectativas,
trajetória e propostas enquanto prática pedagógica. Com esta análise foi possível
detectar que as culturas infantis apesar de perceberem resistências, estão aos poucos
sendo inseridas no cotidiano escolar. Por intermédio desta pesquisa foi possível
observar que esta prática está sendo aderida, em que novas técnicas de ensino, o
estimulo do aluno, a interação, a aceitação, o conhecimento do outro, a realidade
sociocultural, aos poucos são introduzidos, em virtude da reflexão crítica da realidade
presente, estimulando alunos e professores em busca da construção do conhecimento
tendo como base o direito a cidadania. Portanto o papel da escola vai além da transmissão
de conhecimentos, as propostas pedagógicas devem contribuir para a aceitação,
reconhecimento e valorização da diversidade, na elaboração de atitudes e valores necessários à
formação da cidadania por uma sociedade igualitária, a fim de que todos tenham conhecimento
da diversidade cultural, conheçam as origens de modo geral e que possam se apropriar
deste conhecimento para que desmistifiquem a unificação da cultura imposta pelos meios
de comunicação. Desta forma, a escola tem como função garantir a apropriação crítica do
conhecimento, a fim da apropriação do saber, com visão crítico-social.
Palavras-Chave: Educação Infantil; Cultura; Educação; Diversidade.
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INTRODUÇÃO
O conceito da palavra cultura é “cultivar”.
Comumente transmitida por gerações e
composto sob diversos aspectos, pois trás
atitudes, manifestações, uso, costumes,
região, a individualidade de cada pessoa. É
diversificada, múltipla, emana de diferentes
origens, maneira de pensar e agir.
No Brasil, tem-se a influência de vários
povos e etnias, portanto a cultura brasileira
não é, e não pode ser homogênea, mas sim
uma composição de diferentes culturas.
Portanto, cultura significa o modo de vida
de cada indivíduo, sua forma de pensar, agir,
o sociocultural. Cada ser tem sua própria
maneira de representação, características,
comportamentos e visão de mundo. A
cultura se integra à educação, pois reproduz
valores e saberes. Cabe a escola propiciar
a
aprendizagem
dos
conhecimentos
socialmente adquiridos por cada indivíduo,
por meio do entrosamento de ambas.
A cultura é crítica, é criadora, é observadora,
é dialógica, traz visão de mundo, traz saberes
próprios, traz experiência humana, portanto
deve ser interagida, compartilhada com vistas
à apropriação de cada indivíduo presente
num mesmo contexto.
Cabe à escola repensar suas ações e
práticas a fim de garantir de forma abrangente
a diversidade cultural, social, étnica, com
vistas à igualdade das múltiplas culturas,
sua forma de viver, em fim, a escola deve
desenvolver competências que vislumbrem
e respeitem a diversidade cultural, com um
olhar na interação das pessoas, levando à
construção do conhecimento da cultura

do outro a fim de que possa ter visão das
diferentes culturas dentro de um mesmo
contexto.
Por culturas infantis, entende-se o
conjunto de manifestações constituídas por
elementos culturais da criança, tendo como
característica seu saber social, pois expressa
histórias de vida, origens sócio-culturais,
credo, etnia etc.
A cultura infantil deve ser integrada no
processo de socialização tendo como objetivo
a inclusão da vida em sociedade, bem como,
o contato com a cultura do outro a fim da
humanização social. “A cultura não está nos
artefatos nem nas frases, mas na simbologia
e nas relações sociais que as conformam e
lhes dão sentido”. (CONH 2005, p.20)
As relações sociais das crianças e suas
culturas devem ser tidas como ponto de
partida para um melhor trabalho pedagógico,
pois cada ser traz saber próprio a partir da
convivência, da relação familiar, a qual está
inserida. Neste sentido cabe a escola uma
formação com vistas à realidade apresentada
a fim da promoção da aprendizagem
significativa, pois são as crianças sujeitos de
direitos, direitos que devem ser respeitados
com base no preparo, na apropriação da
própria cultura e do outro, na produção dos
saberes para o exercício da cidadania.
A concepção ou visão da criança vem
mudando muito ao longo da história. Se antes
a criança era percebida apenas a partir de uma
visão de preparação para vir ser alguém no
futuro, hoje a criança vem sendo estendida
como um sujeito de direitos: um indivíduo com
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conhecimentos e necessidades próprias, que
pensa criativamente, que tem desejos, que
sofre, que sonha”. (MEC, Portal do Professor,
2005).”A diversidade cultural é um fator muito
importante de ser analisado no sistema de
ensino, pois é uma maneira de mostrar aos
alunos que existem muitas culturas além da
que eles estão acostumados a ver. Também
em razãoo fato de propiciar uma formação
mais ampla aos alunos, no sentido de fazer
que eles interajam com a realidade se auto
descobrindo e descobrindo coisas novas,
pois muitas vezes o aluno desconhece a sua
própria cultura.(LACERDA, 2009, p.31)
A concepção de infância e de criança
carrega características históricas, de cada
época, ideias e valores.
O sentimento de infância e de criança
se dá na forma de organização de cada
sociedade, suas estruturas culturais, sociais,
econômicas e políticas.
Portanto, não se deve deixar de pensar a
infância e a criança num mesmo contexto
histórico, pois tem haver com interação
que influencia e é influenciado por meio da
convivência com o outro, pois é ser social.
Conceber a criança como ser social que
ela é, significa considerar que ela tem uma
história, que pertence a uma classe social
determinada, que estabelece relações
definidas segundo seu contexto de origem,
que apresenta uma linguagem decorrente
dessas relações sociais e culturais
estabelecidas, que ocupa um espaço que
não é só geográfico, mas que também dá
valor, ou seja, ela é valorizada de acordo
com os padrões de seu contexto familiar e
de acordo com sua própria inserção nesse

contexto. (KRAMER, 1986, p.79)...Portanto,
a concepção de criança e infância na qual
acreditamos a de que ela é um ser histórico,
social e político, que encontra nos outros,
parâmetros e informações que lhe permitem
formulas, questionar, construir, reconstruir
espaços que a cercam. Apostamos numa
concepção que não se fixa num único
modelo, que está aberta à diversidade e
à multiplicidade que são próprias do ser
humano. (KRAMER, 1999, p.27)
Mediante as constantes mudanças que
ocorrem na sociedade, vê-se a necessidade
em ajustar os processos de ensino à realidade
presente nas instituições educacionais. É
emergente pensar em ações que norteiem
o trabalho pedagógico frente à diversidade
cultural existente no espaço escolar.

CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO
INFANTIL
É importante que a educação infantil
estabeleça relações que dizem respeito
à infância com a organização do espaço
e o tempo de cada uma. Existem muitas
discussões sobre o assunto, conforme
descrito abaixo, com base nas políticas
de atendimento descritas nas diversas
leis. Percebe-se que mudanças ocorreram
mediante organizações sociais, leis e
diretrizes, e ainda pesquisas e estudos,
perante a necessidade da atualização com
o intuito da construção do ser criança, do
ponto de vista histórico. Desta forma a
concepção de educação infantil traz ênfase
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na formação de sujeito crítico, criativo,
capaz de se apropriar do conhecimento
para a construção da cidadania conforme
descrito, a Constituição Federal, (1988),
artigo 208, estabelece que o Estado tenha
dever com a educação que será efetivada
mediante a garantia do atendimento em
creche e pré-escola as crianças de zero a
seis anos de idade.
O Estatuto da criança e adolescente ECA (1990), trás ênfase quanto ao direito
da criança à educação tendo como base a
formação integral do indivíduo.
Art. 3º: A criança e o adolescente gozam
de todos os direitos fundamentais inerentes
à pessoa humana, sem prejuízo da proteção
integral de que trata essa lei ou por outros
meios, todas as oportunidades e facilidades,
a fim de lhes facultar o desenvolvimento
físico, mental, moral, espiritual e social, em
condições de liberdade e de dignidade.........
Art. 4º: É dever da família, da comunidade,
da sociedade em geral e do Poder Público
assegurar, com absoluta prioridade, s
efetivação dos direitos referentes à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte,
ao lazer, à profissionalização, à cultura,
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária. (BRASIL,
ECA, 1990)
A LDB (lei nº 9304/96) estabelece as
diretrizes educacionais e o atendimento
em creche às crianças de até três
anos de idade e em pré-escolas às crianças
de quatro a seis anos.
De acordo com as Diretrizes Nacionais
para a Educação Infantil, devem-se respeitar
os seguintes princípios:

Éticos: da autonomia, da responsabilidade,
da solidariedade e do respeito ao
bem comum, ao meio ambiente e as
diferentes culturas; Políticos: dos direitos de
cidadania, do exercício da criticidade e do
respeito à ordem democrática; Estéticos: da
sensibilidade da criatividade, da ludicidade
e da liberdade de expressão nas diferentes
manifestações artísticas e culturais. (DNEI,
2010, p.16)
O artigo terceiro das DCNEI – Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil, trata de saberes da criança na
educação infantil:
O currículo da Educação Infantil é
concebido como um conjunto de práticas
que busca articular as experiências e os
saberes das crianças com os conhecimentos
que fazem parte do patrimônio cultural,
artístico, ambiental, científico e tecnológico,
de modo a promover o desenvolvimento
integral de crianças de zero a cinco anos de
idade. (DCNEI, 2009, art. 3º)
O direito a educação infantil está bem
claro na CF/88 e as legislações subsequentes.
Assim sendo, é direito da criança à educação
de qualidade que condiz com suas culturas a
fim da interação sociocultural.
Portanto a educação infantil deve ser
vista como forma de socialização, interação,
produção, entre outros, onde as experiências
trazidas por cada indivíduo devem ser
respeitadas e socializadas favorecendo o
desenvolvimento cognitivo, afetivo, cultural,
físico, social a fim do preparo para a cidadania.
Também percebido a partir de Paulo Freire:
Não há educação fora das sociedades
humanas e não há homem no vazio. A partir
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do homem com a realidade, resultantes de
estar com ela e de estar nela, pelos atos de
criação, recriação, vai ele dinamizando o
seu mundo. Vai dominando a realidade. Vai
humanizando-a. (FREIRE, 1983, p.35)

CULTURA INFANTIL
O Brasil tem grande avanço em termos
normativos, embora haja uma grande
distância entre lei e o andamento das
mudanças por ela prescritas.
Considera a Lei 9.394/96 em seu artigo
22, que a Educação Infantil é parte integrante
da Educação Básica, cujas finalidades são
desenvolver o educando, assegurar-lhe
a formação comum indispensável para o
exercício da cidadania e fornecer-lhe meios
para progredir no trabalho e em estudos
posteriores. Essa dimensão de instituição
voltada à introdução das crianças na cultura
e a apropriação por elas de conhecimentos
básicos requer tanto seu acolhimento quanto
sua adequada interpretação em relação às
crianças pequenas. (DCNEB, 2013)
Sendo assim “cultura infantil”, tem haver
com a maneira que a criança interpreta o
mundo, tem haver com as interações sociais,
com que a criança produz.
Em suas práticas, existe, para além
da estereotipia, uma singularidade nas
produções que configuram o que a sociologia
da infância define como cultura infantil.
(SARMENTO, 2004)..O debate não se centra
no fato, reconhecido, de que as crianças
produzem significações autônomas, mas em
saber se essas significações se estruturam

e consolidam em sistemas simbólicos
relativamente padronizados, ainda que
dinâmicos e heterogêneos, isto é cultura.
(SARMENTO, 2004, p.21)
Portanto segundo afirmação de Sarmento,
é por meio das interações que as crianças
experimentam a cultura pela qual estão
inseridas.
Cabe a escola, enquanto espaço
socializador propiciar o desenvolvimento das
capacidades de inserção social, possibilitando
à criança e todos os envolvidos, perceberemse como membro participante de um grupo,
de uma sociedade, por meio de ações que
oportunizem aos educandos instrumentos
para o acesso aos conhecimentos sociais e
culturalmente construídos, desenvolvendo
a autonomia para a conquista de saberes,
pensamentos, valorizando o exercício da
cidadania.
Pensar e agir na ação educativa implica
entender a multiplicidade de concepções,
experiências e inter-relações, repertórios e
realidade do ser criança......Como indicam
estudos contemporâneos da infância, a
criança é um ser social com história e que,
além disso, é produtora de história e cultura
no meio em que está inserida. (ROCHA,
KRAMER, 2011, p.154)
Decisões e ações devem ser sempre
analisadas e revistas ante a necessidade
de repensar práticas, princípios, valores,
trata-se de um processo interativo, a fim de
formar cidadão críticos, reflexivos, e ainda,
diz respeito à formação do profissional da
educação que deve ser competente, pois
também produz novos conhecimentos
perante as necessidades atuais, às
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orientações das políticas sociais, com vistas
ao conhecimento cultural, com solidariedade
e justiça na prática da cidadania. Nas
Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Básica, página 19, fica evidente a
importância da questão acima exposta, pois
trata da Cidadania como forma de assegurar
os direitos e deveres do indivíduo.
Em
um
contexto
marcado
pelo
desenvolvimento de formas de exclusão
cada vez mais sutis e humilhantes, a
cidadania aparece como uma promessa
de sociabilidade, em que a escola precisa
ampliar parte de suas funções, solicitando
de seus agentes a função de mantenedores
da paz nas relações sociais, diante de formas
cada vez mais amplas e destrutivas de
violência. Nessa perspectiva e no cenário
em que a escola de Educação Básica
se insere e em que o professor e o estudante
atuam, há que se perguntar: de que tipo
de educação os homens e as mulheres
dos próximos 20 anos necessitam, para
participarem da construção desse mundo tão
diverso? A que trabalho e a que cidadania se
refere? Em outras palavras, que sociedade
florescerá? Por isso mesmo, a educação, 20
brasileira deve assumir o desafio de propor
uma escola emancipadora e libertadora.
(DCNEB, 2013, p. 19)
Com base no exposto acima, o
reconhecimento da diversidade cultural,
da individualidade e a necessidade de uma
postura ética, e ainda, a compreensão
que o educando é um ser capaz, que
tem sua individualidade, sua cultura,
independentemente do gênero, raça ou
credo, é portador de direitos fundamentais,

deve-se ter clareza, para que se possa atuar
de forma crítica, mediadora, cooperadora,
estimuladora. Portanto a escola, enquanto
instituição voltada para a formação do
cidadão e como ambiente facilitador do
conhecimento, não pode estar aquém
das mudanças, devendo contextualizar a
realidade atual com as realidades trazidas
pelos alunos, a fim de que reconheça em
seu cotidiano a proximidade do ambiente
escolar em que estão inseridos. Podemos
observar na argumentação de Paulo Freire,
(1983, p. 35) “todo ato cultural é pedagógico
e todo ato pedagógico é cultural”. Por isso, a
necessidade de um olhar crítico voltado para
a compreensão das diversas culturas.
Segundo o Plano Nacional de Educação
em Direitos Humanos (2006),
A escola pode contribuir com ações
educativas com vistas a fomentar, estimular
e promover o direito à cultura, para
contribuição ao entendimento, compreensão
e aceitação a fim de combater de atitudes
e comportamentos intolerantes e de
discriminação. (PNEDH, 2006)
A escola enquanto espaço mediador
deve incluir temas que discutam questões
referentes à diversidade sociocultural, no
exercício do diálogo, desenvolvendo o
espírito de cooperação e de solidariedade
para o bem comum.
Isto posto nota-se a importância de uma
educação também voltada aos direitos
humanos, voltada à formação inicial do
indivíduo, por meio das interações sociais
para o desenvolvimento, para que se
percebam como sujeitos sociais e históricos
produtores de cultura.
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É notória, a importância da cultura infantil,
pois não pode ser vista de forma isolada
sem que haja interações, por ter haver
com o reconhecimento da importância das
ações e das experiências de cada indivíduo.
Partindo deste princípio, pode-se dizer que
não existe educação sem que se perceba
algum tipo de referência cultural, por ser a
escola uma instituição cultural e a relação
entre ambas (escola/cultura), não podem
ser vistas de forma isolada, mas sim ligadas,
pois produzem saberes e a instituição
escolar pode ser considerada mediadora por
promover o desenvolvimento sociocultural
por meio da compreensão e respeito mútuos,
como afirma Lacerda:
Hoje o trabalho desenvolvido nas
escolas deve estar voltado para atender
todo tipo de diferença. Tendo em vista o
processo de mudança que vem ocorrendo
na sociedade. O “diferente” torna-se
muito mais presente no nosso dia a dia,
visto que cada lugar que freqüentamos,
encontramos alguém diferente, seja com
um visual, aparência, sexo, deficiência,
cultura, etnia, gênero, entre outros. Assim,
acredita-se que desde a Educação Infantil,
os programas educacionais devem estar
voltados à diversidade, para que a criança
aprenda a respeitar, viver, e se construir
nesse contexto. (LACERDA, 2009, p.32)

CULTURA NA INFÂNCIA
Na concepção de ÁRIES (1981), a
compreensão da infância foi influenciada
por vários aspectos: políticos, econômico,

social e cultural de acordo com cada período
da história da humanidade. Somente entre
os séculos XVIII e XIX que a criança passa a
ser vista como sujeito social, mas ainda um
indivíduo com poucos privilégios, ou seja,
sem um olhar para suas especificidades,
numa existência baseada de acordo com o
contexto histórico. Significava uma imitação
da vida adulta, quando a formação pessoal e
social estava em primeiro plano. Não havia
a visão de que a criança tem seu espaço e a
infância respeitada na relação com outro, na
interação, baseada nas culturas infantis.
O levantamento bibliográfico aponta que
entre 1960 e 1970, observa-se timidamente
a importância das questões sociais, frente à
desigualdade com um olhar para a questão
da educação popular.
Entre 1970 e 1980, observa-se um olhar
para dentro da escola, onde a mesma possa
superar diferenças, desigualdades, pois é
vista como mediadora, mas o conhecimento
acadêmico ainda tem grande importância,
deixando a desejar a questão da prática, bem
como a especificidade de cada um.
Entre 1980 e 1990, o tema da
diversidade cultural leva a pensar a
educação como instância de formação da
subjetividade em suas várias dimensões:
gênero, raça, etnia, etc.
Por meio dos movimentos sociais, há o
reconhecimento da diversidade cultural e
da existência de uma postura ética, pois
é geradora de direitos sociais e culturais.
(KRAMER, 1992)
A partir da década de 90, mediante o
reconhecimento da educação infantil ser
a primeira etapa da educação básica e
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também da cobrança dos profissionais por
uma educação de qualidade, formulam-se
princípios embasados pela CF/88 e pela
LDB/96, bem como o reconhecimento da
necessidade de formação do professor das
crianças da educação infantil.
No século XXI, nota-se a continuidade
frente ao processo de mudança com ênfase
na criança pequena, sua necessidade, sua
diversidade cultural, afim de um aprendizado
condizente com a realidade sociocultural
de cada ser, com base nas políticas de
atendimento. Mas muito precisa ser feito,
com vistas na interação sociocultural, tendo
como base a compreensão, apropriação
e desenvolvimento do indivíduo. Existem
muitas discussões sobre esta questão, pois
no mundo contemporâneo as mudanças
acontecem rapidamente e deve-se estar
atento a estas mudanças, e ainda, no
reconhecimento de que as leis, as políticas
públicas de atendimento sejam absorvidas e
se façam presentes nas instituições escolares.
Infelizmente, ainda hoje nota-se que por
meio das propostas político pedagógicas,
modelos assistencialistas e de educação
compensatória acabam por educação infantil
vai além dos cuidados (alimentação, higiene,
entre outros), deve ser a educação infantil
trabalhada também nos aspectos sociais,
éticos, no respeito, na aceitação do outro,
ou seja, estar de acordo com as necessidades
humanas a fim da apropriação da cultura com
base na cidadania.
Em sua tese SOUZA (2007), enfatiza a
importância no que diz respeito ao histórico
cultural da criança, focar nas atividades
da criança, na mediação do educador e o

papel do entorno na relação com a criança,
por ser esta o foco para que se superem as
concepções tradicionais de ensino:
O enfoque histórico-cultural permite
considerar que a formação do psiquismo
infantil é um todo sistêmico em que o
desenvolvimento só ocorre mediante as
contradições provocadas pelo conjunto de
terminações motivadas pelos processos
de vida e educação da criança. Portanto, a
concepção de criança que emerge deste
enfoque é uma concepção de criança
concreta. O olhar orientado à sua educação
é baseado nas relações concretas que
ela vivencia na cultura qual faz parte. A
História e a Cultura humanas são elementos
constituintes desta visão, revelando o caráter
concreto na concepção da criança. (SOUZA,
2007)
Mediante o exposto, fica clara a
necessidade de deixar de lado determinadas
construções históricas pré-concebida da
infância, com vistas ao verdadeiro significado
sócio- cultural.

PAPEL DA ESCOLA
A escola tem um significativo papel no
reconhecimento da cultura, identificando e
valorizando a diversidade no contexto escolar
e fora dela e como espaço de reprodução
da cultura, essa por sua vez, deve ser vista
como “especificidades culturais”. Tendo cada
cultura sua especificidade, segundo Bolzan
(2002), a escola deve vislumbrar a mediação,
aceitação e compreensão, a fim da superação
da intolerância, quebrando preconceitos,
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ideias pré-concebidas, pois indivíduos são
diferentes e não desiguais e essas diferenças
devem ser tidas como alternativa e não como
ameaça ou forma de descriminação. Portanto
cabe a escola desenvolver competências
que possam contribuir para a atuação e
aprendizado tanto de professores quanto
de alunos frente à compreensão da cultura
no espaço educacional e o fortalecimento
da identidade social. Trabalhar a cultura na
escola propicia ao aluno transformações
pertinentes ao seu convívio social,
enriquecendo saberes, revendo atitudes,
modo de ver, agir e pensar, por intermédio
de um novo olhar sobre o mundo, sobre a
realidade ao qual está inserido.
Podemos dizer que o espaço escolar, em
sua dimensão social e cultural, permite desde
a formação do pensamento dos sujeitos, até
a transmissão, a vivência dos valores morais.
Assim, a existência da escola se justifica,
pois ela tem servido, como um espaço de
socialização dos conhecimentos acumulados
pela humanidade na sociedade. (BOLZAN,
2002, p.24)
A escola enquanto espaço mediador
deve incluir temas que discutam questões
referentes à diversidade sociocultural, no
exercício do diálogo, desenvolvendo o
espírito de cooperação e de solidariedade
para o bem comum.
Isto posto nota-se a importância de uma
educação também voltada aos direitos
humanos, voltada à formação inicial do
indivíduo, por meio das interações sociais
para o desenvolvimento, para que se
percebam como sujeitos sociais e históricos
produtores de cultura.

Portanto,
o
conhecimento
e
reconhecimento da cultura são de suma
importância por trazer identificação social,
permitindo que cada ser se reconheça
se
situe,
numa
mesma
sociedade,
percebendo-se como pessoa com direitos,
pois ao entender sua cultura chega à
auto-estima, à identidade, à motivação ao
perceber-se cidadão.

PAPEL DO PROFESSOR
FRENTE À DIVERSIDADE
CULTURAL
Sabendo-se que não existe educação
sem que nela esteja inserida a cultura da
humanidade, em que a referência cultural
não esteja presente, por ser a escola uma
instituição cultural não pode ser homogênea
e padronizada, tendo o profissional de
educação estar aberto às mudanças, tais
mudanças requerem o acompanhamento
da modernidade, com vistas à interação.
“Nesse processo interativo o professor
está constantemente repensando seus
conceitos e concepções e confrontando a
teoria e a prática que fundamentam seu ato
pedagógico”, (TARFIC, 2010)
O professor deve reconhecer que
a diversidade e diferenças culturais,
estão presentes no cotidiano escolar,
portanto
uma
ação
multicultural
deve ser adotada com vistas na valorização
e entendimento das diferentes culturas
presentes no contexto escolar.
Trabalhar com a heterogeneidade não é
tarefa fácil, mas mediante as mudanças, à
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modernização, ao multiculturalismo, é uma
tarefa necessária. Dito isto, cabe ao professor
ter capacidade de organizar sua formação,
deve ter competência (conhecimento,
habilidade e atitudes) necessária para
desempenhar sua função, reconhecer
que o educando é um ser capaz, com suas
individualidades, sua cultura, independente
do gênero, raça, credo, etc, pois é portador
de direitos fundamentais, que deve ter
muito claro tendo por finalidade a atuação
de forma crítica, mediadora, cooperadora,
estimuladora e ainda desenvolver atitudes
e valores que permitam uma constante
reflexão de seu trabalho, a fim de favorecer a
construção do conhecimento. Argumentação
usada por Hamze:
O Professor tem papel insubstituível
no processo de transformação.
A
formação
identitária
do
professor
abrange o profissional, pois a formação
vai além de que dar aulas, constitui
fundamentalmente
a
sua
atuação
profissional na prática social. A formação
de educadores não se baseia apenas
na racionalidade técnica, como apenas
executores de decisões alheias, mas,
cidadãos com competência e habilidade na
capacidade de decidir, produzindo novos
conhecimentos para a teoria e a prática
de ensinar. O professor deve elaborar com
criatividade conhecimentos teórico e críticos
sobre a realidade. (HAMZE, 2004)
Isto posto, a formação continuada é fator
essencial àqueles que desejam promover a
inclusão social, bem como, a reflexão sobre
a práxis pedagógica e seu aprimoramento.
O professor deve estar aberto à aquisição

de novos conhecimentos com vistas ao
fortalecimento profissional.
A ação docente exige a observação
sistemática, a avaliação, a flexibilidade,
a criatividade, a competência. Trata-se
de uma visão sistêmica (todas as etapas
do processo) e a compreensão do interrelacionamento dos envolvidos. Segundo
a educadora do Centro Universitário
da Fundação Educacional de Barretos,
Amélia Hamze:
O professor empreendedor é aquele que
abdica de posturas tradicionais e adquire
competências permeadas por múltiplas
linguagens, em um contexto cultural e
tecnológico que ultrapassa os muros da
escola, em busca da capacidade de formular
perguntas que possam desencadear os
processos de criatividade, de maneira a
executar em parceria com alunos estudos
interdisciplinares
e
contextualizados,
desenvolvendo
eficiente
método
de
aprendizagem. O professor precisa estimular
o aluno a se auto-conhecer e a ter visão
de novas oportunidades, o que as escolas
não ressaltam muito. O professor não
precisa mudar o conteúdo programático, no
entanto, precisa usar uma metodologia que
privilegie o auto-aprendizado. O professor é
um organizador”. (HAMZE, 2004)
O professor deve articular teoria e prática,
conhecer as experiências culturais dos alunos
e saber localizá-los dentro do contexto.
Compreender a cultura contemporânea,
desenvolver a capacidade crítica em função
da sociedade multicultural, com vistas ao
bem comum, em função de uma sociedade
mais justa e igualitária.
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Frente à diversidade de culturas é dever de
o professor ter claro os objetivos e resultados
que se pretende alcançar, afim de que os
alunos tenham as mesmas chances. Deve
ter em mente que a diversidade presente
em sala de aula, pois, contribuirá na troca
de experiências e crescimento individual.
Portanto seu trabalho dever ser voltado ao
atendimento de todos sem exceção. Tais
argumentações constam no artigo 210 da
Constituição Federal de 1988, na Lei de
Diretrizes e Bases de Educação nº 9.394/96 e
ainda nos Parâmetros Curriculares Nacionais.
Pluralidade Cultural, todos os três trazem
preceitos a fim de assegurar o respeito à
diversidade cultural, com o intuito de que
cada ser construa sua própria identidade a
partir de cada especificidade.

DESCONSTRUINDO,
RESSIGNIFICANDO,
RECONSTRUINDO
Para que ocorra o rompimento do silêncio
no que diz respeito à questão racial no
ambiente escolar, faz-se necessário um
maior envolvimento dos profissionais da
educação frente à diversidade, pluralidade e
ás diferenças.
É primordial que educadores façam um
questionamento sobre valores bem como
conceitos que estejam incutidos sobre a
questão da diversidade, haja vista, questões
discriminatórias surgirem por meio de préjulgamentos, ideias pré-concebidas. Devem
ter por objetivo o favorecimento das relações

sociais presentes no contexto escolar, pois
constitui um dos direitos essenciais das
crianças que educadores atuem efetivamente
na sua formação tanto individual quanto
coletiva, com vistas ao desenvolvimento do
aluno.
Com base no exposto acima, é fundamental
fazer que o tema referente à cultura infantil
e diversidade não seja reduzido a estudos
esporádicos ou trabalhado de forma isolada,
ou mesmo folclorizando culturas por tratálas de forma superficial. A ação pedagógica
deve promover ações que permitam
visualizar a diversidade, com ênfase
nas contribuições sociais, econômicas,
culturais, seus pontos positivos e negativos,
experiências, estratégias e valores. Tratar
apenas aspectos relativos a costumes,
alimentação, vestimentas ou rituais não trará
contribuições, pois não permite ao educando
ter visão crítica da realidade em que está
inserido.
Situações de desigualdade deverão
promover reflexão para todos e não somente
para quem sofre com a discriminação, por
ser fator favorável para relações humanas
solidárias.
A escola que deseja pautar sua prática
escolar no reconhecimento, aceitação
e respeito à diversidade racial articula
estratégias para o fortalecimento da autoestima e do orgulho ao pertencimento racial de
seus alunos. Banir de seu ambiente qualquer
texto, referência, descrição, decoração,
desenho, qualificativo ou visão que construir
ou fortalecer imagens estereotipadas,
ou qualquer outro coletivo diferente, é
imprescindível. Portanto, deverá ser meta da
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instituição escolar elevar o nível de reflexão
de seus educadores, instrumentalizando-os
no sentido de fazer uma leitura crítica do
material didático, paradidático ou qualquer
produção escolar. (ROCHA, 2006, p.16)
Profissionais da educação devem estar
atentos à linguagem presente no contexto
escolar, pois são expressivas e podem
depreciar a criança. Apelidos, comparações,
bem como, manifestações que inferiorizam o
indivíduo em razão sua cor ou raça, condição
social, entre outros devem ser abolidos.

Discursos positivos, de respeito e valorização
por parte dos educadores, favorecerão na
construção positiva da identidade do aluno.
Mediante o exposto acima conclui-se
que toda a comunidade escolar deve estar
envolvida para que a ação pedagógica
na escola seja uma forma de construção.
Assim sendo, vê-se a necessidade de
recursos didáticos adequados, materiais
pedagógicos eficientes, livros em quantidade
e diversificados, variedade de brinquedos
que favoreçam o trabalho multicultural.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A cultura infantil é de suma importância, pois não pode ser
vista de forma isolada, sem que existam interações da vida
cotidiana, uma vez que tem haver com o reconhecimento da
importância das ações e experiências presentes em cada ser,
assim sendo, pode-se dizer que não há educação sem que
haja referência cultural, pois ambas têm relação, porque são
produtoras de saberes.
A fim de compreender, o papel da criança,
suas
interpretações,
opiniões
e
ações,
sua
cultura, cabe a escola perceber a importância
das contribuições culturais para que todos se apropriem
e reconheçam as diversas culturas, pois também a
educação infantil, deve valorizar a construção e interação
do indivíduo, enquanto ser capaz, por trazer significados,
sonhos, visão de mundo e, portanto produz cultura,
produz história - a criança é produtora de cultura, por
que sofre influências da sociedade pela qual pertence,
convive. A criança mediante da apropriação da
cultura pré-existente pode ser autora de sua
ação sobre o modo de ver o mundo, sendo sujeito da própria
cultura, por meio das relações vivenciadas por ela; a infância
é a construção histórica e a criança autora de conhecimentos,
por meio da interação com o outro.
Sendo a criança um sujeito social, sofre influências de
diversos contextos ao qual participa (família, igreja, escola),
e a escola enquanto instituição tem papel socializador
e democratizador, deve considerar todas as dimensões
do conceito de aluno, enquanto cidadão, que apresenta
sua ideia, sua cultura, sua própria identidade. Portanto a
educação deve ver voltada a inclusão e a igualdade social
das crianças. Para que se possa quebrar paradigma fazse necessária uma reflexão na própria instituição escolar,
a fim de rever concepções sobre a infância, a criança, as
culturas infantis, frente às desigualdades sociais, com base
nas especificidades da infância, bem como na concepção da
educação infantil.
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Mediante essa nova configuração, o
reconhecimento da diversidade cultural, da
existência das diferentes culturas no espaço
escolar, tanto escola, quanto professores
devem adaptar-se ao multiculturalismo,
apropriando-se dos novos conhecimentos,
por meio de uma postura reflexiva, crítica e
avaliativa, a fim da construção dos saberes
com vistas a um desempenho de qualidade
frente a esta diversidade cultural para que os

objetivos de socialização, de inserção, sejam
realmente alcançados.
Conclui-se que a relação existente
entre educação e cultura no processo
de formação adquire cada vez mais um
papel significativo, devido à crescente
importância
dada
a
cada
cultura.
Portanto, reconhecer e valorizar a educação
e cultura infantis é fator determinante paa
uma ação pedagógica de qualidade.
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ARTE: O SINGULAR QUE ABRANGE
O PLURAL NO DESENVOLVIMENTO
INTEGRAL DA CRIANÇA
RESUMO: Esta pesquisa se dedica a demonstrar a importância da Arte na formação integral
das crianças, por intermédio do contexto individual que transforma em pluralidade, em um
trabalho educativo que abrange todo o contexto social e do meio. Por meio de um olhar não
só estético, mas que abranja todo o sentimento gerado pelo contato com as obras de arte, sua
reflexão e a forma com que representa a história e o presente da humanidade. Por isso aborda
conceitos essenciais para a compreensão da Arte no contexto educativo, com o apreciar, fluir
e refletir, de forma a contextualizar o que se devia acontecer de forma natural nas aulas de
Arte. Justifica-se, por considerar teorias e práticas que possam ajudar educadores a pensar
sua prática, e buscar de forma crítica contribuir com quebras de paradigmas e um melhor
aproveitamento das crianças. Esses contextos são muito importantes para Arte Educação,
trazendo assim embasamento teórico e prático para o desenvolvimento dos profissionais da
área. Analisamos de forma qualitativa, bibliográfica, e estamos propondo teorias e práticas
que possam ajudar a escola e os professores a desenvolverem de forma integral as crianças.
Palavras-Chave: Arte Educação; Criança; Formação Integral.

1315

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

INTRODUÇÃO
A temática do projeto se dedica a
demonstrar a importância da Arte na formação
integral das crianças, por meio do contexto
individual da criança que transforma em
pluralidade em um trabalho educativo que
abrange todo o contexto social e do meio.
Mediante um olhar não só estético, mas
que abranja todo o sentimento gerado pelo
contato com as obras de arte, sua reflexão
e a forma com que representa a história e
o presente da humanidade. Por isso aborda
conceitos essenciais para a compreensão da
Arte no contexto educativo, desde olhar da
humanidade para si a por meio da Arte e a
construção de sua história por intermédio
dela, de forma a contextualizar o que se devia
acontecer de forma natural nas aulas de Arte.
Tentando com isso estabelecer critérios e
ações que os educadores podem utilizar para
desempenhar um papel cada vez maior dentro
da formação das crianças, estabelecendo do
singular ao plural. Assim analisaremos todo o
contexto da Arte e as formas de contribuição
na sala de aula, segundo as perspectivas que
abrangem toda a potencialidade didática.
Possui como embasamento a compreensão
do que é a Arte Educação, como ela é feita,
sua didática, e o contexto abrangente no
século XXI.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais
estabelecem que o objetivo geral seja
que possamos ir do singular ao plural no
desenvolvimento integral da criança, e
que isso deva constar em toda a disciplina.
Porém estabelece de forma clara que Arte é
o principal condutor deste processo, e que

é ela que norteia crianças e adolescentes no
fortalecimento de suas identidades e de seu
coletivo.
O objetivo principal desta pesquisa é
analisar formas pedagógicas em Arte que
contribuam para a formação integral das
crianças, buscando a individualidade delas na
Arte, mas abrangendo toda a representação
disso em nosso meio em sua pluralidade.
Tentamos entender os processos da
Arte na sociedade e seus conceitos; sobre
a Arte Educação; sobre a implantação de
didáticas que potencializem o aprendizado; a
importância abrangente da Arte na formação
cidadã das crianças; sobre os processos
de aprendizagem em Arte; e estabelecer
critérios e formas de avaliação em Arte para
que estabeleça a individualidade e ao mesmo
tempo a pluralidade, na formação integral da
criança.
Justifica-se, portanto esta pesquisa por
considerar teorias e práticas que possam ajudar
educadores a pensar sua prática, e buscar de
forma crítica na contribuição de quebras de
paradigmas e um melhor aproveitamento
das crianças. Esses contextos são por demais
importantes para Arte Educação, trazendo
assim embasamento teórico e prático para o
desenvolvimento dos profissionais da área.
Buscamos ampliar os horizontes e efetivar o
que nos propõe os Parâmetros Curriculares e
os teóricos de Arte Educação.
Procurou-se seguir uma metodologia
orientada pela pesquisa bibliográfica em
livros, internet e revistas científicas, tendo
como referencial teórico os autores: Ana
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Mae Barbosa; Luciana Mourão Arslan; Rosa
Iavelberg; Jean Piaget; Lev S. Vygotsky;
Adriana Caram; João Francisco Duarte Júnior;
Marina Feldman; Sueli Ferreira; Fernando
Hernandez; Miriam Celeste Martins; etc.,
para falar de Arte na Sociedade, Arte na
escola, e do singular ao plural em Arte para
desenvolvimento integral da criança.

ARTE NA SOCIEDADE
Desta maneira é que a arte não possui
utilidade: ela não a possui no mundo prático.
Não perguntamos nunca para que serve
uma obra: ela serve apenas para ser fruída,
desfrutada, serve para despertar em nós a
consciência e a vivência de aspectos do nosso
sentir, com relação ao mundo. (DUARTE
JÚNIOR, 2009, p. 55).
A importância do contato com a Arte
desde cedo na vida do indivíduo é, assim,
defendida por Duarte Júnior não como algo
que serve de forma prática com respostas
prontas, mas como algo que define a
existência humana e seus sentimentos. A
Arte é o espelho do mundo, é onde se reflete
o que acontece e o que aconteceu com a
humanidade, por meio dela que se cria no
individual, contextos plurais e empatia no
contexto social. Além disso, ela também é
capaz de ser apenas para divertimento, em
suas diversas linguagens, mas sempre muda
de alguma forma a que a vê, escuta, participa,
ou aprecia.
Segundo Duarte Júnior (2009, p.53) esse
transcender da humanidade começa em
frente a um espelho, no qual apreendemos

a imagem e desvendamos a nossa aparência,
nos descobrimos como humanos, o mesmo
acontece com a Arte onde descobrimos
aspectos de nossa vida interior, vindo a
conhecer melhor os nossos sentimentos.
Completando o pensamento ao dizer: “Ao
revelar-nos o mundo – por meio de seu
próprio mundo – o artista nos mostra a
nós mesmos”. Com isso reconhecemos o
mundo e nós mesmos de forma que só nossa
cognição pode definir e percebemos o nosso
sentimento e do mundo ao redor.
Nas suas diversas linguagens às vezes em
conjunto ou mesmo de formas individuais
fazem de forma transversal o contexto social
da humanidade, e é o nosso patrimônio
cultural e humano. Conforme Santos nos
confirma abaixo:
A arte é um bem mundial considerado
patrimônio cultural da humanidade, pois, por
meio da comunicação e expressão plástica,
musical, dramática e literária, o homem
deixou a sua história registrada por meio dos
tempos. A arte também é uma linguagem e,
como tal, tem uma simbologia própria. Esta
linguagem simbólica comunica significados
a respeito do mundo. São representações
materiais, intelectuais e emocionais que
caracterizam uma sociedade ou um grupo
social. Ao decodificar e entender esta
linguagem pode-se compreender o modo
de vida, o sistema de valores, as tradições e
crenças de um povo (SANTOS, 2006, p. 7).
Na sua história a humanidade buscou
por meio das linguagens da Arte formas
de expressar e demonstrar como veem e
sentem o mundo. Em busca de compreensão
sobre a sua existência, destino ou mesmo
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em relação às suas próprias escolhas. O que
nos confirma Silva (2007, p.11) ao afirmar
que compreender a arte significa perceber
que é uma área de conhecimento, que possui
a construção social, histórica e cultural da
humanidade, e ao fazê-lo trazemos a arte
para a área da cognição.
Além de uma relação da humanidade com
o mundo e sua história, a Arte conforme
Silva (2007, p.11) também nos diz que
a Arte potencializa a nossa cognição,
o conhecimento, as manifestações do
conhecimento. Com essa relação e
potencialização o seu desenvolvimento na
educação traz novas formas de aprendizado
e cognição. O que também nos confirma
Morin e Feldman no texto abaixo:
Nesse sentido, a educação pela arte se
aproxima do que Morin (2002) defende
como “ensinar a condição humana”. O autor
aponta que a compreensão de uma cultura
universal não se dá senão pela compreensão
dos microcosmos culturais que abarca. Da
mesma forma, compreender a cultura de
seu local só é possível quando consideramos
a cultura do mundo. “O duplo imperativo
impõe-se: salvar a unidade humana e salvar a
diversidade humana. Desenvolver as nossas
identidades ao mesmo tempo concêntricas
e plurais” (MORIN, 2002, p.83 apud
FELDMAN, 2013, p.43)
O Conceito da Arte como vimos não pode
ser perdido na educação, deve sim contribuir
de forma ampla para que a Educação seja
o desenvolvimento integral das crianças e
adolescentes. Não há como pensar em uma
aprendizagem significativa se seus alunos
não sabem ler o mundo e seus sentimentos,

quando desconhece a sua cultura e de onde
ela vem, e dos processos e técnicas das
diversas linguagens.
A Arte é algo que sempre esteve com
a humanidade como vimos, não pode ser
ignorada na aprendizagem, precisando sim
de um professor especialista no assunto, de
um espaço na grade que seja seu e de um
tempo maior durante o ano.
A sociedade pode até não ter consciência
da necessidade da Arte e de sua importância,
mesmo com tantos pontos que discutimos
até aqui, mas a mesma continuará a ser feita
e acompanhará a humanidade de qualquer
forma, e não há como desenvolver qualquer
ser humano ignorando este fato primordial.
A Arte Educação é primordial no processo
de aprendizagem, por intermédio dela é
possível fazer não só a transversalidade entre
as disciplinas, mas desenvolver o pensamento
crítico e uma leitura do mundo de forma
crítica. Ela pode não só ajudar a ampliar o
conhecimento como pode ajudar as crianças
a poderem entender seus sentimentos e as
formas que veem o mundo, transformando
em seres múltiplos e que compreendem a
diversidade.

ARTE NA ESCOLA
Nenhuma forma de comportamento é tão
forte quanto aquela ligada a uma emoção. Por
isso, se quisermos suscitar no aluno as formas
de comportamento de que necessitamos
teremos sempre de nos preocupar com que
essas reações deixem um vestígio emocional
nesse alunado (VYGOTSKY, 2001, p. 143).
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Começamos este capítulo pensando
como Vygotsky nos diz sobre a emoção
e comportamento e de como isto está
associado à aprendizagem. Mais do que isso
como fazer que as emoções criadas pela
Arte reproduzam nos alunos aprendizagens
significativas, cognitivas e comportamentais.
Outro autor completa esta ideia:
A emoção não se caracteriza como
uma simples manifestação do ser humano
frente à realidade, trata-se de uma função
psicológica superior e como tal constitui
uma estrutura ou capacidade humana
que se desenvolve na sua relação direta
com a realidade. Machado et al (2011), em
sua obra Teoria das emoções em Vigotski,
afirma que: Para Vigotski, as emoções são
funções psicológicas superiores, portanto,
culturalizadas e passíveis de desenvolvimento,
transformação
ou
novas
aparições.
Além disso, a concepção vigotskiana
de emoção coloca esse processo psicológico
em estreita relação com outros do psiquismo
humano (MACHADO et al., 2011, p.651apud
CARAM, 2015).
Esta
emoção
é
importante
nas
aprendizagens, e pode ser acessada de forma
ampla na Arte, da qual canaliza as emoções
humanas e seus pensamentos. Tudo isso
se expressa no meio e nas manifestações
culturais, e por meio desta ideia que
queremos lembrar o que a Arte significa para
aprendizagem.
Lembrando que o meio, as manifestações
culturais são influências significativas para as
crianças, fazendo com que a sociedade seja
um dos principais polos de aprendizagem
humana. Ignorar isso só faz com que a

escola esteja muito longe dos que ensina,
e transforma o que ensina em algo nem um
pouco significativo. É mediante a Arte que
a escola pode desenvolver, transformar ou
mesmo significar toda a aprendizagem, de
forma que as crianças possam desenvolver
de forma integral.
A Arte na escola é um fator que traz a
sociedade e o meio para dentro dela, por
intermédio dos diversos tempos, e reflete
sobre os contextos da humanidade. Ela
reflete nos alunos de forma crítica o que
eles veem ao seu redor e traz contribuições
significativas, mesmo quando somente quer
divertir. Até mesmo em termos de linguagens
ou de como expressa-la, a Arte é fundamental.
Todos os dias na sua rotina qualquer
criança, adolescente ou adulto tem
contato com as linguagens da Arte,
de forma até mesmo inconsciente,
interagindo de diversas formas com suas
emoções e sentimentos. A escola não pode
ignorar isso de forma alguma, e sim utilizar
da melhor forma possível.
Algo que se confirma com Ferraz (1993,
p.16-17), segundo o autor desde a infância
todos nós interagimos com as manifestações
culturais, aprendendo a demonstrar nosso
prazer e gosto pelas diversas linguagens,
e das quais vamos aprendendo também
a nos comunicar com as mesmas na
nossa vida cotidiana. Refletindo sempre,
mesmo de forma inconsciente, sobre
as diferentes manifestações culturais
de nosso grupo social, dentre elas, as obras
de arte. Com isso vamos nos educando com
o meio e com nossas interações com estas
manifestações culturais.
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O mesmo autor defende que a Arte deva
ser parte desde cedo da vida do indivíduo e
parte presente da escola. E ressalta que o
ensino de Arte na escola deva estar presente
de forma contínua desde a Educação Infantil
até o Ensino Fundamental, partindo desde
cedo da explicitação do que se seja Arte,
da sua importância para a humanidade e de
contato com reflexão desde sempre.
O
que
significa
transformar
a
aprendizagem,
significa-la
de
forma
abrangente e que traga mais resultados
positivos para a criança, para quem está na
escola e que por vários motivos não aprende.
A Arte tem um valor que não se pode
mensurar e da qual a escola tradicional
ignorou durante muito tempo, mesmo com
tantas manifestações culturais. Como se
pudessem dissociar a escola da sociedade,
e como se tudo que a humanidade
produz como efeito cultural e de sua
história não tivesse importância alguma,
o que por si só é um absurdo e transforma
a escola tradicional em palco de fracassos
escolares.
Arte é uma área de conhecimento que
surpreende quando se pensa na formação
necessário ao jovem contemporâneo para
a sua inserção social, cultural e profissional.
A educação em Arte imprime sua marca ao
demandar um cidadão criador, reflexivo
e inovador. Se formar um jovem para o
futuro é prepara-lo para situações incertas
e para resistir às exigências da velocidade
e da fragmentação que caracterizam a
contemporaneidade, então a arte pode
colaborar (ARSLAN & IAVELBERG., 2006, p.
07).

O que se confirma com as autoras acima,
devido às demandas que a sociedade
contemporânea necessita, e também porque
a Arte prepara de forma integral criança ou
jovem. A arte pode e deve contribuir muito
neste processo de desenvolver um cidadão
criativo e crítico.
Contudo temos que dizer que apesar de
as crianças e jovens terem em seu contexto
e rotina diversas manifestações de Arte é
preciso que na escola se discuta isso para
que possam ter uma postura crítica sobre o
que lhe apresenta o mundo, ou mesmo que
não ignorem os significados e propósitos de
cada manifestação, isso não será feito sem a
mediação da escola. Conforme nos diz Arslan
(2004, p.210):
A onipresença de grande quantidade
de mensagens visuais, principalmente
em grandes cidades, não possibilita uma
reflexão ou olhar crítico, mas demanda
uma análise de suas características
expressivas, contestatórias, subversivas ou
meramente comerciais, uma leitura crítica
que desvende suas intenções. Muitos
adolescentes sabem pouco sobre as imagens
cotidianas, que utilizam recursos visuais
semelhantes aos de produção artística
oficial. A vida contemporânea não permite
esta interpretação. Os alunos percorrem um
espaço geométrico: da escola para casa ou
para o trabalho, sem se perguntar sobre os
outdoors que cobrem a fachada da escola, as
roupas que as pessoas usam, tatuagens ou
cores de ônibus. A cidade e suas imagens são
pouco exploradas. Um trabalho que mostre a
possibilidade de construir uma leitura crítica,
que desvende os artifícios de persuasão da
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propaganda, os supérfluos valores impostos
pela moda, ajuda o jovem a pensar sua
personalidade e ser mais autônomo em suas
escolhas.
A arte na escola, portanto, tem que fazer
refletir sobre o seu meio e sobre tudo que
está ao redor e que muitas vezes os alunos
não percebem. Construindo assim uma nova
forma de aprendizagem por intermédio
do meio, das interferências e por meio da
reflexão de cada aluno sobre isso, e sobre sua
individualidade. É esse tipo de aprendizagem
que tratamos aqui e que qualquer educador
deveria buscar, o de que o conhecimento
venha segundo a reflexão e crítica da leitura
do mundo em que vivem.
Pensando nisso começamos com os
significados da Arte na sociedade e depois
na escola. Para defender esta pesquisa
que trata de Arte e para que as pessoas e
professores possam também refletir em
respostas:
A maioria dos professores acredita que
desenhar, pintar, modelar, cantar, dançar,
tocar e representar é bom para os alunos,
mas poucos são capazes de apresentar
argumentos convincentes para responder
“Por que essas atividades são importantes
e devem ser incluídas no currículo escolar?”
Isso é desalentador, pois o mínimo que se
espera de alguém que ensina é que saiba
por que ensina! É fundamental saber o que
os alunos aprendem quando trabalham
com arte, porque é esse conhecimento que
confere segurança e excelência ao trabalho
do professor. Além disso, os professores
precisam conhecer o valor do que fazem,
precisam saber quais as efetivas contribuições

de seu trabalho no desenvolvimento dos
alunos (FERREIRA, 2006, p. 13-14).
Em razão esse pensamento acima, que
também acreditamos é que começamos
com o que a Arte oferece e de como isso
pode ser utilizado na escola. Não há como
pensar a formação integral da criança com
professores que não conseguem responder
efetivamente o que as crianças e jovens
aprendem com Arte e de que forma. Não há
como pensar em Arte na escola, sem pensar
um pouco sobre o professor e de que muitas
vezes ele sabe a importância da Arte, mas
não consegue explicar esta importância de
forma clara.
Eisner entende que, ao realizarem
atividades artísticas, as crianças desenvolvem
autoestima e autonomia, sentimentos
de empatia, capacidade de simbolizar,
analisar, avaliar e fazer julgamentos e
um pensamento mais flexível; também
desenvolvem o senso estético e as
habilidades específicas da área artística,
tornando-se capazes de expressar melhor
ideias e sentimentos, passam a compreender
as relações entre partes e todo e a entender
que as artes são uma forma diferente de
conhecer e interpretar o mundo (FERREIRA,
2006, p. 14).
Por isso trazemos esta definição clara
de Ferreira, para termos premissas básicas
do que significa a Arte na escola e do
que os professores precisam ter como
respostas em seus trabalhos em relação
à Arte. Especialmente para que seus
alunos possam conhecer e interpretar o
mundo, seu professor precisa também
estar pronto para isso e para procurar em
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seus planejamentos uma forma de que isso
seja integral em suas aulas.
A arte promove o desenvolvimento
de
competências,
habilidades
e
conhecimentos necessários a diversas áreas
de estudos; entretanto, não é isso que
justifica sua inserção no currículo escolar,
mas seu valor intrínseco como construção
humana, como patrimônio comum a ser
apropriado por todos.
A arte constitui uma forma ancestral de
manifestação, e sua apreciação pode ser
cultivada por intermédio de oportunidades
educativas. Quem conhece arte amplia
sua participação como cidadão, pois pode
compartilhar de um modo de interação
único no meio cultural. Privar o aluno em
formação desse conhecimento é negarlhe o que é de direito. A participação
na vida cultural depende da capacidade
de desfrutar das criações artísticas e
estéticas, cabendo à escola garantir a
educação em arte para que seu
estudo não fique reduzido apenas à
experiência cotidiana (IAVELBERG, 2003, p.
09-10).
A
autora
nos
confirma
isso
no texto acima, ao dizer que é um direito
do aluno aprender Arte, ela nos indica
que é um dever da escola propiciar esse
aprendizado. E que o professor de Arte
tem como tarefa exercer esse dever da
escola. Não só pelas competências e
habilidades que a Arte promove, mas como
já dissemos no primeiro capítulo porque
ela é nosso patrimônio cultural, porque
ela é o que mais tem de humano, e pode
ampliar todo o conhecimento, além

de desenvolver a cognição.
Além do que falamos até aqui, não
podíamos deixar de lado outro fator da Arte
na escola, que o fator de a Arte na escola
deve propiciar todas as formas de cultura e
toda a sua diversidade, não pode deixar que a
cultura hegemônica de brancos ou de elite se
sobressaia em sala de aula, porque isso seria
desastroso para o desenvolvimento cidadão
que a Arte propicia. O que se confirma no
texto abaixo:
É necessário entender que as culturas
não são apenas produtos, mas também
instituintes da esfera sociocultural; que as
sensibilidades artísticas são historicamente
construídas e próprias de cada grupo
cultural; que as artes são expressões
de identidades e culturas e sua compreensão
requer conhecimento dos parâmetros que as
regem e que transcendem o gosto pessoal
(que também é histórica e socialmente
construído). O que podemos aprender
ao longo de nossas vidas está diretamente
relacionado a nosso repertório de
experiências. Portanto, é preciso não
privilegiar
uma
determinada
cultura
hegemônica, mas criar oportunidades
para que os alunos entrem em contato
com as mais variadas formas de
música, dança, teatro, artes visuais –
desde que tenham qualidades estéticas a
serem apreciadas -, evitando preconceitos
em relação a produções mais populares ou
étnicas. Não podemos reproduzir na escola
o que os meios de comunicação impõem,
uma vez que vale neles é o critério de
mercado e não a qualidade do produto
(FERREIRA, 2006, p. 16).
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O autor nos mostra que devemos
sim ter todas as culturas na escola e na
sua diversidade, porém sem se perder
apresentando só o que está na mídia, que
está por um valor de mercado e não por um
valor cultural.
Com isso fechamos este capítulo
entendendo
desde
os
valores
e
importância da Arte, como os fatores
que a fazem transformar e desenvolver
de forma integral o aprendizado dentro da
escola, primeiro na sua forma, na consciência
dos professores de seu trabalho e finalizando
com a diversidade cultural que deve existir
neste ensino. De forma que a escola possa
utilizar tudo que a criança ou jovem tem
em seu meio e o faça refletir sobre esses
movimentos culturais que estão em sua
rotina diária.

DO SINGULAR AO
PLURAL EM ARTE PARA
DESENVOLVIMENTO
INTEGRAL DA CRIANÇA
A educação em arte propicia o
desenvolvimento do pensamento artístico
e da percepção estética, que caracterizam
um modo próprio de ordenar e dar
sentido à experiência humana: o aluno
desenvolve sua sensibilidade, percepção
e imaginação, tanto ao realizar formas
artísticas quanto na ação de apreciar e
conhecer as formas produzidas por ele e
pelos colegas, pela natureza e nas diferentes
culturas (BRASIL, 1997, p. 19).

Todo o artigo culmina nesse momento,
que é a busca de um desenvolvimento
integral da criança por meio da Arte.
Começamos por isso com os PCNs, aonde
define o que a arte deve propiciar, e mais que
isso de várias maneiras dá parâmetros do
que se trata esta pesquisa, que deve ser o
objetivo de qualquer professor, mais ainda
do professor de arte.
Conforme vimos durante esse artigo,
é essencial que o professor não perca o
refletir e o senso crítico de seus alunos. Não
propondo ou tendo como resultado cópias
e muito menos que endeusem as obras ao
fazê-lo, mas que os alunos reflitam além de
seus gostos e da mídia que os dominam, que
eles possam apreciar, refletir e criticar de
forma a desenvolver-se de forma plena. Para
isso o professor e a escola além de propor
precisa estar atento às diversas formas das
quais seus alunos aprendem arte e hoje e
buscar as melhores e as que mais os atingem.
Afinal o importante é chegar ao objetivo que
é desenvolver do singular ao plural a criança
de forma integral.
Nos PCNs, o processo de aprendizagem
considera a relação do professor com cada
aluno e com o grupo de alunos; portanto, terá
de, progressivamente, saber observar como
cada um está traduzindo em conhecimentos
pessoais os conteúdos ensinados nas aulas
e saber planejar a sequência de atividades
a serem desenvolvidas para trabalhar os
conteúdos. É importante desenvolver com
os professores a ideia de que eles podem,
progressivamente, dominar a construção do
desenho curricular e do projeto educativoinstitucional com autonomia.

1323

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

(...) Cada aluno pode desenvolver suas
estratégias pessoais (diferentes dos colegas)
para aprender um mesmo conteúdo, e o
professor, ao acolher estas diferenças, pode
elucidar e diversidade de estratégias e sua
adequação ou não ao trabalho em curso
(IABERBERG, 2003, p. 63).
Quando falamos do singular, estamos
tratando exatamente do que a autora nos
diz no texto acima, a arte é uma apreciação
individual que toca cada um de forma
diferente em seus sentimentos, e também
os movimentos culturais afetam de forma
única em sua rotina. É algo que deve ser
avaliado de forma singular, e o aluno terá que
desenvolver formas pessoais de aprendizado
em arte. Ao mesmo tempo em que não pode
perder de vista o aprendizado no plural,
no grupo, e de como se desenvolve estas
relações. Neste plural o professor terá que
pensar em desenvolver em cada aluno uma
percepção maior, do contexto em que vivem
e da sua sociedade e tempo. Além que a Arte
é isso, o singular que vira plural.
(...) entende-se que aprender arte envolve
não apenas uma atividade de produção
artística pelos alunos, mas também a
conquista da significação do que fazem, pelo
desenvolvimento da percepção estética,
alimentada pelo contato com o fenômeno
artístico visto como objeto de cultura por
meio da história e como conjunto organizado
de relações formais (BRASIL, 1997, p. 32).
Sem perder nunca de vista o que os PCNs
no indica, para que não haja uma perca
dos objetivos estabelecidos. O que nos é
definido no texto acima, retirado dos PCNs,
e que reafirma o que temos dito durante

toda a pesquisa, que a Arte é mais do que ter
atividades de produção artísticas, pelo menos
não só isso, e sim um conjunto de ações
reflexivas sobre o seu tempo e sua história
por intermédio dos movimentos culturais e
do contato com as obras artísticas.
Quando falamos no ensino da arte (ou
pela arte, como defendemos) em termos
gerais, podemos encontrar uma tríade
essencial, apresentada por diversos autores
de maneiras distintas, mas aproximadas.
Martins, Picosque e Guerra (2010), falam
de produção, fruição e reflexão. Iavelberg
(2003) fala em fazer, apreciar e refletir.
Já Barbosa (1991), com sua abordagem
triangular do ensino da arte, fala em fazer
artístico, leitura da arte e história da arte.
Sintetizemos os três nos termos criar, fruir
e refletir e tomemo-nos como base para a
educação pela arte (FELDMAN, 2013, p.28).
Chegando então ao ponto que nos propõe
Feldman, que é o criar, fruir e refletir para
transformar e desenvolver nos alunos
em Arte de forma integral.
Pensando
em uma aprendizagem que vá além do
simples e estabeleça desde o início todas
as complexidades, seja bem planejada,
avaliadas durante o processo e que abranja
desde o individual até o grupo. Para isso
precisa de uma escola que propicie ao
professor ferramentas e materiais que
possam o conduzir neste processo de forma
mais eficiente. E de um professor que
entenda e reconheça os processos de Arte,
e que durante o processo consiga avaliar
de forma clara e mudar de caminho quando
perceber que seus objetivos não estão sendo
alcançados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo analisou a bibliografia de forma qualitativa. Verificouse que os autores selecionados por meio da revisão bibliográfica
corroboram com as nossas afirmações iniciais de que a Arte precisa ser
pensada de forma a devolver de forma integral as crianças.
Alguns autores destacam os significados da arte e como ela é
importante para a humanidade e como é nosso patrimônio cultural. E que
isso é importante para o desenvolvimento cognitivo das pessoas, e que
por meio dela o mundo e os sentimentos das pessoas são espelhados.
Vimos com os autores que ressaltam a importância
da Arte na escola desde o Ensino Infantil até o Ensino
Fundamental. Justificam isso trazendo questões históricas, cognitivas e
também de cunho de desenvolvimento da criatividade e da criticidade.
Alguns autores reiteraram várias vezes da necessidade
da participação efetiva dos professores nesse processo
e de que os mesmos tem que entender não só a
importância da Arte na escola, mas também saber responder de
prontidão como é essa importância e seus efeitos, para que seu trabalho
se efetive de forma clara.
Alguns autores também citam que as crianças em seu meio
presenciam diversas formas de movimentos culturais em suas rotinas,
e que isso deve ser aproveitado na escola. Não deixando de ter as
diversas formas de manifestações culturas e em sua diversidade, não
podendo trazer somente o que é hegemonicamente reconhecido por
uma elite, mas as mais variadas delas. Sem com isso trazer o que a mídia
estabelece, porque estes são colocados, pois atendem o mercado e não
os propósitos culturais.
Percebemos que a importância da Arte na escola é maior ainda
do que consideram muitos, e que sua inclusão vai além do esperado
quando é bem mediada e direcionada. Seja de forma a trazer o que
cada aluno tem de particular, seus sentimentos, suas interações
com as manifestações culturais, seja para trazer de forma plural
o que o grupo desta comunidade pensa e sente sua história, sua
cultura, e seus meios de até mesmo se divertir. Afinal A Arte é o que
demonstra tudo isso e catalisa os sentimentos e história das pessoas.
Por meio disso também mostramos a justificativa desta pesquisa e de
sua importância
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IMPORTÂNCIA DA RELAÇÃO
EDUCADOR-EDUCANDO NO
CONTEXTO EDUCACIONAL
RESUMO: O presente artigo discorre sobre a relação educador-educando, refletindo
sobre essa prática no cotidiano escolar, com a exposição de que, se houver harmonia
entre aspartes, o processo de ensino-aprendizagem ocorre de maneira mais
agradável, possibilitando a aquisição de aprendizagens significativas. Para isso, o
teor do artigo pontua que o estabelecimento de relações dialógicas favorece que
os educandos se sintam como sujeitos ativos do processo de ensino-aprendizagem,
propiciando a construção do conhecimento. O educador, parte envolvida nesta relação,
também aprende nesta dinâmica de troca de ideias, pois abre sua visão para articulações
das experiências individuais dos seus educandos com os conteúdos expostos. Conclui,
evidenciando a necessidade do educador compreender que as relações harmônicas
estabelecidas com seus educandos favorecem o processo ensino-aprendizagem. Traz como
objetivo articular argumentos que favoreçam refletir sobre a relevância da relação educadoreducando para aprendizagem dos educandos. Trata-se de uma pesquisa de revisão literária.
Palavras-Chave: Aprendizagens; Educação; Educadora.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo discorre sobre a
importância do estabelecimento de uma
relação harmoniosa e de respeito mútuo
entre o educador e o educando como
forma de qualificar o processo de ensinoaprendizagem, possibilitando ao educando
construir
conhecimento
e
adquirir
aprendizagens realmente significativas.
O formato de aula que se tem
perpetuado com o passar das épocas tem
afastado cada vez mais o educando do
educador. A postura do educador de se
manter um passo à frente do educando
não permite que o visualize enquanto
sujeito que possui um conhecimento prévio
e que adquire aprendizagens dentro e fora
do ambiente escolar com as relações que
estabelece com outros indivíduos e com o
meio em que está inserido.
Modificar esta visão errônea de que as
relações mais próximas com os educandos
trazem posturas de desrespeito, como
muitos educadores acreditam, é fundamental
para que ocorra um processo de ensinoaprendizagem mais efetivo. Com um olhar
que acredita que as relações interpessoais
são essenciais para que indivíduos
construam seu conhecimento, a aproximação
no relacionamento entre educador e
educando será favorável para este processo,
apresentando melhores resultados na
aquisição, pois emergem da riqueza que
permeia destas relações dialógicas, onde
tanto o educador quanto o educando podem
estruturar saberes mediante a troca de ideias.
Dessa forma, o artigo traz por objetivo a

articulação de argumentos que favoreçam a
reflexão crítica sobre a relevância da relação
agradável entre educador e educando no
processo de ensino-aprendizagem.
Para composição do teor deste artigo foi
utilizado uma metodologia de pesquisa de
revisão de literatura com análise críticareflexiva de artigos científicos que dissertam
parcial ou integralmente sobre a temática.

RELAÇÕES HUMANAS
As relações humanas, segundo Brait et al
(2010) não são simples para os indivíduos
como parece. Elas se constituem como
aspectos essenciais para as realizações
comportamentais e profissionais dos
sujeitos sociais. Sendo assim, torna-se de
suma importância analisar o relacionamento
existente dentro do contexto educacional
em relação a articulação interpessoal
entre docente e educandos, mediante o
envolvimento de intenções e interesses. Tal
processo interativo promove consequências,
que podem ser positivas ou negativas,
no processo de ensino-aprendizagem e
aquisição de conhecimento, uma vez que
a educação é uma vertente essencial para
a formação comportamental, gerando a
aquisição de valores importantes para as
vivências sociais.
Ainda na ótica de Brait et al (2010),
é importante a admissão de que os
relacionamentos entre docente e educando
é essencial para o processo de ensino-
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aprendizagem e assumir tal realidade. Dessa
forma, Brait et al (2010) colocam que:
Admitir esta realidade é deixar de olhar
para o espelho e ver algo que não existe. Os
espelhos refletem o que a sociedade realmente
é, adquirindo, muitas vezes, vida própria
e mudando os objetivos iniciais. Enxergar
o que claramente é refletido é admitir que
somos, enquanto professores responsáveis
no processo de ensino para que se torne
também processo de aprendizagem. É claro
que não temos controle ou responsabilidade
total neste processo, porém é necessário ver
corretamente. (BRAIT et al, 2010, p. 6)
Os relacionamentos interpessoais, para
Andrade e Ferreira (2017), apresentam
relevância no funcionamento da sociedade,
assim como inferem em âmbitos emocionais
e cognitivos do indivíduo. Neste contexto,
o docente deve se respaldar em pesquisas
sobre as necessidades que os educandos
contemporâneos apresentam, a fim de
atendê-las. Estas pesquisas investigativas
propiciam ao docente a compreensão de
quem são os educandos que recebem
no cotidiano escolar, verificando o seu
papel social, diante da percepção de que
se constituem como sujeitos individuais
com características fornecidas pelas suas
experiencias em família e comunidade que
perpassa os muros da escola.
Para existir um bom convívio entre
docente e educandos, o relacionamento
entre estes membros é fundamental,
uma vez que, segundo Guimarães
(2004), possibilita a contribuição na
construção do conhecimento que é ofertada
com maior qualidade e melhor rendimento,

propiciando a constituição de um sujeito
com capacidade crítica e reflexiva sobre
as demandas sociais, com habilidades
para o estabelecimento de novas relações,
essenciais para seu desenvolvimento social.
Na atualidade, o processo de ensinoaprendizagem, de acordo com Brait et al
(2010), se constituiu com um indivíduo em
formação, no caso, os educandos, mas, este
possui aprendizagens que foram adquiridas
antes mesmo de frequentar a escola, em
outros ambientes, como os familiares e
os comunitários e, tais aprendizagens não
passam a ser restritas a escola, após sua
iniciação neste ciclo, o que permite visualizar
que o docente deve conhecer seus educandos
para fazê-los progredir diante dos seus préconhecimentos.
Refletindo sobre o processo de ensinoaprendizagem, Guimarães (2004) evidencia
que:
A convivência humana no processo de
aprendizagem tem um papel significativo. O
processo educativo e, mais especificamente,
a construção do conhecimento são
processos interativos, e, portanto, sociais,
nos quais os agentes que deles participam
estabelecem relações entre si. Nessa
interação, eles transmitem e assimilam
conhecimentos, trocam ideias, expressam
opiniões,
compartilham
experiências,
manifestam suas formas de ver e conceber
o mundo e veiculam os valores que
norteiam suas vidas. Portanto, a interação
humana tem uma função educativa, pois
é convivendo com os seus semelhantes
que o ser humano é educado e se educa.
(GUIMARÃES, 2004, p. 8)
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Conforme Freire (1996 apud BELOTTI;
FARIA, 2010, p. ), o processo de ensinoaprendizagem ocorre com o envolvimento dos
sujeitos que a compõem. Nesta ótica tanto
o docente quanto o educando aprendem
em conjunto e, para que isso aconteça, é
necessário a interação entre estes sujeitos
mediante o diálogo e o respeito pelas ideias
opostas.
Quando esta relação interativa entre
docente e educando ocorre em um ambiente
despreparado e inadequado, o processo de
ensino-aprendizagem sofre consequências,
afirmam Brait et al (2010). Essa inadequação
traz um clima hostil entre as partes com
desafios constantes e, pode gerar, desrespeito
com as ideias variadas que surgem em virtude
dos conhecimentos prévios dos educandos e
do docente. Primando para que não ocorra
estes intervenientes negativos no processo
de ensino-aprendizagem, é necessário que
o docente, busque formas de qualificar suas
relações interpessoais com os educandos,
procurando conhecer sobre suas culturas e
costumes para articulá-los com os conteúdos
a serem explanados.
Dessa forma, a atuação do docente como
integrante do processo relacional com os
educandos deve respeitar aspectos que são
defendidos por Brait et al (2010) como:
O processo de ensino/aprendizagem
ao que tange a figura do professor e a sua
relação com os alunos, não deve ter como
cerne, somente o conhecimento resultante
por meio da absorção de informações, mas
também pelo processo de construção da
cidadania do aluno. Apesar de tal, para que
isto ocorra, é necessária a conscientização

do professor de que facilitar a aprendizagem
de seus alunos lhe possibilita estar aberto às
novas experiências, compreender o mundo
em que estão inseridos e também numa
relação empática aos sentimentos e aos
problemas de seus alunos e tentar levá-los à
autorrealização. (BRAIT et al, 2010, p. 4)
Assim, o relacionamento de docente
com o educando defendido por Brait et al
(2010), deve ter como cerne o processo de
ensino-aprendizado qualificado, o qual deve
oferecer um ambiente que propicie a relação
empática entre as partes, embasados em
processos reflexivos que tragam elementos
que permita a observação da compreensão
dos educandos, criando pontes entre estes e
os conteúdos, para que ocorra a construção
do conhecimento individual dos educandos.
A atualidade solicita ao docente ter uma
concepção que se volte para as mudanças,
autonomia e a liberdade, requisitos pedidos
pela sociedade em que se encontram
inseridos, procurando a progressão dos
elementos individuais dos seus educandos,
para uma formação cidadã consciente dos
direitos do indivíduo, assim como de seus
deveres e responsabilidades sociais.
Em complemento, Bariani e Pavani
(2008 apud BRAIT et al, 2010) evidenciam
que o processo de ensino-aprendizagem
necessita de uma boa relação entre docente
e educando e esta deve ser marcada pela
bi-direcionalidade, a qual exista a influência
do docente sobre o educando, mas que a
retórica também seja verdadeira, ocorrendo
consequências reciprocas.
Conforme Pilão (1998 apud BELOTTI;
FARIA, 2010) para que ocorra uma
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aprendizagem reflexiva, é necessário que o
educando articule estas aprendizagens com
a reflexão da funcionalidade social destes,
favorecendo a aprendizagem significativa,
a qual favorece que encontre valor no
conhecimento, possibilitando uma ação que
utilize das aprendizagens em sua vida dentro
e fora do ambiente educacional. As relações
ocorridas dentro da escola possibilitam que
os educandos percebam que cada sujeito tem
sua individualidade e que as características
especificas de cada um, em conjunto,
consolidam um grupo.
Em complemento, Belotti e Faria (2010)
colocam que o educando no processo de
ensino-aprendizagem, não pode mais ser
visualizado como um sujeito passivo, com a
função de arquivar os conteúdos repassados
pelos docentes, os quais devem ser
memorizados e reproduzidos com fidelidade.
Quanto ao docente, não deve mais concebido
enquanto único detentor de conhecimento,
que traz cobranças contínuas dos educandos
sobre a reprodução de suas exposições.
Essa visão não favorece a relação docente
e educando nos moldes que a sociedade
solicita na atualidade.
Quando uma nova visão é dada a estes
educandos e uma nova função é dada ao
educador, percebe-se a valia da relação
entre docente e educando. Assim, Brait et al
(2010) expõe que o processo de aquisição de
aprendizagens e, consequente, construção
do conhecimento, traz maior interesse aos
educandos quando estes percebem-se como
sujeito do processo, o que favorece fatores
motivacionais. É fato que a motivação
pelas aprendizagens não ocorre de maneira

espontânea, esta deve ser estimulada
e as ações dos docentes contribuem
significativamente para isso.
Este estímulo motivacional é tarefa
dos docentes que devem conhecer seus
educandos para oferecer-lhes estímulos
correlatos que despertem sua curiosidade,
reflexão e criticidade e, isso, só ocorrerá
se este docente estabelecer uma relação
harmônica com seus educandos.

O PAPEL DA ESCOLA NAS
RELAÇÕES HUMANAS
A escola, para Belotti e Faria (2010),
se torna um espaço em que se permite ao
educando tentar e errar diversas vezes
para que ocorra a construção do seu
conhecimento. As dúvidas trazidas pelos
educandos constituem uma linha cognitiva, a
qual segue o entrelaçamento de informações
até que se consolide uma aprendizagem.
Para que exista uma real aprendizagem,
estes educandos devem se deparar com
situações-problemas, em que devem buscar
no seu repertorio cognitivo informações
que possibilitem a resolução das mesmas.
Este processo é cíclico, embasado em uma
práxis constante. A escola deve trazer
estas situações-problemas e o profissional
com esta responsabilidade é o docente
que se encontra em contato direto com os
educandos.
Ainda na ótica de Belotti e Faria (2010),
a escola apresenta como objetivo integrar
os indivíduos na sociedade em que já se
encontram inseridos. Assim, é necessário
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que se busque formas que possibilitem aos
educandos sentirem-se aptos a desenvolver
as aprendizagens neste contexto. Porém,
criticam os autores, ainda é possível visualizar
uma boa quantidade de docentes que mantem
metodologias de ensino que não atendem as
necessidades nem dos educandos, nem da
sociedade atual, com ações que afastam os
educandos deles, mantendo concepções de
que os docentes possuem o conhecimento e
os educandos devem reproduzi-lo
Ações como estas prejudicam o processo
de ensino-aprendizado e a formação cidadão
crítica-reflexiva, o que infere na dificuldade
de comunicação que estes educandos
em formação terão nas suas relações
interpessoais, tanto agora quanto no futuro.
Em referência a escola e seu papel na
formação dos educandos mediados pelas
relações interpessoais, Meireles (2019)
expõe que:
Ao abordar o papel da escola no
desenvolvimento do aluno, não se pode
deixar de considerar a forte influência do
professor na vida da criança. Examinando
algumas dimensões dessa influência podese citar a observação que a criança faz dos
comportamentos sociais desempenhados
pelo professor em classe, que servem como
modelo para a aquisição e desenvolvimento
do repertório de habilidades sociais da
criança. Além dessa dimensão, é importante
considerar a relação professor-aluno, em
que as características pessoais do professor,
assim como sua autoestima, influem no
comportamento da criança, promovendo em
seus alunos comportamentos cooperativos e
com propensão a desenvolver estratégias de

solução de problemas. (MEIRELES, 2019, p.
3)
Conforme Brait et al (2010), autores
que também criticam uma escola que não
tem oferecido um processo de ensinoaprendizagem adequado para a realidade
social atual, evidenciam que o olhar escolar
ainda perdura em ideais que a preparação
social dos educandos se dá mediante o olhar
de um docente como centro do processo
de ensino-aprendizagem. Isso precisa ser
modificado para que exista uma escola
coerente com as bibliografias que regem na
contemporaneidade e que discursam sobre
o processo de ensino-aprendizagem dos
educandos que possuem como foco articular
os conteúdos com as demandas sociais,
ou seja, com a vida real que os educandos
enfrentam e enfrentarão na sociedade.
Professor
O docente, segundo Guimarães (2004)
possui um papel fundamental no processo de
ensino-aprendizagem, pois ele articula e cria
estratégias metodológicas que favoreçam
a construção do conhecimento de seus
educandos. Portanto, deve buscar maneiras
que afastem a ideia do docente como sujeito
ativo e o educando como sujeito passivo
deste processo, concepções que não se
enquadram com a realidade e características
da sociedade e do educando da atualidade.
Para isso, o docente, ainda na ótica de
Guimarães (2004) deve adquirir competências,
baseadas com estudos e bibliografias reais
que dissertem sobre a temática, associado
à sua capacidade observativa de análise
de pré-conhecimento dos educandos. Tais
competências favorecerão a seleção de
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conteúdos, organização de situações de
aprendizagens, mediadas pelas interrelações
com seus educandos, estabelecendo uma
forma de possibilitação do desenvolvimento
de capacidades como leitura e interpretação
de texto e de realidade, comunicação, análise,
síntese, crítica, criação, trabalho em equipe,
entre outras.
Em complemento, Belotti e Faria (2010)
abordam que:
Um educador que deseje ser professor,
não o será apenas porque ocupa essa função
em uma sala de aula. Ensinar exige um saber
metodológico, por meio do qual os conteúdos
serão tratados de forma a permitir o
aprendizado destes pelos alunos; exige estar
atento às questões políticas e sociais que
envolvem o seu fazer, sua profissão; exige
conhecer o seu objeto de estudo: a educação
e como ocorre o processo de aprendizagem
do seu aluno; exige conhecer os problemas
que permeiam a sua prática; exige dedicação,
comprometimento, conhecimento e, acima
de tudo, respeito e trabalho, muito trabalho.
(BELOTTI; FARIA, 2010, p. 8)
De acordo com Freire (199 apud BRAIT
et al, 2010), um bom docente é aquele
que é capaz de fazer que seus educandos
o ouçam e articulem suas palavras com
seu conhecimento, possibilitando uma
desestruturação dos raciocínios que vão
se integrando, construindo um novo
conhecimento. A aula deste torna-se um
desafio para o educando que se envolve com
o processo.
E Bassedaset al (1996 apud MEIRELES,
2019) ao refletir sobre a cognição destes
educandos, pontua que é papel do docente

orientar e auxiliar os educandos com o
intuito de propiciar a eles a aquisição da
aprendizagem, ocorrida pela construção do
conhecimento. O docente possui a função de
criar estratégias metodológicas que tragam
situações-problemas variadas que instiguem
os educandos a refletir sobre elas e buscar
soluções para saná-las. E continuidade,
põe que em relação a afeição, o docente é
a imagem da confiança que os educandos
procuram para expor suas opiniões, sem
medo de situações vexatórias e de recusa.
A figura que os inspira a buscar mais
conhecimento enriquecer-se culturalmente.
Em ambos os casos, que devem ocorrer
concomitante, o docente deve se relacionar
com os educandos com maior proximidade
para que sejam desenvolvidas capacidades
que passam se reproduzidas em suas vidas
em sociedade.
Para Belotti e Faria (2010), uma visão
arcaica de educação, propicia a criação de
um distanciamento entre a teoria e a prática
para os educandos, que não encontram
ligações entre ambos. A falta de conexão leva
a desestimulação e o docente só será capaz
de perceber se existir um diálogo com maior
proximidade com seus educandos, mostrando
a este que as metodologias utilizadas não
estão sendo adequadas para o atendimento
das necessidades dos educandos.
Neste contexto, Meireles (2019) ao citar
López Quintás (2002) coloca que:
López Quintás (2002) nos diz que os
professores devem promover experiências
nas quais os alunos possam vislumbrar valores
que não são ensinados, mas podem ser
descobertos por meio de certas experiências.
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Assim, experiências como, por exemplo,
apreciar uma música, ler e saber um poema,
ou encontrar-se com o outro são essenciais
para o despertar de valores intrínsecos da
natureza humana. Os professores podem e
devem, sobretudo, promover experiências
pelas quais os alunos possam agir
criativamente e exercitar o pensamento com
rigor. Para ele, “Saber, a cada momento, qual
é a atitude adequada à realidade que estamos
vivendo é uma característica do pensamento
rigoroso”. (MEIRELES, 2019, p. 4)
O docente deve terpercepção, segundo
Belotti e Faria (2010) de que o educando
está realmente compreendendo o que está
sendo exposto a ele, mediante ações que o
possibilitem criar, questionar e se pronunciar
com ideias favoráveis ou contrários ao do
docente ou a de outros educandos.

RELAÇÕES EDUCADOR E
EDUCANDO
A formação dada aos educandos, que
prima pela constituição cidadã, possibilita
ações em que estes educandos enquanto
indivíduos sociais possam lutar por melhorias
na qualidade de vida e transformem
seus países, participando política e
economicamente ao exercer seus direitos.
Com esta percepção, o próprio educador
vai se capacitando, pois, passa a ser capaz
de articular respeitosamente com várias
culturas e concepções que permitem que
avalie seu próprio ponto de vista.
Em relação a importância da interação do
docente com o educando, Brait et al (2010)

enfatizam que:
O papel de cada um, professor e aluno,
é inerente e tido como esperado. Mas,
segundo os autores supracitados, a relação
está mergulhada numa diversidade de
possibilidades interativas que, se integrarem
histórias de vida com experiências e
vivencias, podem gerar novas possibilidades
de relação, mesmo que professor e aluno não
percebam o impacto que sofrem e causam
um no outro. (BRAIT et al, 2010, p. 13)
Conforme
Guimarães
(2004),um
dos grandes problemas que afetam o
relacionamento do docente com o educando
é que esta geração está sendo criada em
uma cultura que está longe da cultura
em que os docentes foram criados. Os
meios tecnológicos e invadem as casas
na atualidade, os quais são por parte
desconhecidos pelos docentes que tiveram
um período de infância e juventude diferente
destes. A cognição, raciocínio, percepção,
amadurecimento e visão de mundo dos
educandos atuais divergem dos de outrora,
apresentando ritmos diferenciados ao dos
docentes. Se os docentes não buscarem
formas de compreender este novo estilo de
criação dos seus educandos, as metodologias
não atenderão as necessidades destes.
Mas, mesmo com tanta diferença, é
possível, como aborda Guimarães (2004),
diminuir este distanciamento de visões entre
docente e educando:
O contato entre professor e aluno pode
tomar várias direções. Pode haver casos em
que haja uma rica experiência e crescimento
de ambas as partes ou poderá também
ocorrer justamente o oposto, em que a
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relação seja algo desgastante, cansativa,
forçada e sem vida. Existem vários fatores
que podem interferir neste relacionamento,
ajudando ou também prejudicando. Eu não
pretendo abordar nesta pesquisa assuntos
que perpassam a relação professor/aluno
apenas. (GUIMARÃES, 2004, p. 1)
A falta de diálogo, para Belotti e Faria
(2010), também, se constitui como um
problema na interação entre eles. O diálogo
é ação essencial para uma boa interação e
fundamental para qualquer tipo de relação
interpessoal. Em relação ao processo de
ensino-aprendizagem, estes autores colocam
que o diálogo é importante para que exista
uma conexão entre docente e educando,
pois possibilita que o docente enxergue o
educando com sujeito ativo deste processo,
visualizando que ele é composto por saberes
que não são adquiridos dentro da escola,
mas que fornece bases para a construção de
novos conhecimentos.
Em complemento, Belotti e Faria (2010)
evidenciam que o diálogo é importante
para que ocorra a mediação entre os
conhecimentos, uma vez que o olhar do
docente deve estar para a construção
deste e não para a reprodução de
conteúdos expostos por ele. Dessa forma,
o docente deve ter envolvimento com o
educando, participando como mediador do
conhecimento, não apresentando limitações
que se restrinjam a troca de ideias simples,
visto que as interações pessoais inferem no
processo de ensino-aprendizagem.
Para Aquino (1996 apud BELOTTI; FARIA,
2010), a relação do docente com o educando
é fundamental e essencial para que sejam

estabelecidos posicionamentos pessoais
diante da exposição de conteúdos e solicita
uma estratégia metodologia que seja coesa a
visão de que o educando é um dos sujeitos
do processo de ensino-aprendizagem.
Se a relação entre estes sujeitos for
positiva, as possibilidades de aumento de
aprendizagens significativas se constituem,
com apresentação de resultados variados
que condizem a interrelação dos conteúdos
com as vivências particulares dos indivíduos.
O docente tem um papel impactante de
influência sobre o educando que perpassa
conhecimentos e habilidades que são
ensinadas. Nesta ótica, é essencial refletir
sobre os efeitos que, sem intencionalidade,
o docente alcança, como o favorecimento
de que seus educandos adquiram valores,
atitudes, hábitos e motivação, responsáveis
por consolidar o processo de ensinoaprendizagem, pois se baseia em condutas
importantes para as relações sociais.
Para Guimarães (2004), a relação entre
docente e educando não pode ocorrer de
maneira unilateral, pois a construção do
conhecimento deste educando se dá pela
interação com o docente. Porém, não é
somente o educando que é atingido por esta
relação, o docente também é chamado a
refletir sobre o seu pensamento na interação
com seus educandos que trazem ponto de
vistas diferenciados. Neste contexto, é
possível afirmar que o docente aprende com
o educando, assim que consiga enxergar
que as experiencias particulares dos seus
educandos podem trazer ponto de vistas
que desconhecia por não ter vivenciados as
mesmas experiências que estes.
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Ainda na perspectiva de Guimarães
(2004), a relação do docente com o educando
é realizada de maneira em que ocorre a
valorização deles enquanto indivíduos sociais
para ambos, despertando conhecimento para
os dois sujeitos desta interação. O docente
não pode conceber-se enquanto detentor de
conhecimento e acreditar que o educando
não possui um entendimento que poderá
fazê-lo repensar sobre sua ótica reprodutora,
pois um docente que defende este tipo de
metodologia, também se encontra em ações
reprodutoras de conhecimento. A relação
inversa em que o educando se acredite
como o dono da verdade, também não pode
ocorrer, pois subestima-se e desvaloriza o
papel do docente. Estas ações permeiam
uma relação conflituosa que não gera frutos
de uma aprendizagem significativa.
De acordo com Guimarães (2004), o
docente não deve manter óticas em que
se considere o conhecedor soberano dos
conteúdos, trazendo esferas de subestimação
dos educandos, uma vez que toda e qualquer
aprendizagem necessita ter como base uma
boa interrelação pessoal entre os sujeitos que
compõe o processo de ensino-aprendizagem
que permita a disseminação de ideias e
formação de visões conjuntas pelas análise
das várias vertentes que o temo oferece.
Segundo Guimarães (2004) é no conto
que o educando tem com o docente que
se amplia o processo de construção do
conhecimento. O contato com o novo e com
percepções diferentes sobre um mesmo
tema que a reflexão crítica encontra sua
fundamentalidade, em que as divergências
de ideias favoreçam compreender novos

paradigmas que favoreçam as interações
pessoais dos sujeitos do processo de ensinoaprendizagem.
Dessa forma, torna-se visível que é
necessário a construção de uma relação
harmônica entre docentes e educandos,
primando pela criação de um ambiente de
respeito entre as partes, possibilitando a
troca de ideias com escuta e argumentação
discursiva das concepções que cada sujeito
desta interação trás das diversas temáticas
desenvolvidas na escola.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os argumentos trazidos para a composição do artigo,
permitiu a visualização de que a relação do educador com
o educando é fundamental para o processo de ensinoaprendizagem, pois nesta relação são extraídos elementos
que favorecem a construção do conhecimento.
Vale ressaltar que existem duas possibilidades de relações
entre educador e educando. A primeira se constituiu em uma
relação sem proximidade entre as partes, Este afastamento
deixa lacunas na compreensão dos educandos sobre os
conteúdos explanados, pois esta vertente, não possibilita a
troca de ideias, nas quais os educandos possam não expõe
seu ponto de vista e seu raciocínio diante da significação
social das aprendizagens que estão sendo adquiridas, o que
leva ao esquecimento dos fatores que lhe são explanados.
A segunda e importante relação entre os dois se dá na
proximidade e na valorização do educando enquanto
protagonista de suas aprendizagens. Esta proximidade
favorece que os educandos tragam suas experiencias e
vivencias particulares para dentro do espaço escolar. Esta
articulação de suas experiencias com os conteúdos expostos,
faz com que criem assimilações e consequente significação
da utilidade de se aprender determinados conteúdos.
Nesta relação harmônica entre educador e educando,
ambos aprendem no processo de ensino-aprendizagem., O
educador com propriedade de conhecimento nos conteúdos
pode se surpreender com a dinâmica de análise e reflexão
dos educandos que associam suas vivências ao que tem
contato, trazendo novas visões sobre as situações-problemas
e resoluções diferentes das mesmas.
Sendo assim, é imprescindível que o educador dê espaço
aos educandos para se colocarem, criando vínculos afetivos
que possibilitam compreender os progressos e limites dos
educandos, atingindo as objetivações da educação.
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CONTRIBUIÇÃO AO CONHECIMENTO DE
ALGUMAS PLANTAS ORNAMENTAIS COM
POTENCIAL TÓXICO OCORRENTES NO
BOSQUE MAIA (GUARULHOS, SP)
RESUMO: As plantas tóxicas não são somente vegetais que provocam verdadeiros
envenenamentos e intoxicações agudas, mas também aquelas que provocam direta ou
indiretamente perturbações à saúde. De acordo com o Ministério da saúde ocorrem cerca
de 2000 casos de intoxicação por plantas no Brasil e desses, cerca de 70% ocorrem com
crianças de 0 a 5 anos de idade. O Bosque Maia, com uma área de reserva florestal no
meio da cidade de Guarulhos, com mais de 99 mil m² é visitado, durante os fins de semana,
por muitos moradores da região, com o intuito de relaxarem com a natureza remanescente
da mata atlântica. Algumas plantas ornamentais com potencial tóxico coexistem com
a população visitante no Bosque Maia. A família Apocynaceae está representada pelas
espécies Allamanda cathartica, conhecida como dedal-de-dama e capaz de provocar quando
ingerida, distúrbios gastrintestinais intensos, caracterizados por náuseas, vômitos, cólicas
abdominais e diarreia e Nerium oleander, conhecida como loendro, loandro, loandro-daíndia, loureiro-rosa, espirradeira, cevadilha ou flor-de-são-josé, cuja ingestão provoca
manifestações gastrintestinais incluindo náuseas, vômitos, cólicas abdominais e evacuações
diarreias mucossanguinolentas. A família Solanaceae está representada pela espécie
Brugmansia suaveolens, também conhecida como saia branca ou trombeteira e a sua ingestão
provoca distúrbios de comportamento, confusão mental, agitação psicomotora, alucinações
frequentes e progressiva depressão neurológica, com torpor e coma profundo, distúrbios
cardiovasculares, respiratórios e óbito. A família Araceae está representada pela espécie
Philodendron bipinnatifidum, conhecida como filodendro, banana-imbé, banana-do-brejo
ou cipó-imbé e a ingestão de qualquer parte de planta ou o simples ato de mastigá-la são
seguidos rapidamente por intensas manifestações de irritação de mucosas: edema de lábios,
língua e palato dor em queimação, sialorreia, disfagia, cólicas abdominais, náuseas e vômitos.
Por meio do presente trabalho temos o objetivo de orientar frequentadores (crianças e
adultos) do Bosque Maia da potencialidade tóxica das plantas ornamentais citadas.
Palavras-Chave: Plantas Ornamentais; Plantas Tóxicas; Bosque Maia.
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INTRODUÇÃO
O estudo das plantas cresce anualmente no
Brasil e no mundo. Junto com estes estudos,
aumenta o interesse e o conhecimento sobre
os componentes químicos das plantas. Assim
são descobertas as medicinais, plantas
úteis para a manutenção da saúde e da
qualidade de vida, mas também se estudam
as tóxicas. Estas últimas temidas por muitos
e mal utilizadas por outros, costumam ser
belas, com suas flores coloridas e atrativas,
trazendo um grande risco às pessoas que as
desconhecem. Os componentes químicos
das plantas, chamados de princípios
ativos, ou simplesmente ativos presentes
nas plantas tóxicas são: os alcaloides, os
glicosídeos cardioativos ou cardiotônicos, os
glicosídeos cianogênios ou ciano genéticos,
os taninos, as saponinas, o oxalato de
cálcio, as toxialbuminas, todos provocando
sintomas semelhantes em animais ou em
humanos (BARG, 2004).
Segundo RIET et al. (2006), as
plantas tóxicas utilizam toxinas para se
protegerem de predadores em potencial,
porém, este mecanismo de defesa pode
ocasionar intoxicações não somente
em possíveis predadores, mas também
em seres humanos. As plantas tóxicas,
muitas das quais são ornamentais, podem
ser encontradas em jardins, quintais,
parques, vasos, praças e terrenos baldios.
Algumas dessas plantas são bastante
conhecidas e bonitas, mas quando colocadas
na boca ou manipuladas, podem causar
graves intoxicações, principalmente em
crianças menores de cinco anos de idade

(site da Fiocruz – Sinitox, acesso em maio de
2008). Geralmente, a intoxicação por plantas
acontece por desconhecimento do potencial
tóxico da espécie.
Segundo CRAWLEY (1983), as plantas
protegem-se de herbívoros utilizando,
basicamente, três modos de defesa: (1)
tornando sua superfície inacessível por
meio do desenvolvimento de dureza,
espinhos ou tricomas; (2) atraindo os
inimigos naturais de seus herbívoros, ou (3)
impregnando seus tecidos com substâncias
químicas que detêm herbívoros ou
que são tóxicas e/ou redutoras de
digestibilidade. Abordando somente esse
último aspecto, uma vasta gama de
substâncias do metabolismo secundário,
como alcaloides, terpenos e flavonoides,
podem estar relacionados à defesa
de plantas contra herbívoros. Estas
substâncias
são
biossinteticamente
derivadas de metabólitos primários, porém,
com distribuição limitada a certos taxa.
De acordo com RAVEN et al. (1976), as
substâncias do metabolismo secundário,
inicialmente assim chamados devido à
aparente falta de função no metabolismo de
vegetais, apresentam importantes funções
fisiológicas e ecológicas.
As
substâncias
do
metabolismo
secundário apresentam papel adaptativo,
agindo como uma defesa química contra
os insetos fitófagos (FRAENKEL, 1959).
Além deste papel, outras funções podem
ser citadas como, por exemplo, atrativos
para polinizadores, defesas químicas contra
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microrganismos, ou mesmo contra 3 outras
plantas, proteção contra radiação ultravioleta,
suporte estrutural, estocagem temporária
de nutrientes, regulação de fitormônios,
resistência à seca, proteção das raízes contra
ambientes ácidos e redutores e mediadores
de interações planta-bactérias fixadoras
de nitrogênio (HARBORNE, 1978, 1990;
WALLACE & MANSEL, 1976; ROSENTHAL
& JANSEN, 1979; HEDIN, 1983; RICE, 1984;
KHAN & HARBORNE, 1990, 1991; HERMS
& MATTSON, 1992; BRUIN et al, 1995;
BALDWIN, 1998; KESSLER & BALDWIN,
2001).
Em
comparação
aos
metabólitos
primários, os metabólitos secundários
são, frequentemente, acumulados em
pequenas quantidades nas plantas e
sintetizados
em
determinados
tipos
de células especializadas e em determinados
estágios de desenvolvimento (SALISBURY &
ROSS, 1985).
Nenhuma
espécie
de
planta
possui o mesmo perfil de substâncias
secundárias e, consequentemente, estas
são de profunda importância na seleção de
hospedeiras por insetos. Essas substâncias
podem atuar como atraentes, repelentes,
estimulantes ou inibidores da alimentação
ou oviposição em insetos fitófagos
(BERNAYS & CHAPMAN, 1994). As
atraentes orientam o inseto em direção
à fonte de estímulo, enquanto as
repelentes causam ação contrária. As
estimulantes desencadeiam a alimentação
ou a oviposição enquanto os inibidores
da alimentação retardam essas atividades
(HANSON, 1983).

No Brasil, segundo RIET-CORREA et al.
(2006) são conhecidas cento e onze plantas
tóxicas, distribuídas pelos mais variados
ambientes.
De acordo com o afirmado pelo site sobre
lazer e turismo na cidade de Guarulhos
(acesso em fevereiro de 2019) e pelo site
Guia da Semana (acesso em fevereiro de
2019), o Recanto Municipal da Árvore, mais
conhecido como Bosque Maia está localizado
à uma distância de 1 Km do centro da cidade
de Guarulhos e corresponde a uma área de
99.025,26 m² de reserva florestal no meio
da cidade, com 14.435,37 m² ocupados
pela Secretaria de Meio Ambiente. É uma
área muito frequentada pelos guarulhenses,
principalmente nos fins de semana, nas
férias escolares e nos feriados, por ser uma
área remanescente da mata atlântica. Entre
as atrações do espaço estão: quatro quadras
poliesportivas; ciclovias; pista de Cooper;
aparelhos de ginástica; pista de bicicross;
playgrounds; área reservada para eventos;
lago; mesas de ping-pong, xadrez e dama;
quiosques; praça de capoeira; trilhas pela
mata; e espaço cultural.
Segundo a Assessoria de Imprensa da
Prefeitura de Guarulhos (disponível no site
da Associação Comercial e Empresarial de
Guarulhos, acesso em fevereiro de 2019) o
Bosque Maia recebe cerca de 1,2 milhões
de usuários por ano e está, atualmente, mais
bonito e mais tranquilo, como resultado de um
trabalho conjunto entre a Secretaria de Meio
Ambiente e a Guarda Civil Municipal. Até a
alguns anos atrás havia um belíssimo lagoinclusive o acesso ao Bosque era por meio
de um caminho de terra que contornava esse
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lago - onde podia se passear com pedalinhos,
mas, infelizmente, as administrações públicas
passadas resolveram aterrá-lo em nome do
progresso, desaparecendo uma das partes
mais belas e naturais que a cidade tinha.
Ainda de acordo com a Assessoria de
Imprensa da Prefeitura de Guarulhos,
próximo a entrada do Bosque está uma
estátua de um índio da tribo dos Guarulhos,
onde o mesmo segura um peixe Guaru e dá
as boas-vindas aos visitantes. A vegetação
do Bosque é tão antiga quanto a história
da cidade e, em seu meio, encontramos
árvores centenárias e espécies raras. Possui
aproximadamente 1.300 árvores, podendo
se destacar: o jacarandá mimoso, o cambuí,

ASPECTOS GERAIS DAS
FAMÍLIAS APOCYNACEAE,
SOLANACEAE E ARACEAE
De acordo com SIMÕES et al. (2006) a
família Apocynaceae inclui 4.555 espécies,
classificadas em 415 gêneros. No Brasil
ocorrem cerca de 376 espécies distribuídas
em 41 gêneros. SIMÕES et al. afirmam
em 2007 que as plantas desta família se
caracterizam pela presença de látex, estípulas
geralmente ausentes, folhas geralmente
opostas inteiras, inflorescências raramente
com flores solitárias, flores pentâmeras,
estiletes unidos no ápice formando uma
cabeça ampliada e por frutos usualmente
bifoliculares com sementes geralmente
comosas.
Segundo SOUZA & LORENZI (2005)
a família Solanaceae possui distribuição

a sibipiruna, a tipuana, o ipê amarelo, o
jambolão, a jurubeba, o angico, a canela, etc.
Em razãoo grande número de pessoas que
frequentam o Bosque Maia, especialmente
as crianças, este trabalho foi elaborado com
um enfoque educativo. Por ser uma área de
reserva ambiental possui inúmeras espécies
vegetais, inclusive tóxicas como a trombeteira
da família Solanaceae, a banana-imbé da
família Araceae, a alamanda e a espirradeira
da família Apocynaceae, que podem causar
muitos problemas de saúde. Para tanto, foi
elaborado um folder informativo sobre estas
quatro espécies de plantas, com o intuito de
esclarecer aos frequentadores do Bosque
Maia, acerca da toxicidade das mesmas.
cosmopolita, incluindo cerca de 150 gêneros e
2000 espécies. No Brasil ocorrem 95 gêneros
e 350 espécies. Pertencem a esta família
diversas plantas de interesse econômico,
utilizadas na alimentação, como o tomate
(Solanum lycopersycum), a batata (Solanum
ssp) e a berinjela (Solanum mologena). Muitas
solanáceas acumulam alcaloides e são em
decorrência disto, extremamente tóxicas,
incluindo a beladona (Atropa beladona) e a
saia branca (Brugmansia suaveolens).
A família Araceae é subcosmopolita,
com 108 gêneros e cerca de 3000
espécies (GOVAERTZ & FRODIN, 2002).
No Brasil ocorrem 35 gêneros e cerca de
400 espécies. De acordo com SOUZA &
LORENZI (2005), com base nos recentes
trabalhos de filogenia, a circunscrição de
Araceae foi ampliada, com a inclusão dos
gêneros tradicionalmente reconhecidos em
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Lemanaceae. Considera-se que as aráceas
tenham divergido precocemente a partir das
monocotiledôneas, ocupando uma gama de
ambientes e ocorrendo em áreas que variam
de semidesertos a florestas pluviais ou
regiões montanhosas (CROAT, 1981).

ASPECTOS GERAIS DA
ESPÉCIE Allamanda cathartica
L
alamanda, dedal-de-dama, orelia, quatropatacas-amarelas, santa-maria apresentase como planta trepadeira, com folhas
verti ciladas , ovais ou oblongas, flores
campanuladas de coloração amarela ou
alaranjada e cujo fruto corresponde a uma
cápsula bivalva contendo poucas sementes
(SIMÕES et al., 2007).
De acordo com ANDERSON et al. (1988), a
alamanda encontra-se largamente distribuída
nas regiões tropicais e subtropicais. Esta
planta tóxica é muito utilizada na medicina
popular, principalmente como purgante
(catártico). Porém, este uso, bem como
ingestões acidentais da planta, acarretam
distúrbios
gastrintestinais
intensos
caracterizados por náuseas, vômitos, cólicas
abdominais e diarreia.
Todas
suas
partes
são
tóxicas,
particularmente o látex resinoso. Quando
ingerida determina distúrbios gastrintestinais
intensos caracterizados por náuseas, cólicas
abdominais, vômitos e diarreias. Alterações
hidroeletrolíticas
são
complicações
frequentes e importantes (SCHARTSMAN,
1992).

A ingestão da planta determina distúrbios
gastrintestinais intensos, caracterizados
por náuseas, vômitos, cólicas abdominais
e diarreia. Alterações hidreletrolíticas
são
complicações
frequentes.
O tratamento deve ser iniciado com
lavagem
gástrica,
levando-se
em
consideração as propriedades cáusticas
do vegetal. As manifestações digestivas
exigem apenas tratamento sintomático,
complementado por correção adequada
dos distúrbios hidreletrolíticos, que são
complicações relativamente frequentes
(AKAH, 1992).
Segundo ANDERSON et al. (1988),
apesar de há muito tempo ser conhecido
o efeito tóxico deste vegetal, estudos
com o objetivo de elucidar o mecanismo
de ação purgativa do mesmo são raros.
Estudos fitoquímicos realizados por alguns
autores revelaram a presença de esteroides
e triterpenos. Por meio do isolamento
do extrato das folhas foram detectadas
substâncias farmacologicamente ativas,
capazes de estimular os movimentos
peristálticos. Estes estudos sugerem a ação
específica destas substâncias nos receptores
muscarínicos, uma vez que a atropina exerce
um efeito antagonista na ação purgativa do
extrato.
Ainda de acordo com o afirmado
por ANDERSON et al. (1988), análises
cromatográficas do extrato revelaram
a presença de alcaloides, saponinas,
flavonoides e carboidratos, mas os papéis
específicos destas substâncias nos efeitos
purgativos não foram estudados. Contudo,
é possível que as saponinas contidas no
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extrato possam elevar os efeitos tóxicos
devido às suas propriedades emolientes ou
estimulantes.

ASPECTOS GERAIS DA
ESPÉCIE Brugmansia
suaveolens L
Brugmansia suaveolens L., conhecida
popularmente como os nomes de saiabranca, trombeta, trombeteira, aguadeira,
buzina, za¬bumba apresenta-se como um
arbusto que mede de 2 a 3 metros de altura,
com folhas pecioladas, ovaladas, com flores
pendentes que medem até 30 centímetros
de comprimento, de cálice tubular, corola
bran¬ca, às vezes rosada, fruto delgado,
fusiforme, indeiscente. É muito disseminada
no Brasil, onde floresce de junho até outubro
e é encontrada em várzeas, beira de regatos,
terrenos baldios, ao longo de estradas, orla
das matas ou então cultivada em jardins
como planta ornamental (SCHARTSMAN,
1992).
Ainda de acordo com o mesmo autor,
os vegetais beladonados constituem um
grupo de plantas que apresentam em
comum o fato de possuírem princípios
ativos com propriedades anticolinérgicas.
Sua importância toxicológica é considerável
e muitas espécies, conhecidas desde a
antiguidade, eram utilizadas para as mais
variadas finalidade incluindo religiosas,
mágicas e criminosas. A maioria pertence
à famílias das Solanaceae que compreende
cerca de 85 gêneros muito difundido nas

Américas, dos quais são mais importantes os
gêneros Brugmansia e Solanum.
Podem ocorrer intoxicações acidentais,
por ingestão de partes da planta, mas são
relativamente frequentes as intoxicações
em razãoo uso como alucinógeno. Foram
registrados em outras regiões o uso
como veneno em tentativas de suicídio
ou crimes. FROHNE & PFÄNDER (1983
apud LOCKWOOD, 1979) citam registros
em um laboratório estatal da Índia, com
2.728 mortes, ocorridas entre 1950 e
1965, relacionadas ao uso de espécies de
Brugmansia.
As espécies de Brugmansia da América do
Sul são atualmente conhecidas apenas como
plantas cultivadas, o que indica que elas
acompanharam o homem durante os diversos
estágios da civilização (SCHULTES, 1979).
Provavelmente são as plantas utilizadas há
mais tempo pelos índios americanos por suas
propriedades psicotrópicas (LOCKWOOD,
1979).
Essas drogas não desenvolvem tolerância
(necessidade de aumento de dose para sentir
os mesmos sintomas prazerosos iniciais) no
organismo e não há descrição de síndrome
de abstinência, ou seja, quando a pessoa pára
de usar abruptamente essas substâncias, não
apresenta reações desagradáveis (CEBRID,
2007).
Segundo SCHARTSMAN (1992), com
relação à sua toxidade, o termo datura
(nome do gênero Datura anterior à mudança
para Brugmansia) deriva do veneno chamado
"Dhát", que era prepa¬rado na Índia com
espécies da região. Na Sibéria, as sementes
eram utilizadas no preparo de outro veneno
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chamado "Dur" que, segundo a lenda, as
mulhe¬res empregavam para matar seus
maridos. Em Delfos os sacerdotes serviam¬se da planta para provocar delírios na pítia,
quando do seu encontro com o oráculo. As
propriedades tóxicas de datura decorrem da
presença de vários alcaloides, um dos quais,
a daturina. Esta não é um alcaloide bem
definido, pois parece mais ser uma mistura
de hiosciamina e escopolamina ou atropina.
Além destes são também encontradas a
atropina, a meteloidina e a nor-hiosciamina.
A atropina parece existir em quantidades
muito pequenas, podendo resultar da
isomerização de parte da hiosciamina durante
os processos de extração. A proporção
escopolamina (hioscina)-hiosciamina antes
da floração é cerca de 3:1, passando com o
desenvolvimento do vegetal ao inverso pelo
progressivo acúmulo de hiosciamina.
SCHARTSMAN (1992) também afirma
que as sementes em algumas regiões contêm
cerca de 0,6 a 2,8% de alcaloides, enquanto
nas folhas, a concentração destes compostos
químicos atinge 0,4 a 0,5%. A semente da
Brugmansia suaveolens contém hioscina e
hiosciamina na proporção de 1:4, enquanto
outras partes da planta contêm quase que
exclusivamente hioscina.
Ainda de acordo com SCHARTSMAN
(1992), a atropina, que é o éster trópico da
tropina, tem a propriedade de inibir a ação da
acetilcolina sobre o órgão efetor, relacionada
aos efeitos muscarínicos. As manifestações
mais precoces, consequentes a estas
propriedades são a diminui¬ção da secreção
salivar e sudorípara e a secreção mucosa no
nariz, na faringe e nos brônquios. Quando

em doses relativamente altas determina
distúrbios da aco¬modação ocular por
paralisia do músculo ciliar, com consequente
midríase, além de inibir o nervo vago cardíaco,
o que ocasiona um aumento da frequência
cardíaca e agir como espasmolítico sobre a
musculatura lisa. A atropina é rapidamente
absorvida pelo tubo digestivo e rapidamente
distri¬buída por todos os tecidos. Grande
parte é destruída por hidrólise enzimática no
fígado e somente 1 % da dose absorvida é
eliminada pela urina sem modificações.
A hioscina (escopolamina), segundo
SCHARTSMAN
(1992),
de
estrutura
semelhante à atropina, é o éster da escopina
com o ácido trópico. Seus efeitos são também
semelhantes, mas mais intensos sobre os
olhos e secreção salivar, menos intensos
sobre a musculatura abdominal, possuindo,
além disso, uma ação depressora sobre o
sistema nervoso central.
SCHARTSMAN (1992) também afirma
que vários outros alcaloides foram isolados,
mas suas propriedades são mal co¬nhecidas.
Entre eles a hioscinamina, considerada como
precursora da atropi¬na, que seria sua forma
racêmica; a escopeletina; a cuschohigrina; e
a ditigliloxihopana. Foram isolados também
vários álcoois, aldeídos, cetonas, ésteres e
traços de vitamina C.
Segundo SCHARTSMAN (1992), as
intoxicações ocorrem geralmente em
crianças, devido à ingestão de sementes,
enquanto nos adultos são devidas à
ingestão de folhas confundida com outros
alimentos ou então pelo seu consumo como
alucinógenos. O quadro clínico inicia-se
rapidamente após a ingestão, com náuseas e
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vômitos pouco intensos e logo a seguir pela
característica sintomatologia anticolinérgica:
pele quente, seca e avermelhada; rubor de
face; mucosas secas principalmente bucal e
ocular; taquicardia; midríase intensa; disúria
e oligúria; distúrbios de comportamento,
confusão mental, agitação psicomotora. O
doente ora ri, ora chora, murmura frases
desconexas, passa repentinamente de uma
atitude calma e passiva para grande agitação
e agressividade voltando subitamente
à atitude anterior. As alucinações são
frequentes, principalmente visuais, com
visão de formas e cores variadas, sendo
pouco descritas as auditivas. Nos casos
mais graves, após este período, o intoxicado
começa a apresentar progressiva depressão
neurológica, com torpor e coma profundo,
distúrbios cardiovasculares, respiratórios e
óbito.
Ainda de acordo com o afirmado por
SCHARTSMAN (1992), o diagnóstico é
feito pela história e pelo exame físico, que
é bastante sugestivo. Diagnóstico diferencial
com hidrofobia baseia-se nas informações
de contato ou mordida de cachorro ou
outros animais no quadro clinico mais grave,
incluindo aerofobia e hidrofobia e na evolução
geralmente rápida benigna da intoxicação.
Encefalite ou meningoencefalite também
são diferenciadas pela história, exame físico
e evolução mais grave.
SCHARTSMAN (1992) também indica
alguns testes úteis para confirmação do
diagnóstico, tais como:
Teste do olho do gato – Neste teste,
algumas gotas de urina do intoxicado são
instiladas em ¬um dos olhos de um gato

jovem, mantendo-se o animal em recinto
sem durante 30 minutos. Quando levado
para a claridade não se observa contração da
pupila nos casos positivos.
Teste da Fenolftaleína – Neste teste,
pingam-se algumas gotas da urina do
paciente em um papel de filtro embebido em
fenolftaleína e deixa-se secar; coloca-se álcool
sobre o papel e deixa-se secar novamente. A
seguir, molha-se com água. Aparecimento de
coloração vermelha é indicativo da presença
de hioscina, hiosciamina ou atropina.
Teste de Gerrard – Neste teste, em 5ml de
urina do paciente pingam-se algumas gotas
de mistura de cio reto de mercúrio a 2% em
solução alcoólica a 50%. A atropina produz
uma coloração vermelha imediata, enquanto
a hiosciamina produz uma cor amarela que
passa ao vermelho pelo aquecimento.
Segundo este mesmo autor, durante
o tratamento torna-se recomendável o
esvaziamento gástrico, desde que realizado
em tempo útil. A lavagem gástrica deve ser
enérgica e precoce, utilizando-se sonda de
calibre suficiente para passagem de restos do
vegetal e pode ser feita com água ou então
com solução de permanganato de potássio ou
de ácido tânico a 4%. A hipertermia deve ser
tratada com medidas físicas (bolsas de gelo,
compres¬sas úmidas, etc.), pois os analgésicos
são, em geral, ineficazes. Diazepínicos podem
ser utilizados para controle de agitação
psicomotora muito intensa. Seu emprego
deve ser cauteloso, pois podem potencializar
o estado depressivo que se segue. Alguns
procedimentos importantes incluem, ainda,
a correção dos distúrbios hidroeletrolíticos e
metabólicos e a assistência respiratória.
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Espécies
do
gênero
Brugmansia
apresentam alcaloides tropânicos, os quais
podem ser utilizados como defesas químicas
contra inimigos naturais. Pressões seletivas
destes podem modular a alocação desses
alcaloides dentro da planta (ALVES, 2003).

ASPECTOS GERAIS DA
ESPÉCIE Nerium oleander L
Nerium
oleander
L.,
conhecida
popularmente como os nomes de:
espirradeira, oleander, loandro, loandroda-índia, loureiro-rosa e flor-de-são-josé
apresenta porte herbáceo atingindo de 2
a 4 metros de altura; caule cilíndrico com
ramos cinzentos acastanhados; folhas
opostas, pecioladas, lanceoladas, com a
nervura principal impressa na face superior
e saliente na face inferior; inflorescências
terminais, com flores geralmente rosadas,
corola grande e vistosa; e frutos contendo
numerosas sementes revestidas por pelos
(SCHARTSMAN, 1992).
De acordo com BRUNETON (1993),
Nerium Oleander é um vegetal ornamental
originário da região Mediterrânea, sendo
cultivada em todo mundo, exceto nas zonas
montanhosas ou muito frias. O nome nerium
vem de neros, úmido, referindo-se ao local
onde a planta cresce (BARROSO, 1991). Na
França, é conhecida como laurier-rose e no
Brasil, como espirradeira. A planta secreta
um látex amargo e muito tóxico. As folhas
contêm 1,5% de cardenolídeos. Foram
relatados casos de acidentes tóxicos com
crianças e com pessoas que inadvertidamente

utilizaram os galhos dessa planta como
espeto para assar carne (HOLLMAN, 1985).
O constituinte majoritário é a oleandrina ou
3-(α-L-oleandrosil)-16-acetóxi-gitoxigenina
derivado da gitoxigenina (BRUNETON,
1993; ROBBERS et al., 1996).
Segundo OLIVEIRA (2004), no reino
vegetal os glicosídeos cardioativos são
restritos às angiospermas, indicando que
existem algumas características especiais
no metabolismo esteroidal de plantas com
flores. A distribuição desses compostos é
restrita e esporádica, isto é, ocorrem em
algumas dezenas de gêneros, distribuídos
desigualmente em uma dezena de famílias.
A maioria dos gêneros concentram-se
nas famílias Scrophulariaceae (Digitalis),
Asclepiadaceae (Asclepias), Apocynaceae
(Acokanthera,
Adenium,
Apocynum,
Nerium, Strophanthus, Thevetia), Liliaceae
(Asphodelaceae) (Urginea e Convallaria),
Ranunculaceae (Helleborus e Adonis) e ainda
em Brassicaceae, Celastraceae, Fabaceae,
Moraceae e Tiliaceae (HEGNAUER, 1970).
De acordo com SEBBEN et al. (1993)
todos os órgãos dessas plantas podem
conter heterosídeos cardioativos e, salvo
raras exceções, as porcentagens são
inferiores a 1%. Essas substâncias podem,
excepcionalmente, ser encontradas no
reino animal, como em algumas espécies
de anfíbios (Bufos ssp.) e lepidópteros,
geralmente, atuando como venosos ou
toxinas que servem como proteção contra
predadores. Porém, nos lepidópteros
(lagartas), são provenientes de plantas da
família Asclepiadaceae, fonte de alimentação
desses animais. Alguns besouros (Chrysolina
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ssp.) sintetizam esteroides cardioativos a
partir de fitosteróis (BRUNETON, 1993).
Segundo SCHARTSMAN (1992), as
propriedades tóxicas do Nerium oleander são
conhecidas há séculos e sabe-se que todas as
suas partes são consideradas venenosas para
o homem, devido à presença de numerosos
glicosídios, alguns cardioativos, como a
oleandrina, a nerioside e a folineurina,
entre outros de ação ainda não exatamente
determinada, tais como rosagenina, neriina D,
neriina F e cortenerina. A rosagenina extraída
da casca é considerada extremamente tóxica,
de propriedades semelhantes à da estricnina.
Varias flavonas foram isoladas das folhas,
uma das quais é a rutina. Da planta foram
extraídos também óleos voláteis, vitamina C
e glicosídios cianogênios.
Segundo SCHARTSMAN (1992), a
oleandrina (C31H48O9) tem estrutura
química semelhante às dos glicosídios
digitálicos e é encontrado no vegetal na
proporção de 0,08%, sendo rapidamente
absorvida
e
lentamente
excretada.
Folineurina tem uma ação característica do
grupo digitálico e parece ser duas a três vezes
mais ativa que a digitoxina, excretando-se
mais rapidamente do que está e, portanto,
acumulando-se bem menos.
Ainda de acordo com SCHARTSMAN
(1992), qualquer parte do vegetal, desde flores
até a raiz, mostra-se bastante tóxica. Existem
relatos de intoxicações graves, simplesmente
pela ingestão de água contaminada com
flores ou folhas, pela mastigação das folhas
ou apenas pelo simples ato de chupar a flor
pelo cabo. O quadro tóxico inicia-se com
manifestações gastrintestinais incluindo

náuseas, vômitos, cólicas abdominais e
evacuações diarreias mucossanguinolentas.
Distúrbios neurológicos precedem ou são
concomitantes aos cardíacos e compreendem
tontura, alterações, alterações do equilíbrio,
midríase, sonolência, torpor e coma.
O autor também afirma que transtornos
cardíacos, que são os mais sérios, são
semelhantes aos observados na intoxicação
digitálica, salientando-se distúrbios de
ritmo, incluindo bloqueios, extra-sístoles,
taquicardias e fibrilações atriais ou
ventriculares. O óbito pode ocorrer por parada
cardíaca em sístole. A conduta terapêutica nos
transtornos cardíacos depende dos achados
eletrocardiográficos e da monitorização do
paciente, que deve ser feita em unidade de
terapia intensiva. Geralmente, hipercalemia,
bloqueio de condução e ectopia ventricular
são indicativos de casos graves. Irritabilidade
ventricular é tratada com antiarrítmicos da
classe II, sendo a fenitoína a droga de escolha.
A dose recomendada varia de 7 a 10mg/
kg/24 horas, que pode ser administrada em
infusão venenosa lenta ou em um período
mais rápido de 20 a 30 minutos, repetindose a dose duas ou três vezes, se necessário.
Os distúrbios digestivos consequentes
à ingestão do vegetal são, de acordo
com
SCHARTSMAN (1992), tratados
sintomaticamente com antiespasmódicos
(atropina
ou
similares),
antieméticos
(metoclopramida
ou
difenidramina),
protetores de mucosa e adsorventes
intestinais, em virtude das propriedades
irritantes da planta, a lavagem gástrica
deverá ser realizada cuidadosamente apenas
por pessoal experimentado, distúrbios
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hidroeletrolíticos graves e frequentes
também dever ser tratados com cautela,
tendo em conta os problemas cardíacos que
podem aparecer pela ação tóxica do vegetal.
Na contaminação ocular recomendase, ainda de acordo com o mesmo autor,
a lavagem com água corrente, o uso
de colírios antissépticos, analgésicos
e
o
posterior
encaminhamento
do paciente a um oftalmologista.

ASPECTOS GERAIS DA
ESPÉCIE Philodendron
bipinnatifidum Schott
Philodendron
bipinnatifidum
Schott,
conhecida popularmente como filodendro,
cipó-imbé,
banana-imbé,
guaimbé
e
banana-do-brejo é uma espécie nativa
do Brasil e amplamente utilizada como
ornamental em projetos paisagísticos
(COELHO, 2000). Cresce principalmente
nas capoeiras, campos brejosos e restingas
do litoral como semiepífitas, epífitas
ou terrestres. As folhas apresentam
nervuras pinadas ou, muito raramente,
pediceladas de disposição alternada. O caule
é, usualmente, epígeno. As flores unissexuais
estão organizadas em uma inflorescência do
tipo espádice, protegida por uma grande
bráctea, a espata (ENGLER, 1912 apud
SAITO & LIMA, no prelo).
Apesar da espécie ser conhecida como
planta tóxica, a medicina vem utilizando em
alguns casos patológicos, tais como erisipela
e inflamações reumáticas, dentre outros

(BALBACH, 1979). Ainda segundo este
autor, as raízes aéreas são utilizadas como
contraceptivos.
Parte das espécies do gênero Philodendron
se comporta como hemiepífita, uma vez que
após certo grau de desenvolvimento a planta
emite raízes muito longas que ao atingirem
o solo permitem uma fonte adicional de
nutrientes para o seu desenvolvimento
(SOUZA e LORENZI, 2005). Anatomicamente,
observam-se canais de resina na raiz, no
caule, nas flores e nas inflorescências; uma
hipoderme esclerótica está presente na raiz
(BALBACH, 1979).
De acordo com SCHARTSMAN (1992)
as propriedades tóxicas da Philodendron
bipinnatifidum, bem como de outras espécies
deste gênero e da família Araceae decorrem,
principalmente, da existência em todas suas
partes, particularmente no caule, folhas e
no látex, de ráfides de oxalato de cálcio que
agem por ação mecânica irritativa. Admitese, no entanto, a existência de outros
princípios tóxicos, talvez saponinas. Uma
substancia tóxica, de efeitos hipoteticamente
esterilizantes, serviu de base para
experiências na espécie humana em campos
de concentração durante a Segunda Guerra
Mundial, sem qualquer resultado.
Segundo SCHARTSMAN (1992), como o
quadro clínico apresentado pelo intoxicado
ultrapassa os efeitos da simples irritação
produzida pelas ráfides, considera-se
também a existência de um princípio ativo
hipersensibilizante.
Ainda
conforme
afirmado
por
SCHARTSMAN (1992), indígenas da América
Latina utilizavam a planta para indução de
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esterilidade temporária ou permanente.
A ingestão de qualquer parte de planta ou
o simples ato de mastigá-la são seguidos,
rapidamente, por intensas manifestações
de irritação de mucosas: edema de lábios,
língua e palato, dor em queimação, sialorreia,
disfagia, cólicas abdominais, náuseas e
vômitos. Em virtude do grande edema, o
doente fica impossibilitado de falar. Daí
deriva o nome popular americano “dumb
cane”, ou seja, cana de mudez. A afonia pode
ser devida também ao edema de faringe ou
cordas vocais, para os quais contribui a ação
hipersensibilizante da planta.
Este mesmo autor afirma que os cristais
de oxalato de cálcio ejetados pelas
ráfides determinam apenas fenômenos
irritativos das mucosas, não sendo
referido o quadro tóxico característico da
intoxicação por oxalatos. Contato com
os olhos do suco leitoso ou dos dedos
contaminados produz irritação intensa com
congestão, edema, fotofobia, lacrimejamento.
A lavagem gástrica ou medidas provocadoras
de vômitos devem ser realizadas com muito
cuidado em virtude dos efeitos irritantes da
planta. O tratamento é sintomático, incluindo
administração de demulcentes como leite,
clara de ovos, óleo de oliva, bochechos
com soluções de hidróxido de alumínio
e ainda antiespasmódicos e analgésicos.
Anti-histamínicos são úteis são úteis e
nos casos mais graves convém administrar
corticosteroides.
SCHARTSMAN (1992) também orienta
que as lesões oculares devem ser tratadas
com lavagem demorada com água corrente
e aplicações de colírios antissépticos. Os

corticosteroides por via sistêmica devem
ser administrados somente nos casos mais
graves.

DEFESAS QUÍMICAS
INDUZIDAS E CONSTITUÍDAS
NO CONTEXTO DA TEORIA
DA OTIMIZAÇÃO DE DEFESAS
EM PLANTAS
Do ponto de vista da teoria de
otimização de defesas em plantas, as
defesas químicas podem ser divididas em
duas categorias, induzida e constitutiva.
Esta teoria, originalmente postulada por
MCKEY (1974) e logo depois rediscutida
por RHOADES (1979), se baseia em três
fatores: (1) toda defesa tem um custo, ou
seja, recursos alocados para 4 a defesa não
podem ser alocados para outras funções
simultaneamente; (2) o impacto da perda
de tecido da planta pelo ataque de algum
herbívoro depende das características do
tecido afetado, uma vez que nem todas
as partes da planta têm o mesmo valor
adaptativo dentro de cada fenofase; e (3)
algumas partes e tecidos das plantas têm
maior probabilidade de serem atacadas do
que outras. Assim sendo, as substâncias de
defesa devem ser preferencialmente alocadas
para partes ou tecidos mais valiosos em cada
fase de seu desenvolvimento e que tenham
grande probabilidade de serem atacadas por
herbívoros específicos. As defesas induzidas
podem estar relacionadas o com aumento
do nível mínimo de defesa já presente (níveis
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constitutivos) ou podem iniciar-se diante
de um quadro onde não havia substâncias
de defesa presentes. O primeiro benefício
da defesa induzida é que por meio dela, a
utilização de recursos metabólicos, ocorre
em função de uma pequena probabilidade
de ataque. Assim, a defesa propriamente
dita e o custo relacionado com esta defesa
aumentam apenas quando os benefícios
desta defesa resultam em vantagem para a
planta. A grande desvantagem da utilização
do sistema de defesa induzida é que existe
um período de tempo entre o ataque e a
resposta de defesa. Em alguns sistemas
o tempo de resposta de defesa química é
menor que 4 h, porém em outros, como a
de defesas mecânicas, o tempo pode ser
de até várias semanas levando a planta
a correr riscos durante este período de
espera (DIXON et al,. 1994). Assim, mesmo
a resposta da defesa induzida sendo em
função de um ataque efetivo pontual, a
confiabilidade neste tipo de defesa varia de
acordo com o tempo da resposta induzida e
a probabilidade de ataque. Populações que
possuem uma alta probabilidade de sofrerem
ataque e um longo período de resposta
induzida, não têm vantagens em lançar mão
da defesa induzida, mas sim de uma defesa
constitutiva mais potente. Já as populações
que têm uma baixa probabilidade 5 de serem
atacadas devem utilizar a defesa induzida,
economizando os custos de uma defesa que,
na maioria do tempo, não seria utilizada.
Trabalhos de MATTSON et al. (1988) e
HERMS & MATTSON (1992) mostraram
que plantas que já possuem níveis altos
de defesas constitutivas têm pequenas

vantagens sobre plantas que possuem
defesas induzidas. Nestes casos, os sistemas
de defesa induzida seriam redundantes e
proveriam nenhuma ou quase nenhuma
vantagem adicional para as plantas com
defesa constitutiva. Plantas com alto nível
de resistência constitutiva normalmente não
possuem mecanismos efetivos de defesa
induzida, porém as evidências de uma relação
inversa de defesa constitutiva x induzida
nem sempre são verdadeiras.
Pode-se presumir, portanto, que o grande
benefício para as plantas na utilização das
defesas induzidas é o fato que a planta
apenas utiliza os recursos necessários para a
produção das substâncias de defesa quando
o benefício da defesa será efetivamente
utilizado. Desta forma, fica evidente que
o custo da defesa é pontual e ocasional
(HAUKIOJA, 1980; KOGAN & PAXTON,
1983; TUOMI et al., 1991; ZANGERL &
BAZZAZ, 1992).
Estudos que estimam os custos da defesa
associados com a indução de defesa são
poucos
(SMEDEGAARD-PETERSEN
&
STOLEN, 1981; BALDWIN, 1990, 1991) e
nem sempre muito consistentes (BROWN,
1998). Mais recentemente, BALDWIN &
SCHMELZ (1994) detectaram que a defesa
induzida não sofreu alterações diante
da redução da taxa fotossintética em
Nicotiana sylvestris (Solanaceae). Outros
trabalhos demonstraram que, diante de
situações de danos mecânicos, a produção
de furanocoumarinas em Pastinaca sativa
(Apiaceae) leva à redução do crescimento
das plantas, em função do gasto de energia
necessário para a produção dos metabólitos
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de defesa e não propriamente pela redução
da capacidade fotossintética em razãoo dano
imposto às folhas (ZANGERL et al., 1997).
Alguns exemplos mostram claramente o
benefício da defesa induzida para a planta
diante de ataque de herbívoros (FOWLER
& LAWTON, 1985; MYERS & BAZELY,
1991; KARBAN, 1993). Todavia, se a teoria
de otimização de defesas em plantas está
correta, e as defesas têm custos e benefícios,
o fator mais importante que governa o
grau de confiabilidade na defesa induzida
em plantas é a probabilidade de ataque.
Assim, plantas que têm alta probabilidade
de serem atacadas devem ter níveis de
substâncias de defesa não induzíveis altas,
ou seja, defesas constitutivas, uma vez que
o potencial de economia de custo da defesa
induzida poderia não compensar o dano na
planta ocasionado pela demora no início da
indução. Plantas que são raramente atacadas
deveriam ter nenhum ou quase nenhum tipo
de defesa constitutiva e deveriam utilizar
predominantemente ou exclusivamente
defesas induzidas (ZANGERL & BAZZAZ,
1992).
Segundo PELLETIER et al. (1983), um
alcaloide (termo derivado da palavra
árabe alquali, denominação vulgar da
planta da qual a soda foi originalmente
obtida) é uma substância orgânica
cíclica contendo um nitrogênio em
um estado de oxidação negativo e cuja
distribuição é limitada entre os organismos
vivos. Eles constituem-se num vasto grupo
de metabólitos com grande diversidade
estrutural, representando cerca de 20% das
substâncias naturais descritas.

Inúmeros
trabalhos
relatam
essas
substâncias como tendo funções de defesa
contra insetos herbívoros (EHRLICH & RAVEN,
1964; FRAENKEL, 1969; SCHOONHOVEN,
1972; MILLER & FEENY, 1983; WINK,
1993; BALDWIN, 1988; JOHNSON et al.,
1989; KARBAN & MYERS (1989); KAHN
& HARBORNE, 1990, 1991; HARTMANN,
1991; BALDWIN & CALLAHAN, 1993;
BALDWIN & OHNMEISS, 1993; VAN
DAM & VRIELING, 1994; BALDWIN, 1998;
BALDWIN & HAMILTON, 2000), porém,
em inúmeras famílias de plantas faltam
evidências para sustentar essa afirmação.
Estudos
que
visam
determinar
os
efeitos dessas substâncias em insetos
herbívoros, bem como pesquisas que
demonstram a sua toxicidade são de
importância relevante para o entendimento
dos processos envolvidos na defesa de plantas
contra insetos herbívoros. As propriedades
inseticidas de alcaloides encontrados em
plantas do grupo das Solanaceae são as
mais bem documentadas e o metabolismo
e modo de ação dessas substâncias em
insetos são, talvez, os mais bem entendidos
de todas as substâncias 9 inseticidas
que ocorrem naturalmente (MILLER &
FEENY, 1983). Além das Solanaceae,
já
foram
determinados
em
outras
famílias
efeitos
inibidores
de
alimentação de alcaloides sobre larvas de
lepidópteros. Estas incluem substâncias
oriundas da família Loganiaceae (estricnina
e brucina), Rubiaceae (cafeína e quinina),
Rutaceae
(pilocarpina),
Apocynaceae
(conecina) e Leguminoseae (esparteína)
(BUCHANAN et al., 2000).
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MEDIDAS PREVENTIVAS
CONSIDERAÇÕES FINAIS
SEGUNDO SISTEMA
Por meio da revisão bibliográfica tornouNACIONAL DE
se possível apontar a toxicidade das
INFORMAÇÕES TÓXICOplantas aqui relacionadas, o que pode ser
FARMACOLÓGICAS _ SINITOX continuamente utilizado na prevenção
Algumas medidas são importantes na
prevenção da intoxicação por plantas. São
elas:
1 - Manter as plantas venenosas fora do
alcance das crianças.
2 - Conhecer as plantas venenosas
existentes em sua casa e arredores pelo nome
e características.
3 - Ensinar as crianças a não colocar plantas
na boca e não utilizá-las como brinquedos
(fazer comidinhas, tirar leite, etc.).
4 - Não preparar remédios ou chás caseiros
com plantas sem orientação médica.
5 - Não ingerir folhas, frutos e raízes
desconhecidas. Deve ser lembrado de que não
há regras ou testes seguros para distinguir as
plantas comestíveis das venenosas, pois nem
sempre o cozimento elimina a toxicidade da
planta.
6 - Tomar cuidado ao podar as plantas que
liberam látex provocando irritação na pele e
principalmente nos olhos. Deve-se evitar deixar
os galhos em qualquer local onde possam vir a
ser manuseados por crianças e quando estiver
lidando com plantas venenosas, usar luvas e
lavar bem as mãos após esta atividade.
7 - Em caso de acidente, procurar
imediatamente orientação médica e guardar a
planta para identificação.
8 - Em caso de dúvida ligar para o Centro de
Intoxicação de sua região.

de acidentes. Um trabalho de alerta e
conscientização acerca do potencial tóxico
apresentado por estes vegetais pode ser
desenvolvido com a população frequentadora
do Bosque Maia, como uma proposta de
conscientização e de um conhecimento mais
aprofundado sobre algumas das principais
plantas ocorrentes no local. A elaboração
do folder informativo proporciona, deste
modo, a orientação da população quanto à
toxicidade dessas plantas.
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REFLEXÕES SOBRE LETRAMENTO
E ALFABETIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
RESUMO: O presente artigo faz uma reflexão sobre a alfabetização e o letramento
na educação infantil. Esta pesquisa propõe-se a revisitar a história da alfabetização
escolar com os escritos de Barbosa (1991). Promover o debate sobre as demandas
do Letramento na educação infantil, tendo como base: Ferreiro (2001), Garcia (2001),
Freire (1989), entre outros. Todas as reflexões são direcionadas a contribuição os
conceitos pautados na pesquisa bibliográfica.
Palavras-Chave: Alfabetização; Letramento; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO
Com a mudança de perspectiva da sociedade
e com avanços ocorridos nas últimas décadas,
na educação escolar, há uma grande demanda
em adequar novas práticas pedagógicas que
possam oferecer uma educação para todos
e, especialmente, na educação infantil que
é uma área da educação, relativamente nova
na dedicação e aprimoramentos de práticas
que auxilie o professor em práticas mais
eficazes no ensino.
Apesar do processo de Alfabetização
e letramento não ser assunto muito
recente, no sistema público de ensino,
mas, ainda, há necessidade de reflexões
constante: Para que? Como? Por que? E
quando? Deve ser inserida na Educação
Infantil, pois a maioria das crianças são
matriculadas bem cedo, por volta de 3 a
4anos de idade, no primeiro ciclo escolar,
necessitando ao professor um cuidado maior
com esses pequenos discentes.
A
pesquisa
visou
contribuir
significativamente, para que o professor
efetive no processo de alfabetização
e letramento, na educação infantil,
as práticas de aquisição da leitura
e
da
escrita,
contemplando
uma
prática eficaz, que respeito a idade e
maturidade escolar da criança.
No estudo será abordado também, a
importância que se deve dar para uma
formação adequada e consistente aos
professores, visando a teoria e prática.
Na expectativa de promover o debate
conceitual sobre a alfabetização e o
letramento apresentado a partir dos

escritos de Ferreiro (2001), Barbosa (1991)
Kleiman (1995), Tfouni (2002) foram feitos
os apontamentos intrínsecos e pertinente
ao tema: revisão da história da alfabetização,
os
entendimentos
conceituais
sobre
letramento e seus significados.
Em suma, o estudo procurou analisar
materiais cientificamente apoiando em
notáveis
contribuições
teóricas,
que
permitiu a reflexão sobre as diversas formas
de compreender, como usar a alfabetização
e o letramento, na educação infantil.

LETRAMENTO E
ALFABETIÇÃO NA VISÃO DE
ALGUNS TEÓRICOS
O
professor
Barbosa
(1991)
delineia em seu livro: Alfabetização e
leitura que as primeiras tentativas de
abrangência da alfabetização ocorreram
na França, no final do século XVIII, logo
após a revolução francesa, a escola
pública passou a ser lema de educação
para todos, com as novas demandas
e a reestruturação das famílias nas
quais o núcleo era formado por pai
o provedor, a mãe era a responsável
pelo acompanhamento escolar, e aos
filhos, enquanto criança, lhe foi designado
o papel de receptor de informações,
pois ao longo de muitos anos, o papel da
criança era apenas idealizado.
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Tal período de valorização da escolarização,
na qual a escola é vista como suporte modelar
da criança e fazia o papel de ponte entre a
família e a sociedade, ou seja, a escola torna
o avalista da transformação social – “o mito
da escolarização como via de ascensão social
vem substituir as ações reivindicatórias e
coletivas”. (BARBOSA, 1991, p.45).
Ainda Barbosa (1991) destaca que o
modelo de alfabetização escolar como
conhecemos, atualmente, é de século XIX, e
que a consolidação se deu com a implantação
da escola republicana, pois anteriormente
a escola e a alfabetização nem sempre se
mantinham aproximados, mas com a escola
republicana novos traçados surgiram:
Enquanto crianças são transformadas em
alunos, aprender a escrever se sobrepõe a
aprender a ler; ler, de agora em diante, se
aprende escrevendo. Nasce a concepção
do processo de alfabetização que herdamos
e que, se solidificando no tempo, não nos
permitiu sequer imaginar que outra concepção
pudesse existir. O que nós chamamos hoje
do processo de alfabetização comporta,
então, a aprendizagem coletiva e simultânea
dos rudimentos da leitura e da escrita. Mas
nem sempre foi assim. [...]. Sendo a leitura
e a escrita concebidas como aprendizagem
individuais e distintas, somente as crianças
cujos pais pudessem custear um preceptor
eram iniciadas na arte de traçar as letras no
papel - e isso, (BARBOSA, 1991, p.16)
O Brasil tem como um dos principais
articuladores da alfabetização Paulo Freire,
em 1962, ele com mais de 15 anos de
experiências no campo da Educação de
Adultos, como professor formulou sua

proposta, onde começou a desenvolver a sua
metodologia de alfabetização para adultos.
Para Freire (1989) havia a necessidade de
encontrar uma forma de trabalhar com a língua
escrita para que ela se tornasse conhecida
e utilizada pelos que estão no processo
de alfabetização. Ele escolheu vocábulos
que faziam parte do cotidiano dos alunos,
palavras que eram comuns no seu dia a dia e
na rotina da comunidade dos alfabetizados.
Essas palavras foram denominadas “palavras
geradoras” porque, a partir delas, surgiam
conhecimentos em torno dos fatos e ideias
que elas representavam e da aprendizagem
da leitura e da escrita.
Com a introdução das “palavras geradoras”
de Freire foram alfabetizadas diversos
adultos no Brasil, durante alguns anos, apesar
de alguns críticos contrários as suas ideias de
trazer a realidade do aluno para sala o de aula,
ainda há, atualmente, diferentes projetos,
especialmente, na educação infantil, que
reaproveita o seu entorno para práticas em
sala de aula.
Para Tfouni (2002) há duas maneiras
de entender a alfabetização: “como um
processo de aquisição individual de
habilidades requeridas para leitura e escrita,
ou como um processo de representação de
objetos diversos, de naturezas diferentes”.
(TFOUNI,2002, p.14)
Nas concepções de Emília Ferreiro (2001)
a alfabetização, a qual historicamente temos
conhecimento inicia na sala de aula e termina,
também ali mesmo, mas para a autora o
processo de alfabetização não se encerra e
que não é um processo robotizado, como se
costumava pensar, pois a criança “constrói
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sistemas interpretativos, pensa, raciocina e
inventa, buscando compreender esse objeto
social particularmente complexo que é a
escrita, tal como ela existe em sociedade”.
(FERREIRO,2001, p.7)
As crianças são protagonistas elas
produzem seus próprios métodos de decifrar a
escrita, segundo Ferreiro (2001), quando uma
criança escreve ela produz um comprovante
que deve ser analisado minuciosamente pelo
adulto, que muitas vezes não o considera,
apenas o nomeia rabiscos, sem sentido, que
são apenas brincadeiras, sem sentido, mas
que na verdade, esclarece a autora que os
escritos têm valores sonoros significativos e
deve ser interpretado.
Os aspectos gráficos têm a ver com a
qualidade do traço, a distribuição espacial
das formas, a orientação predominante (da
esquerda para direita, de cima para baixo),
a orientação dos caracteres individuais
(inversões, rotações, etc.). Os aspectos
construtivos têm a ver com o que se quis
representar e os meios utilizados para criar
diferenciações entre as representações.
Do ponto de vista construtivo, a escrita
infantil segue uma linha de evolução
surpreendentemente regular, por meio
de diversos meios culturais, de diversas
situações educativas e diversas línguas.
(FERREIRO, 2001, p.18-19) (grifos da autora).
Na alfabetização tradicional o professor
levava em conta apenas a presença de
gráficos nas obras das crianças e desprezava
a perspectiva construtiva, a autora alerta,
que o alfabetizador deve ter olhares atentos
sobre os aspectos gráficos produzidos pelas
crianças, porque eles estão carregados de

significados histórico, social, cultural e de
linguagem.
No capítulo a “Concepção que as crianças
fazem da escrita” de Eglê Pontes Franchi do
seu livro: Pedagogia da Alfabetização faz as
seguintes observações: “[...] diferentemente
das primeiras experiências figurativas: as
formas gráficas já não reproduzem a forma
dos objetos, nem seu contorno”. (FRANCHI,
2001, p.97).
Franchi exemplifica a fase denominada
“pré-silábica”, pois ela se apresenta com
dois domínios essenciais: ”a arbitrariedade
das formas utilizadas e a ordenação linear,
como primeiras manifestações de escrita”
(FRANCHI, 2001, p. 97), que podem ter
sido adquiridos por influências diversas
do mundo, como também das práticas na
educação infantil.
O nível pré-silábico é aquele em que na
escrita não se nota a busca de qualquer
correspondência entre grafias e sons,
caracterizando-se por grafismos primitivos,
escritas unigráficas e sem controle de
quantidade de grafias. Na “leitura”, as crianças
não fazem corresponder partes da escrita a
partes da palavra ou sílaba, deslizando o dedo
em um só movimento por toda a extensão da
palavra escrita. (FRANCHI, 2001, p. 95-96)
Tendo em vista a fase pré-silábica
Ferreiro (2001) exemplifica que o escrever é
diferente do desenhar, pois para a criança o
escrever não representam nem os aspectos
dos objetos e nem a organização espacial,
como o desenhar, mas são as primeiras
especificidades apresentadas da escrita préescolar. E ainda, continua a autora que as
crianças gastam muita energia intelectual
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na produção de formas que diferenciem as
escritas.
Em virtude de associar os aspectos
gráficos, que é antecipação da alfabetização,
pois é fase a qual Franchi (2001) enfatiza
que pode ser o começo da externalização da
escrita, e que apesar de aleatório as formas
gráficas, e a disposição sequenciada e comum
das letras, que provavelmente as crianças as
tenha por influências dos letrados os quais
convivem.
A autora Ferreiro esclarece essa primeira
fase como:
E útil se perguntar por meio de que tipo
de práticas a criança é introduzida na língua
escrita e como se apresenta este objeto no
contexto escolar. Há práticas que levam a
criança à convicção de que o conhecimento
é algo que os outros possuem e que só
se pode obter da boca dos outros, sem
nunca ser participante na construção do
conhecimento. [...]. Há práticas que levam a
que o sujeito (a criança neste caso) fique de
“fora” do conhecimento, como espectador
passivo ou receptor mecânico, sem nunca
encontrar respostas aos “porquês” e aos
“para quês”[..] (FERREIRO, 2001, p.30)
Ainda a mesma autora argumenta que
no primeiro estágio é possível conseguir
duas evidências elementar que ampararão
as produções consecutivas: nas quais as
diferenciam das marcas gráficas alegóricas
e as não – alegóricas, para autora é
especialmente importante a definição da
ação de “desenhar” e “escrever”, a observação
de que o desenhar está no controle artístico,
porque eles representam aspectos dos
objetos.

No entanto, a autora alerta, que não é fácil
esclarecer o que é escrita e o ato de desenhar
letras, pois se sustenta na concepção do
método de estudo em que o aluno cópia um
modelo pré-definido, mas não entendem o
processo daquilo que copiou.
Os autores pesquisados Tfouni (2002),
Babosa (1991) Garcia (2001) e Ferreiro(2001)
argumentam que o surgimento do Letramento
advém, exatamente da crítica ao modelo
pré-definido para cópia, já mencionado, pois
inúmeras crianças, os quais passaram pela
denominada alfabetização escolar chegam a
fase adulta sem identificar o objetivo do que
escrevem ou leem.
Paulo Freire nomeia alguns pontos
no intuito de findar com as mazelas da
alfabetização, a saber:
Um outro ponto que me parece
interessante sublinhar, característico de
uma visão crítica da educação, portanto da
alfabetização, é o da necessidade que temos,
educadoras e educadores, de viver, na prática,
o reconhecimento óbvio de que nenhum de
nós está só no mundo. Cada um de nós é
um ser no mundo, com o mundo e com os
outros. Viver ou encarnar esta constatação
evidente, enquanto educador ou educadora,
significa reconhecer nos outros
Só educadoras e educadores autoritários
negam a solidariedade entre o ato de educar
e o ato de serem educados pelos educandos;
só eles separam o ato de ensinar do de
aprender, de tal modo que ensina quem se
supõe sabendo e aprende quem é tido como
quem nada sabe (FREIRE,1989, p.16-17).
Pelos entendimentos das palavras de
Freire o que deve imperar na sala de aula é
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o bom senso do educador, que deve levar
o ensino o mais aberto possível, aceitando,
sempre, que, quando você ensina, também,
está aprendendo, e que não há receita pronta
para o ato de alfabetizar e letrar.
No aprofundar das ideias sobre letramento,
Kleiman (1995) destaca que o letramento
passou ser usado para separar os estudos
sobre a alfabetização, que nas descrições
tradicionais salientam as competências
individuais no uso e na prática da escrita dos
estudos sobre “impacto social da escrita”.
Para Kleiman (1995) o letramento é a
busca por soluções descritivas e explicativas
para a crescente marginalização dos grupos
sociais, os quais não conhecem a escrita
sobre o fenômeno, com o interesse social,
a formulação de perguntas cuja a resposta
possa vir a promover uma transformação de
uma realidade crescente de analfabetos da
escrita.
Já para Soares (2001), ao abordar sobre o
assunto em seu livro Letramento: um tema
em três gêneros: entende que alfabetização
e letramento são conceitos diferentes, mas
que devem ser estudadas e executadas
juntas, pois segundo ela a alfabetização é
entendida como ato de ler e escrever são
propostas para as práticas do letramento.
Ainda reafirma Soares (2001) que o
letramento só pode desenvolver-se na
dependência da aprendizagem do sistema de
escrita e por meio dela. Portanto, a agregação
da alfabetização e do letramento que levará
a criança a uma visão ampliada da escrita e
da leitura.
Tfouni (2002) exemplifica a entendimento
de letramento, como “Práticas letradas”, que

de modo genérico são as práticas de leitura
e escrita de textos, mas a generalização
denominada escrita de textos, exclui os
usos orais e usos letradas da língua, que
ocasionaria um abismo entre as modalidades
escritas e orais. Para tanto, observamos os
apontamentos citado pela autora sobre as
especificidades do letramento:
• [...] é definido estritamente como
atividade voltada para textos escritos;
• o desenvolvimento é visto de maneira
unidirecional e teria sentido positivo. Assim,
o letramento (tomado como sinônimo da
“alfabetização”) estaria associado com
maior “progresso”, “civilização”, tecnologia”,
“liberdade individual” e “mobilidade social”;
• o letramento aqui é visto como
causa(tendo como suporte a escolarização),
cujas consequências seriam:[...], por exemplo
flexibilidade para mudar perspectiva;
• [...]diferenciar as “funções lógicas” da
linguagem de suas funções interpessoais;
• [...]poderes intrínsecos da escrita,
entre as quais encontrar-se-iam a
possibilidade de separação entre o sujeito
que conhece e o objeto conhecido, as
habilidades metacognitivas , e a capacidade
de descontextualização.(TFOUNI, 2002,
p.35-36)
A autora cita a crítica do Street e de outros
autores e que essa definição de letramento,
produz um abismo que entre a escrita e
oralidade, esta última, não prestigiada na
definição. Argumenta, ainda, que do modo
que foi colocado a escrita mostra superior a
oralidade e não leva em conta a diversidade
comunicativa que está presente nas muitas
sociedades existentes.
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Paulo Freire não denomina as ações de
leitura e escrita por meio dos textos, como
letramento, mas ao tecer as suas observações
leva a compreensão do letramento e prioriza
a oralidade, e, especialmente a abordagem do
texto pelo professor no contexto, vejamos:
Em áreas cuja cultura tem memória
preponderantemente oral e não há nenhum
projeto de transformação infra -estrutural
em andamento, o problema que se coloca
não é o da leitura da palavra, mas o de
uma leitura mais rigorosa do mundo, que
sempre precede a leitura da palavra. Se
antes raramente os grupos populares eram
estimulados a escrever seus textos, agora
é fundamental fazê-lo, desde o começo
mesmo da alfabetização para que, na pósalfabetização, se vá tentando a formação
do que poderá vir a ser uma pequena
biblioteca popular, com inclusão de páginas
escritas pelos próprios educandos. (FREIRE,
1989, p.19)
Kleiman (1995) Faz um adendo cuja a
oralidade é objeto de análise do letramento
e observa, porque muitos usam o termo
“alfabetização”, pois em muitas classes
sociais as crianças são letradas, antes de
serem alfabetizadas. Observemos o exemplo
citado por ela:
Uma criança compreende quando um
adulto lhe diz: “Olha o que a fada madrinha
trouxe hoje! Está fazendo uma relação
com um texto escrito, o conto de fadas:
assim ela está participando de um evento
de letramento (porque já participou de
outros, como o de ouvir uma estorinha
antes de dormir); também está aprendendo
uma prática discursiva letrada, e, portanto,

essa criança pode ser considerada letrada,
mesmo que ainda não saiba ler e escrever.
Sua oralidade começa a ter características
da oralidade letrada, uma vez que junto a
mãe, nas atividades do cotidiano, que essas
práticas orais são adquiridas. (KLEIMAN,
1995, p.18)
Com essa explicação de Kleiman (1995),
percebemos a importância da oralidade
e que o sujeito pode ser letrado, sem
ser alfabetizado como no entendimento
tradicional da palavra.
Refletindo os discursos de Kleiman e Tfouni
concluímos que ao aceitar que pode haver
especificidades orais no discurso escrito
e, também, características da escrita nos
discursos orais, portanto, logo que a criança
conseguir transitar pelos dois caminhos, ele
será considerado letrado, mesmo que, ainda,
não seja considerado alfabetizado pelo
modelo pré-estabelecido pela sociedade.
Ainda sobre o letramento Tfouni tece as
seguintes considerações:
O sujeito do letramento, no entanto, não é
necessariamente alfabetizado. Isso significa
que nem sempre estão ao seu alcance certas
práticas discursivas que se materializam
em portadores do texto específicos (na
modalidade escrita, portanto), cujo domínio
é fundamental para a efetiva participação
nas práticas sociais. (TFOUNI 2002, p. 8687)
Outro aspecto levantado pela autora é
sobre o domínio do letramento pelo sujeito,
que causa nele o domínio do poder e,
consequentemente, a exclusão daqueles que
não o detém, essa afirmação é possível ser
observado nos discursos de outros autores,
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como: Barbosa (1991), Kleiman (1995) e,
ainda de Freire (1989).
No Brasil, onde a hierarquização
socioeconômica
se
reproduz
nas
desigualdades de acesso à escrita e
à cultura letrada, o fator letramento
tende a ser visto como credencial para
o sucesso nas várias formas de ação
na comunidade por meio da linguagem e, por
conseguinte, nas várias formas “civilizadas”,
ou legítimas, de exercício de poder e de
controle de situações individuais. (KLEIMAN,
1995, p.162)
Visto que alfabetização vai muito além
das teorias e práticas que envolvem a
leitura de textos. Pois a mesma é singular
e abrangente, a alfabetização no mapa

cognitivo contemporâneo implica leitura do
mundo.
O que vale dizer: a alfabetização implica
reconhecer o ponto de partida da leitura
do mundo, implica pensar em que níveis a
leitura do mundo está dando ou quais são os
níveis de saber e da leitura da palavra que se
escreveu voltar agora, com o conhecimento
acrescido, a reler o mundo. Até diria, a ler
a leitura anterior do mundo. (FREIRE, 2001,
p.136-137)
Assim pode-se dizer que a alfabetização
para Freire (2001) insere o indivíduo no mundo
sob os aspectos social, cultural e cognitivo
nos diferentes campos do conhecimento. O
que nos remete a uma nova reflexão, uma
nova forma de pensar alfabetização.

O LETRAMENTO E A
ALFABETIZAÇÃO NA DA
EDUCAÇÃO INFANTIL

Para o autor Valle (2007) a alfabetização
deve ser prioritária desde do ingressar da
criança, na escola, pois justifica ele que “por
meio de uma profunda imersão das crianças
nas práticas sociais de leitura e escrita,
descartando-se qualquer tipo de atividade
didática que não estivesse vinculada a
essas práticas”. (p.77). Para ele desde da
educação infantil e possível por meio das
práticas de alfabetização e letramento
conquistas os saberes e experiências que nos
proporcionassem compreender o mundo.
Tfouni (2002) entende que na educação
infantil deve se abrir o maior número de
possibilidade de ingresso as diferentes
linguagens
que
o
mundo
oferece,
mais o universo da criança ampliará,
com ele é maior será a capacidade da criança
de perceber o mundo.

Segundo a autora Carmem Sanches
Sampaio a alfabetização e o letramento,
na educação infantil, são vistas, como
apenas o preparador para o aprendizado
propriamente dito da leitura e da escrita, e
que as práticas lúdicas são mais utilizadas,
pois são consideradas menos informal.
Sampaio
(in
GARCIA,
2001)
constatou com suas pesquisas que
professor dessa etapa entende que
a ação de alfabetizar não é de sua
incumbência, e que são necessários que a
criança tenha maturidade cognitiva para
iniciar a aquisição da escrita.
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Sabemos que as crianças vivem numa faz parte do meio em que vive, para então
sociedade letrada e por isso a aquisição da prosseguir na leitura e escrita dos variados
leitura e escrita é inevitável para que ela textos e contextos.
possa sobreviver nessa sociedade. Valle
também afirma que:
Com a inserção do conceito letramento
no ensino, o professor alfabetizador
passa a “alfabetizar-letrando” os seus
alunos. Para isso, precisa tanto ensinar cós
conhecimentos lingüísticos necessários ao
domínio dos processos de codificação e
decodificação quanto (e simultaneamente)
desenvolver o processo de letramento na
exploração de diferentes tipos de texto.
Proporcionando-nos
uma
reflexão.
Entendemos assim que alfabetizar remetenos a busca de uma nova pratica educativa,
que precisa acontecer no íntimo de nós
educadores (VALLE, 2007, p.79)
Diante desta perspectiva Valle acredita
que para ser alfabetizador, é fundamental
reconhecer que a aprendizagem da leitura
e escrita tem uma função social e cultural,
e questionamentos sobre a ação do
alfabetizar, ” É essencial para a escolha do
“como alfabetizar”, pois, orienta a escolha
das técnicas e das atividades. Alfabetizamos
também para auxiliar crianças a desfrutarem
de sua cidadania.
Porque segundo Valle o alfabetizar é em
essência uma arte, e esta arte do ensino se
considerarmos, que é possível entende-la
não como mero complemento das práticas,
mas sim, como meio.
Entendemos assim que o educando
ao ser alfabetizado consegue construir
conhecimentos, que permitam a leitura e
escrita daquilo que ele já conhece e que
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nessa pesquisa foi possível perceber o quanto o
procedimento de alfabetização e letramento consiste numa
alternativa para se alcançar o sucesso no ensino, assim, como na
aprendizagem da oralidade e da escrita da criança, na educação
infantil, já que concordam com o fato, os autores estudados,
mesmo utilizando nomenclatura diferentes, são inseparáveis e se
completam, seja em relação a prática do educador, seja em relação
a reflexão sobre o fazer do educador, como também no que
diz respeito as atitudes da criança, para aquisição positiva da
alfabetização e letramento.
Nas características exemplificadas pelos autores pesquisados
os quais referenciam os processos orais são de grande importância,
para este trabalho, pois eles retomam as práticas do cotidiano, na
educação infantil, que devem ser revistas e debatidas durante a
formação e nos cursos de aperfeiçoamento do educador.
Visto que se torna necessário o desenvolvimento e o estudo de
metodologias e práticas pedagógicas que possibilite as crianças
desde dos primeiros anos da escolarização a participarem,
efetivamente, das atividades que ocorrem nos espaços escolares,
as quais ofereçam o letramento, necessário para possa atuar,
quando adultos, como cidadãos críticos e conhecedores de seus
direitos e obrigações.
Há inúmeras outras especificidades da alfabetização
e letramento expostos em diversos outros estudiosos,
que serão de grande valia na aquisição de conhecimento
para
práxis,
mas
que
tempo
desta
exposição
não permite apontar, como na escrita: os aspectos gráficos e seus
valores, a leitura de mundo e a prática, ou ainda aprofundar o tema
em debate visando o desenvolvimento da criança na formação
leitora e escritora.
Em suma a alfabetização e o letramento devem proporcionar
o uso do exercício da cidadania seja a finalidade e não o meio.
Somam-se a isso a autonomia, o bem-estar, o acesso a vida, que
mediante práticas significativas, eficazes e efetivamente geraram
rupturas no nosso modo de pensar, e fazer educação.
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CRIANÇAS SURDAS E O ENSINO DE
ARTES
RESUMO: O presente artigo nos leva a reflexões previstas nos debates atuais
sobre inclusão de crianças portadoras de necessidades especiais, em especial de
crianças surdas, no ensino escolar brasileiro, que tem diante de si o desafio de
encontrar soluções que respondam à questão do acesso e da permanência destas crianças
nas instituições educacionais. Por meio do ensino da arte, algumas escolas públicas e
particulares adotam ações, propõem mudanças na sua organização pedagógica, de modo
a reconhecer e valorizar as diferenças, sem discriminar os alunos, nem segregá-los e com a
intenção de buscar e avaliar os argumentos que aborde a complexa relação de igualdades e
diferenças que envolvam iniciativas que provoquem a transformação de olhares se ajustando
aos princípios inclusivos da educação. Contudo, o ensino da arte, em especial, apresenta
uma preocupação com a inclusão de crianças surdas, assim como sua integração social.
Palavras-Chave: Criança; Escola Regular; Surdo; Inclusão.
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INTRODUÇÃO
O desenvolvimento de escolas inclusivas
como modo mais efetivo de atingir a educação
para todos deve ser reconhecido como uma
política governamental chave e dado o devido
privilégio na pauta de desenvolvimento na
nação. Somente desta maneira os recursos
adequados podem ser obtidos. Mudanças
nas políticas e propriedades podem acabar
sendo inefetivas a menos que um mínimo de
recursos requeridos seja providenciado.
O presente artigo visa analisar as ações que
busquem a garantia da inclusão e integração
de crianças surdas ou com qualquer outra
necessidade especial na rede regular de
ensino, por meio do ensino da arte. Em
especial, apresenta a preocupação com a
inclusão escolar de crianças surdas, assim
como a integração social destas crianças.
A arte nos apresenta um prisma de variadas
possibilidades de trilhar novos caminhos à
inclusão social das crianças surdas, visto que
a implementação de política de igualdade
social se faz necessária para todos, e para
que ela se cumpra é necessário apresentar às
nossas crianças as possibilidades prazerosas
que a arte é capaz de proporcionar a cada ser
humano.

EDUCAÇÃO ESPECIAL NO
BRASIL
Observamos
que
inspirados
em
experiências concretizadas na Europa e nos
Estados Unidos da América do Norte, alguns
brasileiros iniciaram, já no século XIX, a

organização de serviços para atendimento
a cegos, surdos, deficientes mentais e
deficientes físicos.
Em relação aos estabelecimentos de
ensino regular, até 1950 havia quarenta
instituições mantidas pelo poder público,
sendo um federal e os demais estaduais,
que prestavam algum tipo de atendimento
escolar especial a deficientes mentais.
As onze instituições especializadas
destacavam-se:
em Santa Catarina, no município de
Joinville, o Colégio dos Santos Anjos,
de ensino regular particular fundado em
1909, com atendimento a deficientes
mentais. E, a Escola Especial Ulisses
Pernambucano, estadual, especializada em
deficientes mentais, instalada em 1941;
criado em 1926, no Rio Grande do Sul, em
Canoas o Instituto Pestalozzi, particular,
especializado em deficientes mentais; em
Porto Alegre, o Grupo Escolar Paula
Soares, estadual, regular, com atendimento
a deficientes mentais, criado em 1927.
A Fundação Dona Paulina de Souza
Queiroz, particular, especializada; LarEscola São Francisco e Grupo Escolar
Visconde de Itaúna, com atendimento
a deficientes mentais, criadas em 1950.
(MAZZOTA,p.47, 2003).
O Instituto Pestalozzi de Canoas, de
acordo com Mazzotta (2003), criado por um
casal de professores, introduziu no Brasil a
concepção da ortopedagogia das escolas
auxiliares, europeias. Em 1927, o centro que
era em Porto Alegre - RS foi transferido para
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Canoas - RS, como internato especializado
no atendimento de deficientes mentais.
Inspirado na concepção da Pedagogia
Social do educador suíço Henrique Pestalozzi,
o Instituto Pestalozzi do Rio Grande do
Sul foi precursor de um movimento que,
ainda que com divergências e variações, se
expandiu pelo Brasil, e pela América do Sul.
(MAZZOTTA, p.44, 2003).
Em 1940, a Sociedade Pestalozzi de
Minas Gerais instalou no município de
Ibirité, nos arredores de Belo Horizonte,
uma Granja-Escola na Fazenda do Rosário,
proporcionando experiências em atividades
rurais, trabalhos artesanais, oficinas e
mantendo cursos para preparo de pessoal
especializado.
“O deficiente auditivo
também passa a ser atendido no Brasil com
maior qualidade, pelo Instituto de Santa
Terezinha em Campinas - SP, porém em 1933
foi transferido para São Paulo”. (MAZZOTTA,
p.45,2003).
Em São Paulo, em 1928 foi criado o
Instituto de Cegos "Padre Chico", que
em 1990 passou a chamar-se "Fundação
Dorina Nowil" para cegos. O atendimento a
deficientes físicos começou em São Paulo, na
Santa Casa de Misericórdia, de forma escolar.
Em 1931-1932 quando foi criada outra
classe especial estadual, na Escola Mista do
Pavilhão Fernandinho, que funcionava como
modalidade de ensino hospitalar e em 1982
passaram a funcionar no Hospital Central
da Santa Casa de Misericórdia de São
Paulo, com dez classes especiais estaduais
administrativamente classificadas como
Escolas Isoladas sob a Jurisdição da 13°
Delegacia de Ensino da Capital.

Após, foi criado o Instituto Benjamin
Constant - IBC para cegos, em 1942 e 1949,
no Rio de Janeiro. Eles publicavam a revista
brasileira para cegos a qual passou a ser
distribuída gratuitamente as pessoas cegas
que solicitassem, pela Portaria Ministerial n°
504 de dezessete de setembro de 1949.
No período de 1951 a 1953 passou a
realizar cursos de formação de professores
em convênio com o Instituto Nacional de
Estudos Pedagógicos - INEP, realizado pela
Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro.
Em 1957, por meio de convênios realizados
com o governo, consegue-se recursos para
iniciar-se uma biblioteca. Neste período até
1993 iniciaram-se as oficinas em âmbito
nacional para o atendimento educacional de
crianças com deficiências mentais.
Em 1973, por ato do Presidente Médici
a APAE (Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais) do Rio de Janeiro recebeu
em comodato, uma área na Rua Prefeito
Olímpio de Melo, onde instalou o Centro de
Treinamento Profissional.
Em 1975, foi assinada a portaria n°550
pelo ministro Ney Braga, em vinte e nove
de outubro, concebendo a CENESP (Centro
Nacional de Educação Especial), abrangendo
todas as deficiências.
Conforme o artigo 2° que declara:
O CENESP tem por finalidade planejar,
coordenar e promover o desenvolvimento da
Educação Especial no período pré-escolar,
nos ensinos de 1° e 2° graus, superior e
supletivo, para os deficientes da visão,
da audição, mentais, físicos, portadores
de deficiências múltiplas, educandos com
problemas de conduta e os superdotados,
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visando à sua participação progressiva na
comunidade, obedecendo aos princípios
doutrinários, políticos e científicos que
orientam a Educação Especial. (MAZZOTTA,
p. 56, 2003)
Observa-se que o órgão foi criado com
a finalidade de incluir todas as deficiências
no atendimento escolar desde a pré-escola
até o superior incluindo até mesmo o ensino
supletivo, promovendo, coordenando e
planejando o desenvolvimento da Educação
Especial no Brasil.
Em quinze de março de 1990 as
atribuições relativas à Educação Especial
passaram a ser da Secretaria Nacional de
Educação Básica - SNEB.
Aprovando a estrutura regimental
do Ministério da Educação, o Decreto
n° 99.678, de 8 de novembro de
1990, incluiu como órgão da SENEB o
Departamento de Educação Supletiva
e Especial - DESE, com competências
específicas com relação à Educação Especial.
O Instituto Benjamin Constant e o Instituto
Nacional de Educação de Surdos ficaram
vinculados a SENEB, para fins de supervisão
ministerial, mantendo-se como órgãos
autônomos.( MAZZOTTA , p. 59, 2003)
Até o final de 1991, passaram pelo DESE
duas diretoras e a Coordenação de Educação
Especial foi desativada. Todas as atribuições
específicas da Educação Especial passaram,
então, a serem exercidas pela nova diretora
do DESE, Maria Luiza Mendonça Araújo,
psicóloga e professora aposentada da
Universidade de Brasília.
No final de 1992, após a queda do
Presidente Fernando Collor de Mello, houve

outra reorganização dos Ministérios e na
nova estrutura reapareceu a Secretaria de
Educação Especial - SEJUSP, como órgão
específico do Ministério da Educação
e do Desporto. Para conduzi-la, foi
nomeada Rosita Edler Carvalho, psicóloga
e professora universitária aposentada,
que atuara como técnica do CENESP no
Rio de Janeiro e na SESPE anterior, além
da CORDE (Coordenadoria Nacional
para Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência), em Brasília.
No Brasil, em relação ao atendimento
a pessoas com deficiência, observa-se
na Constituição Federal e em diversos
textos oficiais, a busca de organização de
instituições especializadas gerenciadas pelos
próprios pais. Este é um importante aspecto
a ser organizado junto aos grupos de pais
a fim de consolidar a tão desejada parceria
entre sociedade civil e ação governamental.
Por outro lado, mais recentemente se tem
registrado a organização dos movimentos
de pessoas com deficiência. Onde estes têm
levado suas necessidades ao conhecimento
dos organismos governamentais em todos os
níveis da organização social e pouco a pouco
percebe os fazendo esforços para assegurar
que, de alguma forma, suas necessidades
sejam satisfeitas de modo mais eficiente.
Reconhecer a importância da participação
das pessoas com deficiência no planejamento
e na execução dos serviços e recursos
a eles destinados é, sem dúvida, um
imperativo de uma sociedade que pretende
ser democrática. A capacidade de pressão
dos grupos organizados por pessoas com
deficiência tem sido evidenciada na própria
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elaboração da legislação sobre os vários
aspectos da vida social, nos últimos dez anos
no Brasil.
A maior conquista está na Constituição
Federal de 1988 e nas Constituições Estaduais
a partir dela. Nesta constituição por meio
do Capítulo V: da Educação Especial, nos
Artigos 58, 59 e 60 com seus Parágrafos e
Incisos determinam os direitos garantidos as
pessoas com deficiências. (MEC, 1997).
A nossa Constituição Federal elegeu
como fundamentos da República a cidadania
e a dignidade da pessoa humana (art. 1º,
inc. II e III), e como um dos seus objetivos
fundamentais a promoção do bem de todos,
sem preconceitos de origem, raça, sexo,
cor, idade e quaisquer outras formas de

O ALUNO SURDO NO
CONTEXTO ESCOLAR
No Brasil, historicamente, as pessoas
surdas têm sido excluídas do espaço
escolar onde tem se efetivado a aquisição
da linguagem oral e escrita daqueles que
frequentam as classes regulares.
Ser contrário à inclusão escolar
de alunos com surdez é defender
guetos
normalizadores
que,
em
nome das diferenças existentes entre
pessoas
com
surdez
e
ouvintes,
sectarizam, homogeneízam a educação
escolar. As pessoas com surdez e/
ou alguns profissionais que atuam na
zsua educação, em alguns momentos,
usam o discurso multicultural, defendem
as identidades não fixadas, o pluralismo

discriminação (art. 3º, inc. IV)
A Educação Especial brasileira segue o
que determina a Lei de Diretrizes e Bases LDB, buscando sempre a inclusão e o melhor
atendimento aos alunos especiais.
Novas práticas de ensino proporcionarão
benefícios escolares para que todos os alunos
possam alcançar os mais elevados níveis de
ensino, segundo a capacidade de cada um,
com os garante a legislação. A viabilidade
de inclusão dos alunos portadores de
deficiência e necessidades educacionais
especiais no sistema regular de educação
requer o provimento de condições
básicas, como reformulação de programas
educacionais e formação permanente dos
educadores, dentre outras coisas.
cultural, mas, enfatizam as relações de poder
de um grupo majoritário de ouvintes sobre
o grupo minoritário de pessoas com surdez.
A escolaridade guetificada tem sido
defendida, pautada em cultura, língua
e comunidade próprias para as pessoas
com surdez e que essa posição se baseia
em teorias que estão camuflando a visão
segregacionista em nome das diferenças.
(DAMÁZIO, 2005, p.12).
Sabemos que é um grande desafio
transformar a escola comum existente,
porém, esta é a escola para todos e de todos.
Temos, pois, que transformar suas práticas
educativas, vencendo os desafios.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Brasileira (LDB, nº 9394/1996) estabelece
que os sistemas de ensino devam assegurar,
principalmente, professores especializados

1375

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

ou devidamente capacitados, que possam
atuar com qualquer pessoa especial na
sala de aula. Portanto, o aluno surdo tem o
direito de ser atendido pelo sistema regular
de ensino. No entanto, este pode ser um
processo lento, pois, a grande maioria dos
professores da rede regular de ensino não
está preparada para atender alunos com
necessidades especiais.
Para o aluno surdo, é fundamental a
presença de um intérprete de libras para
mediar sua comunicação em sala de aula. No
entanto, não é possível incluir o aluno surdo
em uma sala de aula regular apenas com a
presença do intérprete.
Para que o processo de inclusão seja
consolidado, deve-se criar um ambiente
favorável, no qual, o aluno surdo possa
desenvolver suas potencialidades. Neste
sentido, é preciso que o sistema de educação
disponibilize para as escolas, os recursos
necessários a este processo. No entanto,
muitas escolas que recebem estes alunos
não disponibilizam destes recursos. Sendo
assim, o aluno surdo é integrado nesta escola,
porém, não é incluído.
Segundo Silva (2005, p.32), a integração
escolar tem como objetivo inserir o aluno
com deficiência na escola regular, porém,
essa escola permanece organizada da mesma
forma e é o aluno que foi inserido que deverá
adaptar-se a ela. No entanto no sistema de
ensino inclusivo é a escola que se reorganiza
para atender a especificidade de cada aluno.
Sendo assim, o foco da integração é o aluno
com deficiência e o foco da inclusão é o
sistema de ensino que tem que oferecer um
ensino de qualidade a todos.

Para que o aluno surdo construa o seu
conhecimento em uma sala de aula inclusiva,
ele deve ser estimulado a pensar e raciocinar,
assim como os alunos ouvintes. Portanto,
o professor deve desenvolver estratégias
pedagógicas que despertem o interesse do
aluno surdo. No entanto, em muitas escolas,
o ensino é transmitido pelos professores
numa perspectiva tradicional, sem levar em
consideração as necessidades especiais do
aluno surdo. Sendo assim, este aluno não
desenvolve uma aprendizagem significativa.

O ENSINO DE ARTES E OS
ALUNOS SURDOS
O ensino de Artes engloba muito mais
que aspectos teóricos, técnicas, desenhos
e projeções, ela envolve a criticidade e a
visão de mundo no qual vivemos, pois a Arte
não está apenas em uma sala de aula, ela
extrapola os limites sociais, pois é vinculada
a toda expressão que, por meio da imagem,
de texto, da dança, do som, e dos sentidos
sensoriais, causa alguma expressividade
da alma podendo ser direcionada desde a
exaltação da natureza quanto a manifesto
crítico. A arte não existe sozinha ela se
relaciona com o ambiente social em que faz
parte, por este motivo é tão peculiar.
Essa relação com o todo, possibilita um
conhecimento irrestrito deste campo das
Artes e por isso é fundamental o contato dela
com outras áreas e recursos; em especial o da
inclusão, já que vivemos em uma época que
nos permite acessos a dimensões diversas de
obras, de lugares e expressões artísticas em
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qualquer ambiente, desde a periferia quanto
aos grandes museus clássicos.
A arte é viva e utilizar diferentes recursos
tanto para conhecer mais obras quanto para
aprimorar olhares com aplicações de maneira
que todos tenham um maior apreso a esta
disciplina que muitas vezes é vista como
ultrapassada.
A interdisciplinaridade faz parte de um
processo de construção do conhecimento
humano na contemporaneidade. A arte
como possibilidade de incluir crianças
surdas no âmbito escolar/social nos coloca
diante da percepção de que não existem
conhecimentos isolados e que vivemos
na
contemporaneidade
em
diálogos
intertextuais, em redes de relações que o
tempo todo nos provoca para perceber o
mundo a partir das suas múltiplas leituras.
Deste modo percebe-se a evolução e
valorização do conceito de artes no ensino
de crianças com diferentes necessidades,
pois esta é a representatividade viva de
manifesto sociocultural, vinculada as
questões políticas e críticas das quais
vivemos; não se pode deixar o ensino de
artes fechado em padrões e estereótipos
esporádicos de eventos na escola ou mesmo
a realizar atividades mecânicas que não
tenham vínculo com o contexto social que se
vive e das limitações de cada indivíduo.
Arte
possibilita
a
criança
surda
expressar-se, articular-se perante o que
se vê, se vive e sente, por tal motivo
ela deve ser reestruturada a valorização
destes conceitos promovendo múltiplos
pensamentos e visões de mundo. Quanto
mais a pessoa se torna sujeito na arte – artista

e transformador – mais tem a possibilidade
de exercer a autonomia na criação, na cultura,
na inclusão social.
Ressignificar o conceito de artes para algo
que fortaleça a inclusão por meio da reflexão
e criticidade da criança enquanto ser social e
cidadão ativo no meio em que vive, de modo
a estabelecer relações do ensino de artes
nas escolas com o mundo, pois são coisas
indissociáveis. Limitar o ensino de artes
a historicidade da inclusão, é anular toda
criação e potencialidades de alunos com
necessidades especiais.
Cabe ressaltar que embora a arte
seja “livre” no que tange a liberdade de
expressão e o contexto social, ela não está
desvinculada do conceito pedagógico nem
cognitivo, ao contrário, estes aspectos que
são mais abertos permitem uma articulação
mais significativa para o aluno que vê a arte
em sua vida, no seu cotidiano, ficando assim
muito mais fácil de aceitar e assimilar o que
ele vive.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A arte é viva e está em constante movimento
transformando ações, conceitos e pessoas, não se
limita em análise de obras e no âmbito da inclusão de
crianças com necessidades especiais numa sociedade
repleta de diversidades, ressalta-se a ideia de que
por meio da arte a criança surda é capaz de participar
ativamente da expressividade de um povo, tempo e
espaço,
sendo
estes
totalmente
mutáveis
e
variáveis a cada geração.
Ao considerar a junção histórica e contemporânea
do ensino de artes e a inclusão de crianças surdas nas
escolas regulares, dá-se margem para o pluralismo, no
qual a representação da diversidade de conhecimento,
dinamismo e conceitos não lineares do saber, do
descobrir e do se apropriar, pois artes não é algo só para
obter conhecimento, mas sim para transformá-lo e
transformar a sociedade.
Ao estar presente em todos os lugares, a arte, facilita
o processo de inclusão ao permitir que as crianças surdas
em idade escolar tenham a possibilidade de ressignificar
o seu espaço, dando a elas apresentações artísticas, por
músicas, danças ou mesmo exposições significativas.
A arte deve ser vista, divulgada e propagada, e não apenas
como forma de conhecimento entre quatro paredes em uma
sala de aula, ela deve ganhar notoriedade.
A Inclusão da criança com surdez, ou qualquer outro
tipo de deficiência na escola regular é um processo
que exige respeito, dedicação e compreensão ao
próximo, tanto das instituições de ensino público como
particulares, quanto às pessoas que recebem este aluno,
aceitando as diferenças de cada um. É preciso que, antes de
tudo a própria criança com deficiência se aceite dentro de
seus limites para que seja incluído na sociedade.
O sucesso da aprendizagem da criança surda, esta em
explorar, possibilidades, talentos e suas predisposições de
modo que as dificuldades e limitações que ocorram, sejam
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reconhecidas e não restringidas para que
a escola se torne parte do alicerce do seu
desenvolvimento social juntamente com o
apoio familiar.
Portanto é essencial que o poder
público, federal, estadual e municipal
encare
os
problemas
referentes
à educação para todos de frente, não
como um favor a nós e sim como uma

obrigação para todos, obrigação esta que
deve ser cumprida.
Ao propor medidas, conceitos e
reavaliações educacionais por meio do ensino
da arte, os docentes tornam-se elementos
imprescindíveis ao alcance dos objetivos
da escola inclusiva encarando todo esse
paradigma de frente com o compromisso de
respeitar as diferenças na igualdade.
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A ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Este artigo tem como objetivo enfatizar a importância do ensino de arte na
Educação Infantil, bem como refletir sobre a prática do professor como mediador nesse
processo de ensino-aprendizagem. Destaca-se também, a importância de um ambiente
estimulante e a participação dos pais na vida escolar do aluno. Para isso este trabalho
sugere práticas que incentive a criança a criar, refletir, desenvolver as suas habilidades de
forma prazerosa e lúdica, levando em consideração a individualidade de cada criança. A
metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica. Concluiu-se que o educador deve se colocar
como mediador, incentivando e proporcionando atividades que desenvolva a imaginação, a
criação, o desenvolvimento e uma aprendizagem significativa.
Palavras-Chave: Arte; Educação Infantil; Imaginação; Criação; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO
O ensino da arte tem um papel
importante
na
educação
infantil,
pois
favorece
o
desenvolvimento
pessoal e social da criança, por meio
de vivência que lhe propicie aprender,
desenvolver
valores,
despertar
sentimentos, emoções e uma visão
crítica do mundo que a cerca. Como
professor mediador, é fundamental que
o educador incentive e valorize a criação
infantil, proporcionando assim uma educação
crítica, criativa e prazerosa.
O presente trabalho iniciará com um
resgate de informações que venham
enfatizar a necessidade do ensino da arte
para o bom desenvolvimento da criança, na
educação infantil.
Justifica-se este artigo, o fato de o ensino
da arte ainda se resumir apenas ao trabalho
com atividades prontas e xerocadas,
não dando à criança a oportunidade de
desenvolver de fato, a sua imaginação e
espontaneidade.
Considerando
a
necessidade
de
a escola estar inserida no mundo
globalizado e de oportunizar condições
para que os alunos utilizem os diversos
recursos artísticos disponíveis para uma
aprendizagem mais significativa, fazse imprescindível uma reflexão acerca
do papel do ensino da arte na educação
infantil. No entanto, percebe-se que
o ensino da arte não vem tendo a
devida importância, se restringindo apenas
em trabalhos prontos, não tendo a criança à
oportunidade de criar e refletir.

Como o ensino da arte poderá contribuir
para o desenvolvimento da imaginação, da
criatividade, da criticidade e espontaneidade
da criança?
O ensino de arte na educação infantil deve
ter um espaço para o desenvolvimento pessoal
e social da criança por meio de vivência que
lhe propicie, aprender brincando, de forma
significativa. É importante que o professor
mostre interesse pelo que as crianças fazem
e elogie suas ideias criativas e inesperadas.
Elas se sentirão estimuladas a fazer algo
semelhante mais vezes.
Cabe
ao
professor
propiciar
à
criança momentos livre para que esta
possa desenvolver a sua imaginação e
espontaneidade. Cada criança tem seu ritmo
de desenvolvimento, e é interessante que ele
seja respeitado. Ela deve ser devidamente
estimulada, mas não acelerada. Suas
atividades serão melhoradas ao decorrer do
processo ensino- aprendizagem.
Procurou-se seguir uma metodologia
orientada pela pesquisa bibliográfica
em livros, internet e revistas científicas,
tendo
como
referencial
teórico,
principalmente, os PCNs - Parâmetros
Curriculares Nacionais/ Arte.
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A ARTE NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
A Educação Infantil consiste na educação
das crianças antes da sua entrada no ensino
obrigatório. É ministrada normalmente no
período compreendido entre zero e os cinco
anos de idade de uma criança. As crianças são
estimuladas - por meio de atividades lúdicas
e jogos a exercitar as suas capacidades
motoras e cognitivas, a fazer descobertas e a
iniciar o processo de alfabetização.
Conforme a LDB – Lei de Diretrizes e Bases
da Educação (1996), a educação infantil tem
como finalidade o desenvolvimento integral
da criança até seis anos de idade, em seus
aspectos físico, psicológico, intelectual e
social, complementando a ação da família e
da sociedade.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais de
Arte (2000) têm como objetivo levar as artes
visuais, a dança, a música e o teatro para serem
aprendidos na escola. Por um bom tempo,
essas práticas foram consideradas atividades
importantes apenas para recreação, equilíbrio
psíquico, expressão criativa ou simplesmente
treino de habilidades motoras.
Além de fornecer experiências que ajudem
a criança a refletir, a arte proporciona o
desenvolvimento de valores, sentimentos,
emoções e uma visão crítica do mundo.
Aprender arte envolve, basicamente, fazer
trabalhos artísticos, apreciar e refletir sobre
eles. Envolve também conhecer, apreciar e
refletir sobre as formas da natureza e sobre
as produções artísticas individuais e coletivas
de distintas culturas e épocas (PCN/ Arte
1997 p. 11).

Cabe ao professor ouvir, incentivar e
valorizar a criação infantil, assumindo
assim
a
responsabilidade
de
uma
educação que desperte a imaginação das
crianças, para que possam criar arte c
om diversão e prazer, proporcionando assim
um melhor aprendizado.
O ambiente da escola de Educação Infantil
é rico em práticas expressivas com linguagens
artísticas. Essas linguagens são instrumentos
de comunicação usual em relação à ação
da criança sobre o mundo e no fazer
pedagógico do professor. De acordo com
os PCN/Arte (2000) “A arte solicita a visão,
a escuta e os demais sentidos como portas
de entrada para uma compreensão mais
significativa das questões sociais”.
Diante do exposto, percebe-se a
importância do ensino da arte desde a
educação infantil ao desenvolvimento das
habilidades e potencialidades das crianças.

A ARTE E A EDUCAÇÃO
O desenho é um ato de inteligência, ou
seja, para as crianças, ele representa uma
das maneiras fundamentais de apropriar-se
do mundo e, em particular do espaço.
Na infância é muito importante a
criança frequentar e participar das aulas
de arte, pois é por meio das brincadeiras,
dos rabiscos que a criança inicia
o seu processo de criação. A arte
contribui para a interação entre a
criança e o meio em que está inserida.
É fundamental o incentivo da família e
da escola, proporcionando-lhe condições
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suficientes para que possa ampliar seus
conhecimentos e suas ações. E que possa se
expressar livremente.
A arte tem uma grande importância na vida
das crianças, é o seu momento de deslumbrarse com a sua criação. Nessa fase, as crianças
estão fazendo as suas investigações e
interagindo com suas criações. Portanto, o
ensino da arte deve levar em consideração a
faixa etária da criança.
A tarefa do educador nessa fase é valorizar
as expressões gráficas, plásticas, táteis,
sensoriais, sonoras, corporais, desafiando
a criança com propostas criativas a partir
da observação atenta e sensível de sua
própria expressão artística. De acordo com
Ferreira (1998) "Imaginando, figurando,
interpretando e falando, a criança compõe
seu desenho e cria um modo de comunicar
seus pensamentos". Por meio da arte o
homem estabelece relações. A arte ganha
um caráter prático, articulando-se com a
vida e a cultura.
O professor deve procurar sempre que
possível estimular a imaginação da criança,
por meio de atividades lúdicas e expressivas,
brincadeiras que possibilitem o seu
desenvolvimento intelectual.
A brincadeira, o lúdico e o jogo simbólico
devem estar presentes nas atividades diárias
do professor na educação infantil. A criança,
ao participar dessas atividades, está criando
e realizando atos espontâneos, inventando
um mundo simbólico, que se inicia com o ato
de brincar e o desenhar da criança.
“No faz-de-conta ou jogo simbólico, como
é denominado por Piaget, se manifesta a
presença da espontaneidade estética e a

capacidade de criação das crianças, já que a
invenção e a representação estão presentes".
Para as autoras, ao brincar, as crianças
estão inventando uma nova realidade,
simbolizando objetos ausentes (MARTINS e
col.1998 p.107).
Segundo Piaget (1986) “a educação deve
possibilitar à criança um desenvolvimento
amplo e dinâmico desde o período sensóriomotor até o operatório abstrato”.
Nos PCN/Arte (2000), arte é apresentada
como área de conhecimento que requer
espaço e constância, como todas as áreas do
currículo escolar.
Tal como ressalta os PCN/Arte (2000), é de
fundamental importância que, na disciplina
Arte, o educando possa dar continuidade
aos conhecimentos práticos e teóricos sobre
a arte, ampliando sua visão do mundo por
meio do saber sobre produção, apreciação e
história, música, artes visuais, dança teatro
e também artes audiovisuais. Podem ainda
incluir as novas tecnologias em suas práticas
artísticas. Tendo como objetivo principal
uma educação transformadora, preocupada
com a formação e a identidade do cidadão.

A IMAGINAÇÃO E A CRIANÇA
De acordo com Derdyk (2003) “o desenho
é para a criança um campo imaginário em
que ela poderá desenvolver a imaginação
criadora”. A imaginação é muito importante
para as crianças, o primeiro passo no sentido
ensino aprendizado. Uma das condições
favoráveis à imaginação é a possibilidade de
fluir, especialmente o contato profundo da
criança com a literatura e a arte.
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Com a imaginação a criança tem um
espaço de liberdade, de prazer e de criação,
é por meio das brincadeiras que as crianças
entram nesse mundo imaginário, que lhes
possibilitará condições e ferramentas para
realizarem suas atividades.
Tal como ressalta Girardello (2011), a
imaginação da criança move e comove com
o novo que ela vê por todo o lado no mundo,
vislumbra o presente ou esboça o futuro.
Ela também tem necessidade da emoção
imaginativa que vive por meio da brincadeira,
das histórias que a cultura lhe oferece, do
contato com a arte e com a natureza, e da
mediação do professor. Para Ferraz; Fusari
(1999), "as representações mentais, advindas
desse mundo perceptivo, reorganizam-se,
recombinam-se em outras formas por meio
do processo que é, sobretudo, imaginativo".
Nessa
fase
do
desenvolvimento
infantil a criança expressa a arte de varias
formas, é importante incentivar e lhe dar
condições para que as mesmas possam
desenvolver suas habilidades. A educação
infantil vai auxiliar nesse processo de
desenvolvimento.
Segundo Gallahue (2005), nesta etapa da
infância as crianças estão na fase rudimentar
e
fundamental
do
desenvolvimento
motor. Portanto ainda não são capazes
de fazer um desenho perfeito, eles fazem
muitos rabiscos, pois não conseguem
fazer uma atividade refinada. Porque
seu corpo ainda não está preparado para
realizar esse tipo de ação.
Lowenfeld (1977) considera que o
professor deve compreender que, enquanto
a criança desenha, está realizando

experiências
importantes
para
seu
desenvolvimento e que a expressão artística
da criança é um registro de sua personalidade.
Derdyk (2003) afirma que a criança, em
um determinado momento, percebe que
tudo que está depositado no papel partiu
dela. Não lhe foi dado, foi inventado por ela
mesma, Inaugura-se o terreno da criação.
Assim a escola precisa propiciar à criança
um ambiente físico, social e acolhedor,
possibilitando a ela o conhecimento de si
mesma, do outro e do ambiente que a cerca.
Diante do exposto, o professor necessita
encorajar a iniciativa, a criação de trabalhos
por meio de seu próprio esforço, levar
a criança a descobertas por si mesma, a
inventar e criar suas ideias, não dar respostas
prontas para todas as indagações.
Ajudar a esclarecer o que pensa,
levando-a a refletir espontaneamente sobre
a sua atividade. Não devendo o professor,
acrescentar ou mudar nada na construção
artística, uma vez que a autoria deve ser
exclusivamente da criança. Incentivando-a
expressar sua própria experiência, utilizando
elementos de seu cotidiano para criar suas
atividades. O educador deve ser verdadeiro
com a criança, auxiliando-a a perceber seus
avanços.
Deve-se considerar, também, que os
sentimentos das crianças em relação a sua
arte são diferentes em relação aos do adulto.
Assim, a arte infantil deve ser apreciada,
levando em conta a fase de desenvolvimento
da criança. É importante observar a
individualidade, as ideias, o simbolismo
mental e emocional do trabalho artístico da
criança.
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Na atividade artística, não há necessidade
em avaliar, uma vez que não há medida
real que avalie a expressão artística da
criança. O trabalho artístico deve ser
espontâneo e criativo. É imprescindível
evitar o hábito de entregar à criança desenhos
prontos para colorir.
O estímulo à individualidade deve
está inserido na prática do professor.
Assim como fomentar momentos de criação,
imaginação e espontaneidade. Ferramentas
como contar história, brincadeiras e músicas
podem ajudar a criança a desenvolver o seu
potencial criador, a fazer arte usando sua
própria originalidade e particularidade.
Segundo Rohrs ( 2010 aput Maria
Montessori ) a educadora foi uma das
pioneiras em apostar no ensino baseado

no respeito da individualidade do menor.
Postulava que a criança aprende mediante
a atividade e o educador deve oferecerlhe um ambiente seguro, cômodo e bom
que promova a autonomia, iniciativa,
capacidade para a tomada de decisões, o
desenvolvimento da vontade o esforço, e o
respeito pelos demais e por si mesmo.
Uma prática educativa que preza
a autonomia, a reflexão e o incentivo
a criação e imaginação, não faz
comparação entre os trabalhos das
crianças, porque cada uma tem a sua
individualidade, as suas particularidades
para desenvolver suas atividades. Incentivar
sua autonomia paulatinamente causa
segurança e confiança nas suas próprias
capacidades.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Buscamos no decorrer deste artigo oferecer informações,
despertar reflexões e análises, sobre o Ensino de Arte na
Educação Infantil, com a expectativa de gerar caminhos para
nortear o trabalho do professor em relação ao ensino e a
aprendizagem da arte, especificamente na educação infantil.
Levando em consideração os argumentos apresentados,
ficou clara a importância do professor como mediador no
processo da criação artística da criança. É durante as aulas
de Arte que a criança vai aprender a ouvir, a ver e a sentir,
a criar, a imaginar. Também irá adquirir conhecimentos e
experiências que levará para toda vida.
A criança é naturalmente criativa. Sua criatividade
é espontânea, essa condição é retirada, quando sua
individualidade é desvalorizada por meio de métodos de
ensino e práticas conservadoras, reforçando a falta de
valorização da arte infantil, tornando a criança um ser incapaz
de se expressar espontaneamente.
Assim, se o professor tomar para si o papel de mediador,
utilizar-se de práticas e metodologias apropriadas, que
venham a favorecer o desenvolvimento da criatividade da
criança e de uma aprendizagem prazerosa; estará, portanto,
contribuindo para a formação de um cidadão crítico, com
grande potencial criador.
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AS MÍDIAS E OS CONTEÚDOS:
APOIO DIDÁTICO PARA
TRABALHAR AS ARTES VISUAIS
RESUMO: O ato de ensinar sugere uma relação dialética entre aluno e professor,
ou seja, uma troca. Nesta relação em que o docente se dispõe a ensinar, tendo
como uma das qualidades presentes a segurança em si mesmo, cujo docente se
apresenta como um formador e o aluno se apresenta como um ser a ser formado.
Assim, todo processo de educação escolar, por ser intencional sistemático e baseia-se na
elaboração e realização (incluindo ai as mídias) de um programa de experiências pedagógicas
a serem vivenciadas em sala de aula e na escola. Este por sua vez, ocorre em ciclos como
uma alternativa de organização do ensino, que determinam o tempo de aprendizagem dos
alunos, mas como caminho que busca assegurar a permanência dos alunos na escola em sua
totalidade, oferecendo-lhes um ensino de qualidade.
Palavras-Chave: Mídias; Educação; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO
Esta área de atuação refere-se ao
aprimoramento profissional do pessoal
docente, técnico e administrativo no
próprio contexto de trabalho. Atualmente,
o desenvolvimento profissional não se
restringe mais ao mero treinamento.
A ideia é que a própria escola
é lugar de formação profissional, por ser
sobretudo nela, no contexto de trabalho, que
os professores e demais funcionários podem
reconstruir suas práticas, o que resulta em
mudanças pessoais e profissionais.
O
desenvolvimento
profissional,
como
eixo
da
formação
docente,
precisa articular-se, ao mesmo tempo,
com o desenvolvimento pessoal e com
o desenvolvimento organizacional. O
desenvolvimento organizacional refere-se às
formas de organização e de gestão da escola
como um todo, especialmente aqueles
referentes ao trabalho coletivo.
Com efeito, a atividade profissional
dos professores está inserida em uma
organização, em seus modos de agir e de
ser, cujas regras são aprendidas e ao mesmo
tempo produzidas por seus membros (direção,
coordenação
pedagógica,
professores,
funcionários, alunos, pais).
Como se trata de uma organização
educativa, em que tudo educa – o edifício
escolar, as condições materiais, a conduta de
professores e funcionários da secretaria, o
nível de limpeza e outros elementos, as ações
de desenvolvimento profissional não podem
estar separadas das práticas de gestão e da
cultura organizacional.

Os dilemas que se apresentam atualmente
à formação continuada dizem respeito
a como promover mudanças nas ideias
e nas práticas profissionais e pessoais
docentes. Não se pode esquecer que
certas dificuldades dos professores para se
tornarem melhores profissionais decorrem
de fatores já conhecidos, de modo que as
formas de desenvolvimento profissional
precisam recair, inicialmente, nos fatores
indicados a seguir.
Os professores são portadores de
percepções, de significados, de esquemas
de ação já consolidados, em decorrência de
sua formação, da cultura profissional, dos
colegas. Nesse âmbito, podem estar também
diante de estereótipos consolidados em
relação a diferenças psicológicas e sociais
entre os alunos. Faz-se necessário considerar
esses modos de pensar e de agir para a
introdução de mudanças que promovam a
ampliação e o aprofundamento da cultura
geral dos professores.
Algumas características sociais e culturais
dos alunos que frequentam a escola
atualmente decorrem, em boa parte, de
fatores externos (mídias) e podem levar a
deslegitimização da autoridade do professor,
à sua baixa autoestima, à insegurança
para exercer sua liderança na classe, ao
despreparo profissional em face desses
novos problemas. Surgem, assim, novas
necessidades a ser atendidas na formação
continuada no próprio contexto de trabalho.
Este artigo, tem o objetivo de mostrar
de forma clara que há uma estrutura
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escolar visível formada pelos aspectos
administrativos
e
pedagógicos,
há
regulamentos, as formalidades. Existe,
porém, também interações sociais não
oficiais, não formalizadas, que influenciam
as maneiras de ser e de agir dos profissionais
que ali trabalham (professores, pessoal
técnico-administrativo, direção).
Sendo um aspecto relevante dessa
análise o fator de que tanto a cultura
influi no desenvolvimento profissional do
professor (positiva ou negativamente) como
os professores podem produzir o espaço
cultural da escola – ou seja, os próprios
agentes escolares podem construir a cultura
organizacional da instituição.

AS MÍDIAS E OS
CONTEÚDOS: APOIO
DIDÁTICO PARA TRABALHAR
AS ARTES VISUAIS
O despreparo profissional está associado,
também a uma frágil formação inicial,
de modo que se faz necessário investir
nas situações de trabalho, em maior
conhecimento teórico, envolvendo tanto os
saberes pedagógicos como os específicos.
Programas de desenvolvimento profissional
precisam começar por lidar do modo possível
com esses fatores, como requisito para
pôr em prática ações de desenvolvimento
pessoal pelo auto reflexividade crítica.
Ensinar surge uma relação dialética entre
aluno e professor, nesta relação em que o
docente se dispõe a ensinar, tendo como uma

das qualidades presentes a segurança em si
mesmo, o docente se apresenta como um
formador e o aluno se apresenta como um
ser a ser formado. Portanto, todo processo
de educação escolar, por ser intencional e
sistemático, implica a elaboração e realização
(incluindo aí a avaliação) de um programa
de experiências pedagógicas a serem
vivenciadas em sala de aula e na escola.
Nesse sentido, pode-se tentar afirmar que:
A escola, como organização e contexto
da ação dos professores, pode ajudar na
vida pessoal e profissional do professor,
uma vez que a organização escolar como
um todo constitui espaço de aprendizagem,
os professores aprendem sua profissão
com a escola e a escola aprende com seus
professores podendo estes influenciar
a organização da escola na definição de
diferentes objetivos, na criação de uma
cultura organizacional, na introdução de
inovações e mudanças.
O professor tem a responsabilidade
de conduzir os alunos neste processo
de ensino/aprendizagem, mas no ensino
à distância está presente o sentimento
de corresponsabilidade dos alunos, pois
o mesmo são gestores de seu próprio
processo de aprendizagem, portanto é
necessário ter o cuidado para ensinar e não
transferir o conhecimento, neste momento
é indispensável intervenção de tutores
qualificados para conduzir este processo.
Seja na modalidade de ensino presencial
ou à distância, ensinar torna-se um desafio,
em razão sua natureza pedagógica, tanto por
sua relação dialética entre professor e aluno,
pela necessidade de profissionais qualificados
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para assumir os riscos de ensinar de forma
consciente e responsável, ou seja, pelo desafio
de transformar informações transferidas em
conhecimento. Portanto, reinvenção do ser
humano na aprendizagem de sua autonomia,
está interligada à reinvenção das formas de
aprender, dentre elas neste novo cenário, se
destaca a educação à distância e suas novas
possibilidades de ensino.
O ato de ensinar sugere uma relação
dialética entre aluno e professor, ou seja,
uma troca. Nesta relação em que o docente
se dispõe a ensinar, tendo como uma das
qualidades presentes a segurança em si
mesmo, como destaca Freire (1996, p.91),
Assim, todo processo de educação escolar,
por ser intencional e sistemático e baseiase na elaboração e realização (incluindo aí
as mídias) de um programa de experiências
pedagógicas a serem vivenciadas em sala de
aula e na escola.
Este ocorre em ciclos como uma alternativa
de organização do ensino, que determinam
o tempo de aprendizagem dos alunos, mas
como caminho que
busca assegurar a permanência dos alunos
na escola em sua totalidade, oferecendo-lhes
um ensino de qualidade.
A Educação por meio das mídias busca
modificar a concepção de aprendizagem, que
busca ir além do fato de ocupar o tempo e o
espaço escolar, procurando democratizar o
ensino, ampliando seus espaços para além de
seus muros, modificando a função da educação
escolar. Para alcançar o real significado do
termo aprendizagem a educação por meio das
mídias passou por diversas transformações,
favorecendo a adequação dos objetivos

educacionais, agrupando todos os alunos
de acordo com suas disponibilidades,
unificando-os somente para que estes sejam
avaliados e aproveitados de acordo com suas
capacidades, alcançando assim avanços
progressivos em seu processo escolar.
As tecnologias, favorecem o trabalho
educacional, sendo organizadas
dentro da proposta para suprir as
necessidades dos alunos, favorecendo a
expansão escolar diminuindo os problemas
de acesso escolar, adequando o atendimento
a clientela recebida.
O objetivo de democratizar ensino,
oferecendo escola para todos, regularizando
o fluxo escolar, respeitando as limitações
e cada aluno, favorecendo sua natureza de
aprender e ensinar, entendendo também que
cada aluno possui o seu tempo de aprender
e desenvolver, procurando modificar a visão
excludente da escola.
A implantação da Educação por meio
das mídias reflete a realidade das escolas
urbanas do país, e estes são adotados a
princípio pelas Universidades seguindo para
redes públicas e privadas levando em conta
ainda a questão financeira e populacional e
a concentração de população de baixa renda
em regiões de difícil acesso, necessitando
muito da mudança oferecida pela educação
a distância para a adequação da qualidade
escolar destas regiões.
A implantação das mesmas precisa levar
em conta alguns pressupostos que dizem
respeito aos princípios políticos, sociais,
pedagógicos e psicológicos do fundamento
político que traz a proposta, buscando
assegurar a qualidade da educação de
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maneira que sejam respeitadas as diferenças
preservando a autoestima dos alunos
democratizando a escola. É preciso também
garantir condições adequadas para a sua
implantação, criando condições adequadas
para o desenvolvimento do trabalho, e a
formação docente.
Assim é necessário considerar o saber
anterior do aluno, sua bagagem, sua cultura
compreendendo que o ato de ensinar é
uma característica essencialmente humana,
tendo consciência de que todo tem algo para
ensinar.
Seja na modalidade de ensino presencial
ou à distância, ensinar torna-se um desafio,
em razão sua natureza pedagógica, tanto
por sua relação dialética entre professor
e aluno, pela necessidade de profissionais
qualificados para assumir os riscos de
ensinar de forma consciente e responsável,
ou seja, pelo desafio de transformar
informações transferidas em conhecimento
contribuindo para a reinvenção do ser
humano na aprendizagem de sua autonomia,
está interligada à reinvenção das formas de
aprender, dentre elas neste novo cenário, se
destaca a educação à distância e suas novas
possibilidades de ensino.

A IMPORTÂNCIA DAS
MÍDIAS NO PROCESSO
EDUCACIONAL
O indivíduo aprende mesmo não acessando
o espaço escolar, por meio de ações que lhe
são significativas dentro do ambiente que lhe

são acessíveis, estas relações a torna capaz
de estabelecer a construção de pensamentos
criativos e autônomos. Sendo de grande valia
o atendimento virtual, a distância.
Ao valorizar as condições de tempo
do aluno transforma-se de maneira a se
estabelecer o processo ensino aprendizagem,
criando uma relação de como se aprende na
escola e em casa, enfatizando os problemas
e buscando a solução destes, neste enfoque,
transformando o professor em orientador e
não detentor do saber.
Observa-se que há uma diminuição dos
obstáculos criados pela escola regular no que
diz respeito a estimular e criar uma relação
que pode ser atribuído à dificuldade de
buscar possíveis entendimentos entre ambos
os segmentos, por apresentar empecilhos
de aceitação, realização de intervenções
e correções de impedimentos, uma vez
que muitos professores e orientadores
apresentam reservas na relação as mídias
construindo uma imagem negativa sobre ela.
Por meio do entendimento de como se dá
o desenvolvimento do processo educacional
da Educação a Distância, torna-se possível
favorecer oportunidades para que esta
imagem seja revertida, porém, as aquisições
dos conhecimentos dependem também
do profissional, no sentido de conduzir e
orientar as atividades.
Para alguns alunos disciplinar-se para o
ensino a distância é dificultoso, pois é preciso
considerar que as relações estabelecidas
entre aluno e escola são um importante
instrumento de desenvolvimento que deve
ser levado a sério, não a utilizando como um
mero instrumento de evolução profissional e
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sim como o caminho para a busca de novos
saberes. Fazendo-se necessário respeitar
esta relação como caminho coletivo de
busca de soluções não como passa tempo
sem importância.
O conhecimento é algo que se constrói
à medida que o indivíduo toma consciência
e supera as suas dificuldades, convivendo
com as falhas e buscando caminhos para
que por meio da reflexão consiga corrigi-las,
cabendo a família e a escola promover tal
exercício reflexivo, esta reflexão é favorecida
pela Educação a distância, pois os métodos
didáticos utilizados favorecem esta pratica.
É papel de seus professores participantes,
conhecer os problemas e analisá-los
observar as dificuldades dos alunos, verificar
seus interesses, estudar a causa dos seus
problemas. Cabe também organizar um
trabalho que busque corrigir, ou pelo menos
diminuir as dificuldades apresentadas,
buscando fornecer condições básicas para
que o indivíduo possa desenvolver uma vida
produtiva apoiada nas mídias que estão à
disposição, utilizando-se de computadores,
vídeos e até mídias impressas.
As atividades dinâmicas e exercícios
importantes para toda a vida, que podem ser
reproduzidos que prevê, desenvolve e corrige
mutuamente problemas de aprendizagem
favorecendo o desenvolvimento de novos
saberes sendo necessário aproveitar todos
os conceitos de construção de conhecimento
para se obter eficiência no desenvolvimento
de habilidades, e raciocínio lógico, criar
e estimular atividades que possibilitem
trabalhá-las. Assim sendo com o passar do
tempo, o aluno conseguirá superar seus

problemas contando com a cooperação
de todos que lidam com seu processo de
formação, sejam eles, professores, tutores
ou colegas de salas virtuais.
Mas, há o problema de aparecer
dificuldades de entendimento, para corrigir
tais dificuldades de aprendizagem, é preciso
que se entenda a importância das escolhas
de atividades significativas servindo como
parâmetro para que se valorize e se reorganize
o trabalho desenvolvido considerando sua
eficiência.
Este pode ser o caminho para que
o processo de aprendizagem se torne
realmente produtor de conhecimento e
trabalhe as habilidades específicas do
indivíduo, desenvolvendo seu potencial
criativo e interativo.
Visualizar o processo educacional desta
forma, conseguiremos alcançar maior
número de pessoas interessadas, bem
atendidas, sem problemas de aprendizagem
fora das unidades escolares. Estas
experiências sugeridas, além de contribuir
com o desenvolvimento educacional,
permitem criar uma esfera exploratória
que contribui para que professores estejam
frequentemente em sintonia com o que deve
ser ensinado.
O trabalho educação transmitido pelas
mídias passa a ser importante porque a
atuação pedagógica que ela possui agora
pode ser considerada humanística, o
professor ocupa o local de família por vezes
em razão sua falta de estrutura. Entender e
aceitar esta nova função da educação apesar
de difícil, e por vezes inaceitável, é contribuir
para que a humanidade seja mais justa.
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AS FORMAS DE
APRENDIZAGEM PAUTADAS
NOS INSTRUMENTOS
MIDIÁTICOS
As formas de aprendizagem que pautam
a educação midiática, e o favorecimento
desta para a vida do indivíduo assoberbado
de tarefas e sem condições para melhorar
seu
conhecimento
qualificando-se
adequadamente para seu desenvolvimento
profissional. A importância deste modelo
de Educação nos dias de hoje dentro do
processo de aprendizagem, elencando ainda
alguns pontos importantes para que este
processo seja realmente efetivado e se torne
importante na vida dos educandos tendo um
significado na proposta favorecendo a real
aprendizagem do aluno.
A partir da necessidade de oferecer
uma aprendizagem significativa utilizando
as atuais ferramentas tecnológicas, busca-se
oferecer ao professor e ao aluno meios de
compreender a real proposta da educação
midiática, transformando-a em mais um
instrumento de busca de qualidade de
ensino, modificando por completo a visão de
que a aprendizagem é feita dentro.
O ato de ensinar sugere uma relação
dialética entre aluno e professor, ou seja
uma troca .Nesta relação em que o docente
se dispõe a ensinar, tendo como uma das
qualidades presentes a segurança em si
mesmo, como destaca Freire (1996, p.91), “É
a segurança que se expressa na firmeza com
que atua com que decide com que respeita
as liberdades, com que discute suas próprias

posições, com que aceita rever-se.”, cujo
docente se apresenta como um formador
e o aluno se apresenta como um ser a ser
formado.
Todo processo de educação escolar, por
ser intencional e sistemático e baseia-se
na elaboração e realização (incluindo aí a
avaliação) de um programa de experiências
pedagógicas a serem vivenciadas em sala de
aula e na escola. Este ocorre em ciclos como
uma alternativa de organização do ensino,
que determinam o tempo de aprendizagem
dos alunos, mas como caminho que busca
assegurar a permanência dos alunos na
escola em sua totalidade, oferecendo-lhes
um ensino de qualidade.
Neste sentido, este modelo de
Educação busca modificar a concepção de
aprendizagem, que busca ir além do fato
de ocupar o tempo e o espaço escolar,
buscando democratizar o ensino, ampliando
seus espaços para além de seus muros,
modificando a função da educação escolar.
Para alcançar o real significado do termo
aprendizagem por meio das mídias, foi
preciso que a educação
passasse por
diversas transformações, favorecendo a
adequação dos objetivos educacionais,
agrupando todos os alunos de acordo com
suas disponibilidades, unificando-os somente
para que estes sejam avaliados e aproveitados
de acordo com suas capacidades, alcançando
assim avanços progressivos em seu processo
escolar.
As tecnologias, favorecem o trabalho
educacional, sendo organizadas dentro da
Escola para suprir as necessidades dos alunos,
favorecendo a expansão escolar diminuindo
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os problemas de acesso escolar, adequando
o atendimento a clientela recebida. Nesta
proposta temos o objetivo de democratizar
ensino, oferecendo escola para todos,
regularizando o fluxo escolar, respeitando
as limitações e cada aluno, favorecendo sua
natureza de aprender e ensinar, entendendo
também que cada aluno possui o seu tempo
de aprender e desenvolver, procurando
modificar a visão excludente da escola.
É preciso também garantir condições
adequadas para a implantação destas,
criando condições adequadas para o
desenvolvimento do trabalho, e a formação
docente sendo necessário considerar o saber
anterior do aluno, sua bagagem, sua cultura
compreendendo que o ato de ensinar é uma
característica essencialmente humana, tendo
consciência de que todos temos algo para
ensinar.
Seja na modalidade de ensino presencial
ou à distância, ensinar torna-se um desafio,
em razão sua natureza pedagógica, tanto
por sua relação dialética entre professor
e aluno, pela necessidade de profissionais
qualificados para assumir os riscos de ensinar
de forma consciente e responsável, ou seja,
pelo desafio de transformar informações
transferidas em conhecimento.
Portanto, reinvenção do ser humano
na aprendizagem de sua autonomia, está
interligada à reinvenção das formas de
aprender, dentre elas neste novo cenário, se
destaca a educação à distância e suas novas
possibilidades de ensino.
Por meio do entendimento de como se dá
o desenvolvimento do processo educacional
da Educação midiática, torna-se possível

favorecer oportunidades para que esta
imagem seja revertida, porém, as aquisições
dos conhecimentos dependem também do
profissional, no sentido de conduzir e orientar
as atividades.
É preciso considerar que as relações
estabelecidas entre aluno e escola são um
importante instrumento de desenvolvimento
que deve ser levado a sério, não a utilizando
como um mero instrumento de evolução
profissional e sim como o caminho para
a busca de novos saberes. Fazendo-se
necessário respeitar esta relação como
caminho coletivo de busca de soluções não
como passa tempo sem importância.
O conhecimento é algo que se constrói
à medida que o indivíduo toma consciência
e supera as suas dificuldades, convivendo
com as falhas e buscando caminhos para
que por meio da reflexão consiga corrigi-las,
cabendo a família e a escola promover tal
exercício reflexivo, está reflexão é favorecida
pela EAD, que se baseiam nas mídias, pois os
métodos didáticos utilizados favorecem esta
prática.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desta forma é possível comprovar que o indivíduo aprende
mesmo não acessando o espaço escolar, por meio de ações
que lhe são significativas dentro do ambiente que lhe são
acessíveis, estas relações a torna capaz de estabelecer a
construção de pensamentos criativos e autônomos.
Ao valorizar as condições de tempo do aluno transforma-se
de maneira a se estabelecer o processo ensino aprendizagem,
criando uma relação de como se aprende na escola e em
casa, enfatizando os problemas e buscando a solução destes,
neste enfoque, transformando o professor em orientador e
não detentor do saber.
Observa-se que há uma diminuição dos obstáculos
criados pela escola regular no que diz respeito a estimular
e criar uma relação que pode ser atribuídos à dificuldade de
buscar possíveis entendimentos entre ambos os segmentos,
por apresentar empecilhos de aceitação, realização de
intervenções e correções de impedimentos, uma vez que
muitos professores e orientadores apresentam reservas
na relação com as mídias na sala de aula construindo uma
imagem negativa sobre ela.
Por meio do entendimento de como se dá o
desenvolvimento do processo educacional numa perspectiva
midiática, torna-se possível favorecer oportunidades para
que esta imagem seja revertida, porém, as aquisições dos
conhecimentos dependem também do profissional, no
sentido de conduzir e orientar as atividades.
É preciso considerar que as relações estabelecidas
entre aluno e escola são um importante instrumento de
desenvolvimento que deve ser levado a sério, não a utilizando
como um mero instrumento de evolução profissional e sim
como o caminho para a busca de novos saberes. Fazendo-se
necessário respeitar esta relação como caminho coletivo de
busca de soluções não como passa tempo sem importância.
É papel deste modelo de educação e de seus participantes,
conhecer os problemas e analisá-los observar as dificuldades
dos alunos, verificar seus interesses, estudar a causa dos
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seus problemas. Cabe também organizar um
trabalho que busque corrigir, ou pelo menos
diminuir as dificuldades apresentadas,
buscando fornecer condições básicas para
que o indivíduo possa desenvolver uma vida
produtiva apoiada nas mídias que estão à
disposição.
É
importante
também,
atividades
dinâmicas e exercícios importantes para
toda a vida, que podem ser reproduzidos que
prevê, desenvolve e corrige mutuamente
problemas de aprendizagem favorecendo
o desenvolvimento de novos saberes
aproveitando todos os conceitos de
construção de conhecimento para se obter
eficiência no desenvolvimento de habilidades,
e raciocínio lógico, criar e estimular
atividades que possibilitem trabalhá-las.
Para
corrigir
as
dificuldades
de
aprendizagem, é preciso que se entenda
a importância das escolhas de atividades

significativas servindo como parâmetro para
que se valorize e se reorganize o trabalho
desenvolvido considerando sua eficiência.
Este pode ser o caminho para que
o processo de aprendizagem se torne
realmente produtor de conhecimento e
trabalhe as habilidades específicas do
indivíduo, desenvolvendo seu potencial
criativo e interativo.
Visualizar o processo educacional desta
forma, conseguiremos alcançar maior número
de pessoas interessadas, bem atendidas,
sem problemas de aprendizagem fora das
unidades escolares. Estas experiências
sugeridas, além de contribuir com o
desenvolvimento educacional, permitem criar
uma esfera exploratória que contribui para
que professores estejam frequentemente
em sintonia com o que deve ser ensinado.
E assim as dificuldades relacionadas à cada
assunto seja sanada.
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A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE
ARTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA
RESUMO: A Arte está presente em nossa vida em diversos momentos, o ensino de Artes na
educação básica está relacionado ao conhecimento da história da humanidade. Conscientizar
os educandos a respeito da importância do ensino de Arte como elemento cultural na
formação de cidadãos se faz necessário, pois por meio dos conhecimentos obtidos com
o estudo dessa disciplina, os educandos possam se perceberem como cidadãos críticos,
reflexivos, perante a sociedade. A reflexão sobre as concepções e metodologias do ensino
da Arte na educação infantil, a importância de repensar sobre suas práticas, possibilidades de
novas linguagens, técnicas e os reais objetivos desse ensino. Tanto os professores como as
aulas de artes devem buscar ampliar o conhecimento, expressão e sensibilidade dos alunos
para que se tornem indivíduos criativos e dinâmicos inseridos no contexto da sociedade.
Palavras-Chave: Educação Básica; Arte; Cidadãos Críticos; Reflexão..
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INTRODUÇÃO
Em um mundo cada vez mais tecnológico,
é preciso ter um olhar sensível em meio a
tanta informação visual e a Arte nos traz
essa percepção e discriminação visual.
Outra questão a ser discutida é o crescente
desinteresse pelo contato com obras, peças
teatrais, cinemas e exposições.
As artes têm um papel muito importante
na formação integral do aluno, já que são
capazes de transformar o estudante por meio
da magia, da fantasia, da descoberta e da
aventura, possibilitando o desenvolvimento
da sensibilidade e da criatividade desde os
primeiros anos de vida da criança.
A Arte na Educação Básica prioriza a
formação ética e o desenvolvimento da
autonomia intelectual e do pensamento
crítico do adolescente. Os Parâmetros
Curriculares Nacionais do Ensino de
Artes reafirmam que as oportunidades de
aprendizagem de arte, dentro e fora da escola,
mobilizam a expressão e a comunicação
pessoal, mobilizam a expressão e ampliam
a formação do estudante como cidadão,
principalmente por intensificar as relações
dos indivíduos tanto com seu mundo interior
como com o exterior.
Mediante
do processo de ensino
aprendizagem de artes, temos a possibilidade
de enxergar o mundo de maneira crítica e
também mais poética, vendo a beleza com
um olhar analítico, enxergando além do que
está a nossa frente, sendo capaz de observar
o contexto histórico da obra, as motivações
do artista, as técnicas utilizadas para sua
criação e as interferências que a mesma é

capaz de fazer na sociedade.
Compreender a arte não é simplesmente
dizer o que é belo ou o que pode ser
considerado arte, mas ir além do óbvio, do
olhar leigo; é fazer uma interdisciplinaridade
ou multidisciplinaridade, é ter argumentos
sólidos para debates nessas áreas, é
poder se expressar de maneira criativa
e consciente, é fazer interferências na
paisagem ao nosso redor e além dele. Neste
sentido, professor é parte essencial neste
processo. No dizer de Perrenoud (1993), ser
mediador entre o aprendiz e conhecimento
é torná-lo sanável no sentido de ajudar na
mobilização da aprendizagem cultural por
meio da arte, é encontrar essas brechas de
acesso, tangenciando assim os desejos, os
interesses e as necessidades das crianças
“antenadas” aos saberes, aos sentimentos e
as informações que elas trazem consigo.

A HISTÓRIA DO ENSINO DE
ARTE NO BRASIL
O ensino de arte no Brasil passou
por diversas mudanças em toda sua
história até os dias atuais, e continuará
mudando com o tempo. Os momentos
históricos e as correntes pedagógicas
influenciaram na considerável evolução do
ensino da arte no Brasil.
A educação no Brasil tem origem com os
Jesuítas, e segundo Ferraz e Fusari (2009)
“surgiu com a fundação da “escola de ler e
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escrever”, designada ao ensino religioso,
a escola era destinada principalmente aos
filhos da elite”. “[...] assim como outras áreas
do conhecimento, surgem de mobilizações
políticas, sociais, pedagógicas, filosóficas,
e, no caso da arte, também de teorias e
proposições artísticas e estéticas”.
No que diz respeito ao ensino da arte, os
jesuítas designavam maior importância às
“artes literárias”, e a utilização da música,
canto coral, teatro e o ensino do latim, dando
mais importância a elas do que às artes e
ofícios devido à ligação com a catequização.
A educação jesuítica tinha a intenção de
formar o aluno conforme sua condição
social, e principalmente para as necessidades
e interesses da igreja, não existindo uma
organização de ensino como nos dias atuais.
Em 1948 quem iniciou a divulgação do
movimento Educação pela Arte no Brasil
foi Augusto Rodrigues; depois de manter
contato com Herbert Read sua obra discute
a questão da liberdade individual de criar.
Augusto cria no Rio de Janeiro a escolinha
de Arte do Brasil.
De acordo com os Parâmetros Curriculares
Nacionais (Brasil, 1997), entre os anos 20
e 70, muitas escolas brasileiras viveram
também outras experiências no âmbito do
ensino e aprendizagem de Arte, fortemente
sustentadas pela estética modernista e
com base nas tendências pedagógicas
e psicológicas que marcaram o período.
Contribuíram para essas influências os
estudos de psicologia cognitiva, psicanálise,
bem como os movimentos filosóficos
que embasaram os princípios da Escola
Nova. O ensino de arte volta-se para

o desenvolvimento natural do aluno,
centrado no respeito às suas necessidades
e aspirações, valorizando suas formas de
expressão e de compreensão do mundo. As
práticas pedagógicas, diretivas, com ênfase
na repetição de modelos e no professor, são
revistas, deslocando-se a ênfase para os
processos de desenvolvimento do aluno e
sua criação.
Nas décadas de 1960 e 1970, muitos
educadores pensando em uma educação
pública de qualidade fizeram, com “influência
ainda da Psicologia, chegar às aulas de Arte
os exercícios de sensibilidade destinados a
desbloquear o aluno e soltar sua fluência
criativa [...]” (FERRAZ E FUSARI, 2010, P. 37).
Em meados dos anos 60 o ensino de Artes
era focado em atividades livres dos alunos,
pois tinham maior liberdade de expressão,
desta maneira, transformando as aulas e o
espaço escolar como um show de talentos.
Nessa mesma época aconteciam no país
festivais de músicas e apresentações teatrais
diversas, isso refletia no ambiente escolar
como uma maneira de revelar novos talentos.
Na década de 70 a arte é inserida no
currículo escolar com a nomenclatura
de Educação Artística, sendo vista como
uma atividade educativa, voltava seu foco
há técnicas de desenho, geometria e no
artesanato. Essas aulas eram ministradas
por pessoas relacionadas as áreas artísticas,
de maneira geral artistas e profissionais
formados por conservatórios, escolas de
teatros e cursos de Belas Artes.
Segundo os PCN’s (1997, p. 30), e m
1988 com a promulgação da constituição,
iniciam-se as discussões sobre a nova
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Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, que seria sancionada apenas em
20 de dezembro de 1996. Convictos da
importância do acesso escolar dos alunos de
ensino básico também à área de Arte, houve
manifestações e protestos de inúmeros
educadores contrários a uma das versões da
referida lei, que retirava a obrigatoriedade
da área. Com a Lei n.9.394/96, revogavamse as disposições anteriores e a Arte é
considerada obrigatória na educação básica:
“O ensino da arte constituirá componente
curricular obrigatório, nos diversos níveis
da educação básica, de forma a promover o
desenvolvimento cultural dos alunos” (art.
26, § 2º).
A arte só vem a ser considerada disciplina
obrigatória no currículo escolar com a Lei
9394/96, levando em conta sua importância
no desenvolvimento humano. O ensino atual
inter-relaciona o fazer arte, a leitura da obra
de arte ou da imagem e a contextualização do
que se faz e do que se vê, essa é a Abordagem
Triangular criada por Ana Mae Barbosa na
década de 90 e que revolucionou a disciplina
no Brasil e foi usada como referência nos
Parâmetros Curriculares Nacional para o
Ensino de Artes.
De acordo com os PCN’s, a educação em Arte
propicia o desenvolvimento do pensamento
artístico, que caracteriza um modo particular
de dar sentido às experiências das pessoas:
por meio dele, o aluno amplia a sensibilidade,
a percepção, a reflexão e a imaginação.
Aprender arte envolve, basicamente, fazer
trabalhos artísticos, apreciar e refletir sobre
eles. Envolve, também, conhecer, apreciar e
refletir sobre as formas da natureza e sobre

as produções artísticas individuais e coletivas
de distintas culturas e épocas. (BRASIL,
1997, p.15)
A Proposta Triangular inserida no Brasil
por Ana Mae Barbosa é a teoria pedagógica
que mais parece dar importância ao ensino
da história da arte. Sendo assim, serão
abordadas algumas reflexões no que diz
respeito ao ensino deste conteúdo dentro da
Proposta Triangular e alguns fundamentos
teóricos do ensino da história da arte.
Segundo Barbosa (2001, p.37) [...] leitura
envolve análise crítica da materialidade da
obra e princípios estéticos ou semiológicos,
ou gestálticos ou iconográficos. A
metodologia de análise é de escolha do
professor, o importante é que obras de arte
sejam analisadas para que se aprenda a ler
imagem e avalia-la; esta leitura é enriquecida
pela informação histórica e ambas partem ou
desembocam no fazer artístico.
A proposta triangular enxerga que a
construção do conhecimento em Artes
acontece quando há uma interligação entre a
codificação, a informação e a experimentação.
Falando do Ensino de Artes podemos dividir
a proposta em três eixos: o fazer artístico,
a história da arte e a análise da obra de
arte, pois para Barbosa, um currículo que
interligasse o fazer artístico, a história da arte
e a análise de arte estariam se organizando
de maneira que a criança, suas necessidades,
seus interesses e seu desenvolvimento
estariam sendo respeitados e, ao mesmo
tempo, estaria sendo respeitada a matéria
a ser aprendida, seus valores, sua estrutura
e sua contribuição especifica para a cultura.
(2001, p.35).
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A CONTRIBUIÇÃO DA ARTE
NO PROCESSO ENSINOAPRENDIZAGEM
A Arte como Mediação Cultural é
um processo que inicia no convívio das
experiências vivenciadas no seio familiar até o
conhecimento escolar de forma organizada e
sistematizada. Pode-se dizer que a influência
do ambiente a qual o sujeito está inserido
pode estabelecer o diálogo com diversos
âmbitos da cultura por intermédio da leitura
em diversos níveis e contextos da Arte.
O papel da escola é de suma importância
em oportunizar o aluno a apreciar a arte com
olhares que possam estabelecer algumas
direções que operam no campo da arte e
da cultura, possibilitando ao aluno em criar,
construir e inventar.
Gasparin (1994) afirma que a ideia
de docente só é compreendida na
relação do ensinar e do aprender sendo
inseparáveis para seu entendimento. O
professor de Arte só pode ensinar o que
traz como conhecimento, ao transmitir
o que não tem embasamento realiza
uma prática de um professor instrutor e
não do professor educador de arte que
é capaz de desenvolver nos alunos uma
visão crítica do mundo, para poder
transformar seu espaço e o mundo.
Martins (1998, p.12) ) afirma como ainda
as aulas de Arte são confundidas com outras
atividades “ [...] ainda é comum as aulas de
arte serem confundidas com lazer, terapia,
descanso das aulas “sérias”, o momento
para fazer a decoração da escola, as festas,

comemorar determinada data cívica,
preencher desenhos mimeografados, fazer o
presente do Dia dos Pais, pintar o coelho da
Páscoa e a árvore de Natal”.
Segundo Ferreira (2008, p. 50), em
sua observação, ao dar um desenho
pronto para a criança pintar, o professor
está desrespeitando sua personalidade,
inteligência e sensibilidade. Ninguém daria
um desenho pronto para um artista. E por
que fazem isso com uma criança? Aí vem a
resposta de alguns professores: "Eles não
sabem desenhar". Alegam que são cobrados
por pais e coordenadores nas escolas onde
trabalham a apresentar atividades prontas,
"bonitas". "perfeitas". Inclusive para a
"capinha" de seus trabalhos. Não seria mais
interessante à própria criança criar a capa de
seus trabalhos.
Neste sentido, arte na educação tem
como finalidade explorar e desenvolver as
potencialidades do aluno, o aluno deve ser
incentivado a observar, a criar e a conduzir
seu olhar para novas experiências que o levem
à pesquisa e ao conhecimento, e a elaborar
propostas que trabalhem o pensamento
divergente, procurando sempre respeitar
as experiências, as vivências e o ritmo dos
alunos, uma vez que ela abre portas para um
caminho que vai além de uma disciplina no
currículo escolar.
Martins (1998) ressalta sobre a
importância da presença da mediação, por
parte do professor: “Para isso, é fundamental
que o educador atue em sala de aula como
o mediador dos conhecimentos dando
o suporte necessário na aprendizagem.”
(MARTINS 1998 p.141).

1404

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

A arte é fundamental na formação das
crianças, pois representa experiências
individuais e para que a arte seja utilizada
como uma ferramenta no desenvolvimento
cognitivo, intelectual e emocional do
aluno, pois na fase da educação infantil as
atividades artísticas contribuem com ricas
oportunidades para seu desenvolvimento,
uma vez que põem ao seu alcance diversos
tipos de materiais para manipulação, além da
arte espontânea que surge em brincadeiras
ou a partir de uma proposta mais direcionada.
Para Vygotsky (1989), o gesto e a
dramatização são considerados “movimentos
geradores da representação gráfica infantil
ligada a uma interação social”. onde “a
mediação docente ajuda a criança a
desenvolver e a construir um necessário
conhecimento da linguagem da Arte,
ampliando o conhecimento de si no mundo”.
Este processo pressupõe o aprendizado da
leitura.
Entre as linguagens das artes visuais,
o desenho é uma forma de expressão
fundamental no desenvolvimento infantil.
Segundo Piaget (1982) “os desenhos das
crianças são entendidos como produtos
de sua compreensão de mundo”, considera
que conforme vão crescendo desenvolvem
conceitos representados por meio de
representações gráficas.
Desde a primeira infância a criança utiliza
a arte para a representação da realidade.
Merleau-Ponty (1990) afirma que desenhar
para a criança é como uma brincadeira, um
jogo, que é ligado à sua realidade ambiental
numa associação de elementos tangíveis
ou não é presente em suas vivências,

representando algo das dimensões concretas
ou imaginárias do meio ambiente. Desta forma,
o desenho é realista, mas não só representa
o real imediato do pensamento racional, mas
“representa também as influências culturais e
o pensamento simbólico” bem como “partes
integrantes de suas tradições, principalmente
no caso de sociedades tradicionais”.
Segundo o Referencial Curricular Nacional
para a Educação Infantil (1998, p.89) o
fazer artístico está centrado na exploração,
expressão e comunicação de produção
de trabalhos de arte por meio de práticas
artísticas, propiciando o desenvolvimento de
um percurso de criação pessoal, a apreciação
diz respeito a percepção do sentido que
o objeto propõe, articulando o tanto aos
elementos da linguagem visual quanto aos
materiais e suportes utilizados, visando
desenvolver, por meio da observação e
da fruição, a capacidade de construção
de sentido, reconhecimento, análise e
identificação de obras de arte e de seus
produtores, e a reflexão, considerada tanto
no fazer artístico como na apreciação, é
um pensar sobre todos os conteúdos do
objeto artístico que se manifesta em sala,
compartilhando perguntas e afirmações que
a criança realiza instigada pelo professor e no
contato com suas próprias produções e as dos
artistas. Estes eixos citados, se fundamentam
na Abordagem Triangular, proposta de Ana
Mae Barbosa por meio de reflexões sobre o
ensino da arte e das necessidades de práticas
coerentes com a realidade contemporânea.
O Referencial Curricular Nacional para
Educação Infantil (1998 p.85), afirma que
as Artes Visuais expressam, comunicam e
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atribuem sentido a sensações, sentimentos,
pensamentos e realidade por meio da
organização de linhas, formas, pontos, tanto
bidimensional como tridimensional, além de
volume, espaço, cor e luz na pintura etc. o
movimento, o equilíbrio, o ritmo, a harmonia,
o contraste, a continuidade, a proximidade
e a semelhança são atributos da criação
artística. A integração entre os aspectos
sensíveis, afetivos, intuitivos, estéticos
e cognitivos, assim como a promoção de
interação e comunicação social, conferem
caráter significativo às Artes Visuais.
Nesta fase, é de grande importância um
educador que se torne mediador entre a
criança e o objeto de conhecimento, que
propicie situações que possam despertar o
interesse do aluno e que possa entender a
arte não como recurso decorativo, mas como
forma de ensino, com objetivos importantes
para o desenvolvimento da criança,
deixando a criança fazer a criação da sua
própria arte. As práticas pedagógicas têm
que ser planejadas e executadas pensando
nas necessidades das crianças, pois são para
elas, não apenas uma prática vazia e sem
sentido, é isso que empobrece o ensino na
educação infantil, a falta de organização nas
atividades a serem realizadas.
O planejamento de atividades lúdicas e
artísticas na Educação Infantil é uma opção
inovadora para os procedimentos didáticos
escolares especialmente porque privilegia
a expressão sensível da observação e da
criatividade nas crianças.
Para Teixeira (2013. P.14), a questão
pedagógica enaltece a adequação das
finalidades desse nível da Educação Básica,

ou seja, essas finalidades devem ser
adequadamente interpretadas em relação
às crianças pequenas. Nessa interpretação,
as formas como as essas crianças, vivenciam
o mundo, constroem conhecimentos,
expressam-se, interagem e manifestam
desejos e curiosidades de modo bastante
peculiares, devem servir de referência e
de fonte de decisões em relação aos fins
educacionais, aos métodos de trabalho,
à gestão das unidades e à relação com as
famílias.
Neste sentido, o ensino de Artes na
educação infantil deve ser lúdico, prazeroso,
fundado em várias experiências e no prazer
de descobrir a vida. Essa perspectiva de
educação infantil engloba uma proposta de
harmonia entre arte e ensino.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando os principais aspectos do contexto
histórico do ensino de arte e fundamentos do ensino da
história da arte focando na Proposta Triangular, pois é uma
abordagem muito utilizada hoje nos documentos referenciais
para o ensino de arte e no que diz respeito ao ensino da
história da arte, pois traz reflexões importantes. O ensino
de Arte na Educação Básica, contribui positivamente para o
desenvolvimento cognitivo, sensório motor, dentre outros,
pois ela está ligada a simples atos como rabiscar, correr,
pular, dançar, conversar, gesticular, entre outras atividades
que são naturais de uma criança.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais de 5a a 8a
séries, da Secretaria de Educação Fundamental: cita que
O conhecimento da arte abre perspectivas para que
o aluno tenha uma compreensão do mundo na qual a
dimensão poética esteja presente: a arte ensina que nossas
experiências geram um movimento de transformação
permanente, que é preciso reordenar referências
a todo momento, ser flexível. Isso significa que
criar e conhecer são indissociáveis e a flexibilidade é condição
fundamental para aprender.
O trabalho do professor de arte está inserido, portanto, no
todo da sociedade a qual se articula pelas relações sociais,
que perpassam as inter-relações e relações pessoais, e que
vão compondo e recompondo sua formação como docente
e, também, transformando a cultura escolar.
As aulas de artes precisam ser valorizadas como
instrumento de educação, pois oferece aos estudantes
aprendizado para a ampliação de seu repertório
cultural, como visitas à museus, feiras, exposições
e galerias. Alguns dos alunos apreciam essa oportunidade
somente com seu grupo escolar ou durante sua passagem
na escola. Além de ser um meio de expressão, sensibilização
e criatividade os adolescentes se desenvolvem ao ter o
contato direto com ensino de música, dança, teatro, cinema,
pintura e entre outros.
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INCLUSÃO DA CRIANÇA
REFUGIADA NA EDUCAÇÃO
RESUMO: O presente trabalho analisa a situação da criança imigrante no contexto
educacional brasileiro, tratando sobre diversos aspectos como o aprendizado de um
novo idioma, adaptação cultural e socialização. É uma questão muito complexa haja vista
o grande desafio que a criança imigrante tem pela frente em relação a sua formação
a iniciar pela barreira do idioma que pode muitas vezes constituir um empecilho no
seu desenvolvimento e na sua formação. Este trabalho tem como objetivo principal
falar sobre a inclusão de alunos refugiados no sistema educacional brasileiro. Dentre
os objetivos específicos refletir sobre a situação do refugiado; analisar seu contexto
histórico; conhecer as ações de promoção de inclusão de refugiados tanto na educação
quanto na vida em sociedade. A importância do tema proposto incide no fato de que é de
suma importância conhecer a situação do refugiado que vem para o Brasil e como forma
de inserir-se na sociedade brasileira precisa estudar, aprender o idioma e qualificar-se de
modo a ter as mesmas oportunidades de uma vida digna e em paz no país. A pesquisa é
de natureza bibliográfica com consulta a obras, publicações, artigos dos mais renomados
autores assegurando o devido embasamento teórico ao tema proposto.
Palavras-Chave: Refugiado; Educação; Socialização; Adaptação.
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INTRODUÇÃO
Neste trabalho faz-se uma análise da
situação do refugiado no Brasil onde ele
tem que inserir-se em uma nova sociedade
por conta de problemas ocorridos em seu
país de origem. A adaptação constitui um
dos principais desafios além da barreira do
idioma que muitas vezes, dependendo da
cultura do refugiado constitui um aspecto
intransponível.
Ainda em relação a proposta deste
trabalho, cumpre ressaltar que o país
principalmente nas últimas três décadas
obteve importantes avanços em termos
de política de refugiados facilitando a
reconstrução de suas vidas no Brasil,
inserindo-se nessa sociedade e, em muitos
casos garantindo a permanência desses
povos em território nacional.
Este trabalho tem como objetivo principal
falar sobre a inclusão de alunos refugiados
no sistema educacional brasileiro. Dentre os
objetivos específicos refletir sobre a situação
do refugiado; analisar seu contexto histórico;
conhecer as ações de promoção de inclusão
de refugiados tanto na educação quanto na
vida em sociedade.
A importância do tema proposto incide
no fato de que é de suma importância
conhecer a situação do refugiado que
vem para o Brasil e como forma de inserirse na sociedade brasileira precisa estudar,
aprender o idioma e qualificar-se de modo
a ter as mesmas oportunidades de uma vida
digna e em paz no país.
A pesquisa é de natureza bibliográfica
com consulta a obras, publicações, artigos

dos mais renomados autores assegurando
o devido embasamento teórico ao tema
proposto.

O ACOLHIMENTO DA
CRIANÇA REFUGIADA NO
CONTEXTO EDUCACIONAL E
SOCIAL BRASILEIRO
A partir do momento que a criança
refugiada entra no Brasil, ela experimentará
inúmeros desafios e enfrentará uma série de
questões que se tornam problemas desde os
mais simples aos mais complexos, passando
pela burocracia (em relação a seus pais) a
problemas como serviços deficientes de
saúde e até mesmo o fato de não ter um
lugar para morar.
Nesse sentido, Sarti (1996, p. 32) citado
por Leite (2008, p. 45), legitima que o Brasil é
um “país onde os recursos de sobrevivência
são privados, dada a precariedade de serviços
públicos de educação, saúde, previdência,
amparo à velhice e à infância...”.1
O acolhimento da criança refugiada assim
como de seus parentes ocorre pelas vias
legais e formalmente por meio do Estado
e de modo informal, as ONG’s, sempre em
convenio com a ACNUR.
É importante destacar que as ONG’s – que se
tratam de organizações não governamentais
que possuem credenciamento e legitimação
da ACNUR, percebem recursos financeiros
com o objetivo de dar provimento para a
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assistência e a integração local de crianças e
seus pais refugiados no território brasileiro.
Conforme se verifica em relação as políticas
de assistência à criança refugiada e seus pais,
cumpre descrever os três eixos principais no
que diz respeito a questões como à saúde,
alimentação e moradia, segundo se expõe,
a) Em se tratando da Assistência ao
direito à saúde, conforme preleciona o
texto constitucional de 1988, cumpre
esclarecer que todo e qualquer estrangeiro
que esteja no país tem assegurado o em
razãotendimento em hospitais públicos.
O ACNUR gerencia recursos financeiros
para a compra de medicamentos que são,
posteriormente, destinados às ONG’s que
realizarão uma avaliação do quadro dos
solicitantes proferindo a tomada de decisões
mais adequada em relação à destinação e
utilização dos fármacos.
Existe nesse sentido também uma
preocupação premente em relação ao
atendimento psicológico da criança que
tem o CONARE como órgão responsável
pela destinação de verbal anualmente
concedida pelo governo a um programa
especifico de saúde mental para aqueles que
solicitam sendo uma iniciativa que começou
primeiramente no Hospital dos Servidores
doestado do Rio de Janeiro, onde foi fundado
um excelente Centro de Referencia para a
Saúde de Refugiados. Neste local, acontece a
capacitação de servidores do Sistema Único
de Saúde para a realização do atendimento a
refugiados.
Com relação a assistência ao direito à
alimentação, este se dá por intermédio
de realização de parcerias com ONG’s e

também Serviço Social do Comércio, e estas
parcerias têm como resultado imediato a
oferta de alimentação a baixo custo para
solicitantes e também refugiados contando
com importantes descontos em relação ao
preço de uma refeição normal.
Sobre a assistência ao direito a moradia,
este se realiza por meio da alocação de
pessoas refugiadas em abrigos públicos, sob
a custódia e manutenção das prefeituras
assim como pelos governos estaduais, além
de albergues mantidos por ONG’s.
A partir do momento que a criança e
seus pais refugiados são assentados, eles
poderão contar com um aluguel social as
custas da ACNUR por um período de tempo
determinado.
Todavia, existe no Brasil um ordenamento
jurídico adequado, calcado em princípios
humanitários, e o mais se carece é de
condições financeiras e também políticas
públicas voltadas para a promoção da
integração de refugiados na sociedade
brasileira (MILESI; SPRANDEL, 2003, p. 113).
Trata-se de uma afirmação que exemplifica
corretamente o contexto nacional em
relação ao auxilio proporcionado para
crianças refugiadas e seus pais, uma vez que
“[...] a realidade destas pessoas ainda está
marcada por uma situação carente, do ponto
de vista da inclusão em políticas públicas
e das oportunidades básicas necessárias
para a reconstrução de uma vida” e, “[...] no
que se refere à implementação de políticas
públicas para refugiados ou o acesso deste
às já existentes, o Poder Público permanece,
ainda, bastante distante, quando não omisso,
delegando à sociedade civil a efetivação

1411

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

desta tarefa e abstendo-se de trazer para
si o cumprimento desta responsabilidade
(pois) [...] as políticas públicas voltadas para
a assistência e integração são essenciais
para assegurar aos refugiados seus direitos
econômicos, sociais e culturais”. (CARLET;
MILESI, 2006, p. 136, 138-139).
Nesse sentido, em relação a integração
dessas pessoas, tem como vetores primordiais
e determinantes a educação, o trabalho e
também a cultura.
Em se tratando da integração por meio da
educação que constitui o objetivo primordial
desta pesquisa, verifica-se que tem início
com aulas d e língua portuguesa tanto para
solicitantes quanto para pessoas refugiadas
sendo estas oferecidas de diversas formas.
As aulas de língua portuguesa são
oferecidas em ONG’s por meio do SESC assim
como universidades que realizam parcerias
para divulgar cursos de idiomas.
Certas instituições de ensino superior
como universidades e faculdades procuram
realizar um debate sobre a temática tanto
dos adultos quanto das crianças refugiadas
buscando a todo momento estimular a
produção de pesquisas e promoção de
conferencias sistematicamente divulgado
o tema principalmente no meio acadêmico
que se mostra bastante carente em relação
a matérias nos cursos de graduação, tal qual
sociologia e serviço social abrangendo esse
assunto.
Com relação a essa importante colaboração
em receber e promover a socialização de
refugiados entre o povo brasileiro para
começarem uma nova vida com saúde,
educação e apoio governamental, as ações

proferidas pelas instituições de ensino
PUC-SP, PUC-RJ, USP e UVV tem sido
importantíssima.
Outro exemplo de muito sucesso tem
sido o da Universidade Federal de São Carlos
(UFSCAR) que cuidou de instituir de forma
pioneira, um processo seletivo (vestibular)
específico para refugiados. No ano de 2011,
os cursos em que teve candidatos inscritos,
dentre os mais procurados foram a Medicina,
Gestão e Análise Ambiental e, por sua vez, as
Ciências Sociais.
Em relação a integração por meio do
trabalho, a principal conquista aconteceu
frente ao Ministério do Trabalho e Emprego,
que, realizando um trabalho onde se
procura realizar o combate a discriminação
e, por conseguinte, mitigar os receios dos
empregadores brasileiros que são bastante
desinformados sobre a questão dos
refugiados, e por isso, esse órgão tomou a
decisão, no ano de 2006 que constasse na
identificação da Carteira de Trabalho em
relação aos migrantes forçados “estrangeiros
com base na Lei 9.474/97” ao invés da
palavra “refugiado”.
As ONG’s buscam sistematicamente
estimular a inserção de refugiados no
mercado de trabalho, mas em determinadas
situações, as ofertas de emprego se mostram
inusitadas, a exemplo do trabalho em call
centers, que é inviável para refugiados uma
vez que este não tem ainda pleno domínio
da língua. Por outro lado, pode-se aproveitar
o talento natural do imigrante, a exemplo de
açougueiros provenientes do Oriente Médio
que dominam técnicas de cortes especiais
para o mercado de carnes.

1412

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

Ainda em se tratando de educação,
a promoção da integração por meio da
cultura, verifica-se que as ONG’s e outras
representações governamentais oferecem
acesso gratuito a internet, áreas e cursos
profissionalizantes buscando dessa forma
uma integração cultural do indivíduo.
É importante dizer que nesse processo de
socialização da criança refugiada, acontece
também casos de discriminação na escola por
conta das diferenças culturais e de idioma.
Nesse sentido, é importante que se promova
a socialização procurando demonstrar a
importância do estrangeiro e fazendo com
que ele se sinta bem-recebido no país e
que fique claro que aqui é um lugar seguro
para estudar, se desenvolver e adquirir uma
formação digna e satisfatória. (AYDOS;
BAENINGER; DOMINGUES, 2007).

A INCLUSÃO DE ALUNOS
IMIGRANTES NA EDUCAÇÃO
Para falar sobre a inclusão educacional de
imigrantes no Brasil, é necessário remeterse a trajetória histórica do recebimento de
imigrantes no país no âmbito educacional.
Foi um período marcado entre o fim do século
XIX e princípio do século XX, envolvendo
questões relacionadas ao exercício de
direitos, principalmente o direito à educação
em relação aos imigrantes vindouros ao
país. Nesse sentido, ganha destaque a fase
de grande impulsão a nível quantitativo em
relação aos fluxos migratórios que tem como
destino o Brasil, principalmente na década
de 1890, lembrando que naquela época, o

sistema educacional brasileiro era bastante
deficitário, caracterizado por uma população
de aproximadamente 80% de analfabetos.
Já no início do século XX, o percentual de
analfabetismo em relação a população que
se encontrava em idade escolar ou ainda,
era da ordem de 75%, constituindo-se um
grande problema para o desenvolvimento
do país. A título de informação, basta
dizer que apenas no estado de São
Paulo, a educação básica não conseguia
alcançar uma clientela da ordem de 28% da
população em idade escolar.
Já nesse período havia uma grande
reinvindicação por parte das iminentes vagas
nas escolas públicas. Ocorre que naquele
período, contando um sistema educacional
extremamente deficitário e não tendo
dentre suas prioridades a oferta de vagas
para as pessoas que vinham para o brasil,
não aconteceu nenhum tipo de estimulo aos
imigrantes para que pudessem estabelecer
e até mesmo criar suas próprias escolas nos
locais onde escolheram para começar uma
nova vida no país.
Foi um posicionamento por parte do
governo brasileiro, mas que não havia
tomado nenhuma atitude em relação a estas
questões sobre escolas para imigrantes que
também eram compreendidas como escolas
étnicas em decorrência da grande quantidade
de oferta de escolas públicas e professores
para esse público.
Posteriormente à Primeira Guerra
Mundial, começou a surgir escolas de
imigração
objetivando
principalmente
garantir a manutenção das tradições
culturais e de costumes específicos que
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nasceram partindo da percepção da
indisponibilidade de escolas públicas
numa
quantidade
satisfatória
assim
como de uma carência de perspectiva
por parte dos imigrantes, assim como do
Estado brasileiro, que demandavam uma
modificação nesse quadro.
Com isso, as condições políticas para que
ocorresse o nascimento de tais escolas é o que
dificultou significativamente essa situação
a partir da implementação de medidas
nacionalistas posteriormente principalmente
nos governos brasileiros, como o de Vargas
que tinham um viés ideológico e nacionalista
bastante forte.
Entretanto, a partir de meados do século
XX, teve início uma expansão nessa oferta de
vagas e de criação de escolas para imigrantes,
principalmente pela grande onda migratória
que ocorreu em direção aos grandes centros
do país, como a cidade de São Paulo, sempre
pautada na preocupação de aproximar
comunidades em relação as suas afinidades
tais como nacionalidade, língua, religião,
cultura, etc.
Isso aconteceu porque num primeiro
momento nesses imigrantes encontravam
um ambiente caracteristicamente inóspito
para a inclusão de estrangeiros entre os
nacionais. Até mesmo aconteceu uma série
de manifestações populares contrárias
a imigração, aspirando a ascensão dos
imigrantes recém-chegados em um contexto
de conflito com outros grupos que já viviam
aqui no país, evidenciando ainda mais as
grandes falhas do sistema brasileiro de
imigração e na continuidade e viabilidade de
escolas para imigração.

Outro aspecto importante que ganha
destaque é o fato de a escolas no país
estarem essencialmente voltadas para o
ensino das elites, principalmente em termos
de qualidade reservada dessa forma para
esse segmento mais abastado da população.
Para as outras parcelas da população, o
que restava como opção para a população
mais carente e imigrantes nos grandes
centros. Isso criava um sistema basicamente
seletivo e discriminatório em relação as
escolas públicas estimulando impedimentos
de pessoas tanto carentes quanto imigrantes
que eram provenientes de condições de vida
adversas assim como de trabalhos.
É uma situação que de certa forma
mudou o que ainda no século XX, ocorreu
um crescimento significativo de imigrantes
que tiveram êxito em matricular seus filhos
em escolas públicas. Não importando
a proporção na quantidade de escolas de
imigrantes nem o número de pessoas que
iriam manter esse segmento especificamente.

O ESTATUTO DO
ESTRANGEIRO E A
EDUCAÇÃO ESCOLAR DE
IMIGRANTES
É importante destacar que ocorreram uma
série de medidas de natureza nacionalista que
foram elaboradas principalmente na década
de 30 e que culminaram com a publicação
da Lei nº 6815, de 19 de agosto de 1980
conhecida como Estatuto do Estrangeiro
vigente, onde inspirou a edição de uma série
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de normatizações tratando sobre o tema da
imigração no Brasil.
Logo após a Segunda Guerra Mundial, o
Decreto-lei nº 7.967, de 18 de setembro que
trata sobre a imigração e a colonização no
país, determinando uma política migratória
inspirada em uma dupla finalidade de proteção
tanto dos interesses do trabalhador brasileiro,
quanto do estimulo e desenvolvimento da
imigração enquanto meio de alavancar o
desenvolvimento do país.
Esclarece-se que a admissão de
imigrantes teve seu condicionamento ao
que se concebe como “necessidade de
preservar e desenvolver, na composição
étnica da população, as características mais
importantes da identidade nacional”.
Nesse sentido, o imigrante passou
a ser visto como parte da sociedade
brasileira
e
ganhou
status
de
elemento
importante
da
sociedade
brasileira, promovendo o desenvolvimento
econômico e social do país. Por
isso mesmo necessita de um sistema
educacional que atendesse a tais aspirações,
promovendo a justiça social entre pessoas
que vinham de outros países.

SOCIALIZAÇÃO DA CRIANÇA
IMIGRANTE NA ESCOLA
A inclusão de crianças imigrantes
no
contexto
educacional
não
se
trata apenas de uma questão de
aprendizagem, mas principalmente com
implicações em sua socialização e
reconhecimento de regras novas.

Em relação a essa questão, Giddens, afirma
que,
A socialização é o processo por meio do
qual as crianças, ou outros novos membros
da sociedade, aprendam o modo de vida
da sociedade em que vivem. Este processo
constitui o principal canal de transmissão da
cultura por meio do tempo e das gerações
(GIDDENS, 2008, p.27).
Nesse sentido, como proceder para que
essa nova clientela proveniente de seus lares
e pais sejam submetidas a um aprendizado
por “imersão”, possam ter um aprendizado
que sejam minimamente traumáticos?
É algo bastante provável que a falta de
domínio do português provoque limitações
em relação a aprendizagem das disciplinas
assim como na sua socialização e nas relações
a nível interpessoais.
O denominado Livro Branco a respeito do
Diálogo Intercultural “Viver juntos em igual
dignidade” vem consolidar a importância
de um valor crucial e constitucionalmente
assegurado que é a dignidade humana
assegurada a todo indivíduo e que,
posteriormente à Segunda Guerra Mundial,
os “Estados Nações” se viram na obrigação
de estabelecer modos acessíveis de garantir
a protetividade de tais direitos.
Nesse sentido, infere-se que,
Este acervo de direitos humanos
reconhece a nossa humanidade comum e
a individualidade particular de cada um.
A assimilação (ou seja, a unidade sem
diversidade) geraria uma homogeneização
forçada e uma perda de vitalidade, ao passo
que a diversidade, quando não submetida
ao princípio da humanidade comum e a um
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princípio de solidariedade, impossibilitaria o
reconhecimento recíproco e a inclusão social.
Se é necessário construir uma identidade
comum, esta deve assentar sobre os valores
da hospitalidade e do respeito pela igual
dignidade de cada indivíduo. O diálogo e a
comunicação com os outros são elementos
intrínsecos destes valores.
(CONSELHO DA EUROPA, 2008, p.17)
Com isso, verifica-se que a socialização da
criança imigrante constitui um importante
processo onde os indivíduos constituem um
grupo social e formando uma importante
sociedade. Trata-se de um processo
intrínseco e que se entrelaça realizando a
configuração de uma série de outras relações
até à formação de uma sociedade.
É algo que não distingue no sentido de
socialização de crianças que sejam filhas de
imigrantes, onde de fato se efetiva por meio
do convívio entre amigos, vizinhos, escolas e
passeios.
É por meio de tais interações e de uma
convivência sistemática que a criança
imigrante terá condições de interiorizar
palavras, significados e ideias e também
os valores e a cultura de uma determinada
sociedade. Na opinião de Rego (2007, p. 63)
verifica-se que “a conquista da linguagem
representa um marco no desenvolvimento
do homem. ”
Entretanto, não se trata somente de
conseguir se expressar no idioma local que
o indivíduo terá condições de relacionarse com o mundo ao seu redor da mesma
forma que aprende a língua escrita,
evidenciando assim um importante passo
no seu desenvolvimento e na sua formação,

uma vez que ela irá aprender a elaborar
representações simbólicas da realidade que
a cerca.
O indivíduo se constitui enquanto tal,
não somente em razãoos processos de
maturação orgânica, mas principalmente por
meio de suas interações sociais a partir das
trocas estabelecidas com seus semelhantes.
As funções psíquicas humanas estão
intimamente vinculadas ao aprendizado, à
apropriação por intermédio da linguagem do
legado cultural de seu grupo. (REGO, 2007,
p.109)
Com isso, a socialização da criança
imigrante na escola deverá ser compreendida
como uma oportunidade de expansão da
visão global de mundo. A interação com algo
diferente do habitual enriquece, uma vez
que as diferenças que completam a criança
imigrante ganham uma nova conotação e
adquire maior complexidade absorvendo
inclusive uma cultura diferente. As crianças
imigrantes, muitas delas provenientes de
lugares onde existem conflitos de todo tipo,
desastres naturais entre outros são afetados.
Nesse sentido, autores como Giddens
(2008), descreve, a respeito de duas
modalidades, onde o processo de socialização
acontece, desdobra-se em uma socialização
primária e outra secundária, e a primaria se
sucede no período da primeira infância tendo
o grupo familiar como primeiro contato e
fonte de socialização da criança.
Trata-se do período onde acontecem as
descobertas, as regras e se aprende como
lidar com diferenças e diversidades. Com
relação a socialização secundária, que
implica exatamente no foco do presente
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trabalho, acontece até o período da idade
adulta e se sucede nas mais variadas formas
de interações sociais contribuindo para o
aprendizado de normas valores da cultura
onde a criança encontra-se inserida.
Entretanto, destaca-se o fato de
existir outros agentes de promoção da
socialização, onde os espaços escolares
constituem
a
forma
principal
de
socialização, mas que impõe regras claras e
rígidas, a exemplo de pontualidade e deveres,
mas principalmente, uma oportunidade de
conviver com pessoas diferentes da que está
acostumada a ver e a interagir.
A obediência a essas regras se mostra como
algo fundamental que seja possível a vida de
forma organizada no meio social. Na medida
em que a criança imigrante se socializa e
assim constitui bases e hábitos secundários
agregando uma grande quantidade de
experiencias e valores, mas não perdendo
suas origens.
Na opinião de Elias (2010) citado
por Tomazi (2010, p. 28), verifica-se ser
algo “comum distanciarmos indivíduos e
sociedade quando falamos em relação, pois
parece que julgamos impossível haver, ao
mesmo tempo, bem-estar e felicidade e uma
sociedade livre de conflitos. ”
É por meio desse tipo de relação entre
pessoas que, o ser humano cresce, se forma
e aprende a falar, pensar e agir. Por meio
da socialização torna-se viável a existência
de uma história, cultura e educação e de
forma conjunta não havendo espaço para o
isolamento. Isso porque nos socializamos de
diversas formas desde a mais tenra idade até
sua vida adulta.

É verificando a existência da necessidade
de se realizar uma adaptação social,
o aspecto curricular não também não
diferente. A exemplo de algumas secretarias
de educação pais afora, os alunos ““devem
obrigatoriamente passar por processo de
adaptação curricular para as disciplinas da
base nacional”, onde os estudantes realizam
o procedimento de registro tanto em ata
quanto no próprio histórico do aluno, além
da realização do arquivamento tanto de
trabalhos quanto de avaliações realizadas
pelo próprio aluno.
Com relação a adaptação do currículo
do aluno estrangeiro em escolas brasileiras,
afirma-se que
O currículo corresponde, então, ao
verdadeiro coração da escola. Daí a
necessidade de permanentes discussões
sobre o currículo, que nos permitam avançar
na compreensão do processo escolar
curricular e das relações entre conhecimento
escolar, a sociedade, a cultura a autoformação individual e o momento histórico
em que estamos situados (MOREIRA, 2008,
p.5).
Conforme informações, realizada a
efetivação da matrícula do aluno imigrante,
a profissional de pedagogia da instituição de
ensino realiza uma reunião onde conversa
com a família explicando que será dado início
a adaptação do currículo escolar garantindo
a continuidade na formação da criança.
No decorrer do processo, fica claro que a
escola irá focar como objetivo as questões
envolvendo conflitos culturais do imigrante
de modo a proceder de forma que ajude o
aluno no desenvolvimento de estratégias
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cognitivas, sempre contando com o apoio
contínuo da família.
Dentre as estratégias destaca-se para a
eficácia da realização desse processo:
Respeitar o tempo de aprendizado das
crianças; observar o interesse da criança
e seu nível de desenvolvimento no idioma;
lembrar que “só aprendemos a língua quando
somos expostos a ela”, portanto devemos
solicitar sempre que o aluno se comunique

verbalmente. (SME, 2016).
Dessa forma, é possível realizar a adaptação
de forma coerente para o aluno de modo que
o choque cultural seja minimizado buscando
uma formação lena e condizente com suas
necessidades e capacidades não colocando
em cheque aspectos culturais ou suprimindo
seus costumes, mas sim dando-lhe condições
para viver em uma nova sociedade sem abrir
mão de suas raízes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Brasil é visto dentre as nações mais receptivas e
solidárias em relação ao acolhimento de refugiados,
sendo
dotado
de
um
ordenamento
jurídico
moderno (Lei 9.474/97) que cuida de forma específica do
reconhecimento do status de refugiados.
Nessa questão destacam-se inúmeros aspectos porque
o aluno imigrante ou refugiado tem um grande desafio
pela frente que vai muito além da barreira da língua que é
conseguir se adaptar a uma nova cultura, uma sociedade
diferente da que ele conhece e de onde veio.
Para muitos, o desafio é ainda maior se considerar
que muitos refugiados são provenientes de nações
conflito, ou, que foram afligidas por catástrofes naturais
gerando uma grande sensação de medo e insegurança
o que implica um trabalho não apenas pedagógico,
mas emocional com essa criança.
Porém, se analisar a níveis quantitativos, o país ainda recebe
um número pouco expressivo de refugiados, considerando-se
sua pretensão de uma maior inserção e também visibilidade
internacional, principalmente em se tratando de problemas
humanitários e isso se deve a alguns problemas como a
estrutura precária para receber essas pessoas e programas
que não são claramente definidos em relação a forma e
procedimento de acolhimento dessas pessoas.
O sistema educacional em si não está absolutamente
preparado
para
receber
alunos
provenientes
de outras nações no sentido de adaptá-los e
promover sua integração na sociedade brasileira, por mais
receptiva que ela seja e isso constitui uma barreira importante
além da questão do idioma.
Nesse contexto, é importante que haja uma
educação de qualidade, que se mostre mais receptiva
e em sintonia com os problemas mundiais de modo
a promover a inserção dos alunos imigrantes ou refugiados
no contexto educacional brasileiro.
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COMO A INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL PODE INFLUENCIAR
EM CARGO DE GESTÃO ESCOLAR
RESUMO: Este trabalho tem por objetivo, apresentar um breve histórico sobre
como as instituições eram geridas e como devem ser atualmente. Conheceremos
efetivamente o que é Inteligência Emocional em cargo de gestão e como esta pode
influenciar na atuação desse profissional frente às novas demandas. Afinal, devido às
mudanças necessárias que vem ocorrendo na Educação, o cargo de gestão escolar
também deve passar por renovações. Não basta serem chefes, os gestores precisam ter boa
liderança, saber pensar no que estão fazendo, manter-se atualizado, estar bem no pessoal
e conseguir manter uma organização na instituição pela qual está atuando como gestor.
Por meio do levantamento bibliográfico, conheceremos o conceito desenvolvido por alguns
autores sobre o tema e sua importância na formação desses gestores. Conheceremos ainda
quais são os tipos de lideranças existentes e de que forma a Inteligência Emocional pode
interferir ou contribuir para que haja uma atuação positiva.
Palavras-Chave: Inteligência Emocional; Gestão; Instituição Escolar.
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INTRODUÇÃO
Mediante a realização deste artigo
objetiva-se conhecer o que é Inteligência
Emocional em cargo de gestão escolar e
qual é a atuação desse profissional nessas
instituições de ensino, frente ao surgimento
das novas demandas. Observamos as
variáveis que controlam os comportamentos
humanos nas instituições, e somente uma
boa gestão tem a possibilidade de interferir
positivamente sobre a atuação desses
profissionais.
A justificativa que me moveu a pesquisar
sobre o tema “Como a inteligência emocional
pode influenciar em cargo de gestão escolar”,
é que por causa da crescente transformação
que vem ocorrendo na Educação, o cargo
de gestão escolar também deve passar por
renovações. Não basta serem chefes, os
gestores precisam ter boa liderança, saber
pensar no que estão fazendo, manter-se
atualizado, estar bem no pessoal e conseguir
manter uma organização na instituição pela
qual está atuando como gestor.
O exercício de uma gestão inovadora
e voltada a Inteligência Emocional nas
instituições de ensino tem se tornado cada
vez mais frequênte em razão dos cursos
oferecidos a eles. Atualmente tem sido
objeto de estudo entre os profissionais que
a exercem e entre os estudiosos ligados às
empresas e instituições. Pode-se observar
que essa prática de gestão tem se tornado
mais ativa e se vem expandindo com a
necessidade atual frente às transformações
ocorridas nos contextos econômico, social,
político e cultural no Brasil e no mundo.

Por meio do levantamento bibliográfico,
conheceremos o conceito desenvolvido
por alguns autores sobre o tema e sua
importância na formação desses gestores.
Conheceremos ainda quais são os tipos
de lideranças existentes e de que forma
a Inteligência Emocional pode interferir
ou contribuir para que haja uma atuação
positiva.

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
Segundo um periódico de psicologia
publicado pela PUC/PR em 2008 e escrito
pelos autores Nair Floresta Andrade Neta,
Emilio García García e Isabel Santos Gargallo,
o conceito de Inteligência Emocional foi
inicialmente proposto pelos pesquisadores
Peter Salovey e John Mayer no ano de
1990. Contudo, foi em 1995, com a
publicação do livro “Inteligência Emocional”
de Daniel Goleman, que o tema se tornou
mundialmente conhecido. (NETA; GARCIA e
GARGALLO, 2008)
Peter
Salovey
e
John
Mayer
posteriormente
definiram
inteligência
emocional como "(...) a capacidade de
perceber e exprimir a emoção, assimilá-la ao
pensamento, compreender e raciocinar com
ela, e saber regulá-la em si próprio e nos
outros." (SALOVEY; MAYER, 2000)
De acordo com o periódico Paideia
(Ribeirão Preto), publicado em 2006, no site
Scielo, escrito pelos autores Cláudia Cobêro;
Ricardo Primi e Monalisa Muniz, esses
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autores dizem que os pesquisadores Salovey
e Mayer, entendem que a inteligência
emocional poderia ser dividida em quatro
ramificações:
• A primeira seria a Percepção das
Emoções, referindo-se a capacidade de
identificar as emoções em si e nas outras
pessoas de acordo com expressões, aparência,
linguagem, sons e comportamento;
• A segunda seria o Raciocínio por
meio das Emoções, ou seja, a utilização
das emoções, priorizando certas ideias e
pensamentos;
• A terceira seria a Compreensão
e Análise das Emoções, que consiste
na capacidade de rotular emoções, de
interpretar os significados que elas trazem
sobre os relacionamentos interpessoais, de
compreender as complexas e de reconhecer
transições mais comuns entre elas.
• A quarta e última, o Controle e
Gerenciamento das Emoções, distinguindose a emoção da ação, ou a capacidade de
administrar as emoções dentro de si, sendo
assim capaz de administrar as próprias ações.
“A Inteligência Emocional é a capacidade
de perceber, avaliar e expressar emoções
com precisão; a capacidade de acessar e/
ou gerar sentimentos quando estes facilitam
o pensamento; a capacidade de entender
as emoções e o conhecimento emocional
e a capacidade de regular emoções para
promover o crescimento emocional e
intelectual.” (MAYER; SALOVEY, 1997, p.401
apud VALLE, 2006, p.33)
Já para Goleman (2001), a inteligência
emocional é "(...) a capacidade de identificar
os nossos próprios sentimentos e os dos

outros, de nos motivar a nós mesmos e de
gerenciar bem as emoções dentro de nós e
em nossos relacionamentos." (GOLEMAN,
2001, p.337).
Ainda segundo Goleman (2001, p. 338),
a inteligência emocional de um indivíduo
pode ser dividida em cinco habilidades ou
competências, são elas:
• Autopercepção/ Autoconhecimento
Emocional, que é a capacidade de reconhecer
as próprias emoções, e saber distingui-las;
• Auto-regulamentação/
Controle
Emocional, ou a habilidade de lidar com
as emoções, para evitar que elas tomem o
controle nas ações da pessoa;
• Automotivação, ou o direcionamento
das emoções para a realização de um
objetivo, seja ela profissional ou pessoal;
• Empatia/ Reconhecimento de Emoções
em Outras Pessoas, que é a capacidade de
identificar as emoções em outras pessoas,
além de ter a empatia de sentimentos;
• Habilidade social/ Relacionamentos
Interpessoais, que é a habilidade de
interações com outras pessoas, utilizando
competências sociais.
'As três primeiras habilidades referemse à inteligência intrapessoal, e as duas
últimas a inteligência interpessoal. (Goleman,
2001, p. 338)
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LÍDERES QUE SABEM USAR A
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
GERAM MAIORES
RESULTADOS
Pelo que pesquisamos ficou claro que
saber controlar e administrar a inteligência
emocional vai além de conhecimentos
técnicos.
Consequentemente instituições escolares
que possuem em seu quadro gestor pessoas
emocionalmente
inteligentes
passam
a ter grandes chances de rendimento
profissional e desenvolvimento pedagógico
de seus alunos, afinal eles sabem interferir
no emocional de sua equipe de trabalho,
buscando assim, o melhor desempenho de
suas atividades.
Quando o gestor sabe controlar
conflitos e problemas, isso faz com que o
ambiente de trabalho se torne agradável
e harmônico e as relações interpessoais
fiquem sólidas, produzindo assim um
melhor rendimento profissional, alcançando,
portanto bons resultados para os profissionais
envolvidos e para os alunos que terão um
bom aprendizado.

LÍDERES QUE SABEM LIDAR
COM A INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL
Quando um gestor sabe lidar bem com
a inteligência emocional dele e de outras
pessoas, ele exprime as seguintes ações:

- Sabem controlar suas emoções e da sua
equipe;
- Desenvolvem novas habilidades;
- Suas atitudes geram proatividade no
ambiente de trabalho;
- Seus relacionamentos interpessoais são
confiáveis e duradouros;
- Sabem conquistar as pessoas por meio
de seu comportamento;
- Lidam com diferentes perfis de
profissionais e sabem conduzir positivamente
suas ideias e metas a serem alcançadas;
- Resolvem os problemas gerados na
empresa buscando melhores soluções para
as questões que surgem.

O QUE É LIDERANÇA
NO CARGO DE GESTÃO
ESCOLAR?
A liderança é um assunto que vem
encantando o mundo há muito tempo. E
está se tornando cada vez mais importante
na vida das organizações. A razão é
muito simples: o mundo organizacional
requer líderes para alcançar e manter
o sucesso de suas organizações e a
liderança representa a maneira mais eficaz
de renovar e revitalizar as organizações e
impulsioná-las rumo ao sucesso.
Liderança nada mais é do que o
gerenciamento dos processos é um
gerenciamento
de
luta,
estabilidade
e eficiência de uma equipe. E como a
Psicologia Organizacional pode contribuir
com a liderança nas organizações ajudando
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a desenvolver o domínio pessoal de seus
colaboradores? O autor SENGE (2010) nos
aponta o seguinte caminho, segundo ele, se
os indivíduos responderem ao que se oferece
isto proporcionará um treinamento no
trabalho que é vital para o desenvolvimento
do domínio pessoal. (SENGE, 2010, p. 217).
Na visão de SENGE (2010) é necessário
entendermos que o líder deve propiciar
aos seus funcionários clareza na definição
dos objetivos comuns que a instituição tem
com cada um de sua equipe, isto se torna
possível, por exemplo, quando o gestor os
encoraja a expor seus objetivos pessoais e
abre espaço para que possam falar de seus
sonhos, deste modo a instituição busca
inserir no funcionário a liberdade de falar
a respeito de seus projetos e também ao
exercício de ouvir os objetivos dos demais,
o que resulta em um contínuo processo de
aprendizagem. O objetivo comum em uma
instituição leva o individuo a ver seu local
de trabalho como “o nosso local de trabalho”
e não como a “o local de trabalho deles”.
Resumidamente por meio desta base teórica,
a visão compartilhada é o comprometimento
comum e espontaneamente aceito que
os colaboradores devem ter para com a
instituição a qual pertence.
É a capacidade dos indivíduos deixarem de
lado suas ideias preconcebidas e buscar pensar
conjuntamente, visando, com isto, alcançar
os resultados que julgam desejáveis. Nesse
prisma, pode-se afirmar que a Aprendizagem
em Equipe é a disciplina que busca a sinergia
entre os membros da organização, onde seus
esforços e ações são canalizados em prol do
bem comum. (SENGE, 2010, p. 208)

“Os objetivos comuns nascem sempre
dos objetivos pessoais. É desta forma
que tiram sua energia alavancando seu
comprometimento” (SENGE, 2010).
Mesmo encorajando seus funcionários
a dividir seus objetivos pessoais com a
instituição, é necessário tempo para haver
sinergia, enfim criar uma estrutura de
interações com a instituição, pois existe
grande demanda de conversas para que
cheguem a um ponto de vista comum. As
reuniões Pedagógicas e o horário coletivo
de estudos são grandes oportunidades para
que haja essas trocas de experiências e que
se abram espaços para que cada um exponha
seus pensamentos, objetivos, angústias e
dúvidas em relação ao trabalho pedagógico.
Muitas vezes, os funcionários aceitam e se
comprometem com o que lhe é imposto sem
questionar, sem saber ao certo como fazer e
por quê.
É muito interessante quando o autor fala
sobre comprometimento e ressalta: “Muitas
vezes o que é considerado comprometimento
é na verdade obediência” (SENGE, 2010)
Ele deixa claro que existem muitas
atitudes que podem ser causadas de acordo
com objetivos, e podem ser atitudes que de
fato, não deem sempre bons resultados, por
exemplo, dois funcionários que tem como
objetivo comum, seu salário no fim do mês,
talvez ele possa ser apenas um funcionário
“obediente” e não “comprometido”, como
muitas vezes confundimos. O objetivo
principal é ter um funcionário comprometido
e não obediente, ou seja, a pessoa deve
querer fazer, pois faz parte da construção
do sonho dele e se precisar, criará novas
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políticas para sua realização, se as existentes
não permitirem. Já o funcionário obediente,
consegue enxergar os benefícios do objetivo,
entretanto fará somente o que está ao seu
alcance e não tentará outras formas de
conseguir chegar ao seu objetivo.
Em geral, ao falarmos sobre liderança,
tendemos a imaginar um personagem
com características preestabelecidas que
passam pela ideia do ser carismático, com
propósitos e metas brilhantes e inovadoras,
capaz de arrastar multidões de seguidores e
admiradores.
No entanto, questiona-se, seria o líder
apenas esse estereótipo? Criou-se um
mito, uma ideia distorcida referente à
liderança e a imagem de que ser um líder é
ser o solucionador de todos os problemas
pessoais, grupais e organizacionais.
O líder atrai a atenção em razãoo seu forte
engajamento com os valores institucionais;
inspira confiança quando atende expectativas
daqueles que preferem seguir pessoas nas
quais confiam, mesmo que discordem delas;
gerencia a si mesmo ao conhecer suas
próprias capacidades sendo capaz de usá-las
oportunamente. Ao serem capazes de dar
significado às coisas, os líderes transmitem
sua visão, comunicando-a e aglutinando os
demais para que possa formar um todo. O
líder é capaz de articular e personificar os
ideais pelos quais a sua instituição luta.
Essa é uma forma de dar sentido àquilo
que as pessoas estão fazendo, conforme
citado por Bennis, [...] com essas habilidades
o líder conseguirá também dar rítmo e
energia ao trabalho”. Os seguidores, por sua
vez, conhecerão sua importância e sentirão

que fazem parte da comunidade, desde
que estejam
abertos
ao
constante
aprendizado. (BENNIS, apud BERGAMINI,
2009, p. 65 -66)
Para sustentar esse propósito, fez-se um
levantamento referente às informações mais
veiculadas, utilizadas e acreditadas nos meios
científicos e organizacionais, promovendo
uma grande reflexão a esse respeito e,
dessa forma, buscando a formação de novos
conceitos mais próximos daquilo que se pode
entender por real.
É preciso “quebrar” esses paradigmas para
entender o verdadeiro espírito de liderança
e fazer que conceitos individuais possam se
moldar a situações diferentes e, assim, criar
líder por excelência, voltados para interesses
comuns e integrados.
A liderança é um caminho que está
sempre em construção, que pode levar à
reflexão sobre o que de fato se necessita um
líder para exercer esse papel. Considerando
um conceito básico de liderança e em que
áreas uma pessoa deve movimentar-se para
exercer esse papel, abordam-se algumas
necessidades pessoais e discutem-se alguns
pontos que devem ser observados para
busca e formação de líderes.

1426

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após pesquisas, leituras, reflexão e entendimento do
material teórico que estudei, cheguei às seguintes conclusões:
As instituições de ensino hoje em dia precisam passar
por renovações. Afinal, devido às mudanças necessárias
que vem ocorrendo na Educação, o cargo de gestão
escolar também deve passar por renovações. A presença
de um gestor atuante e que sabe usar a inteligência
emocional a seu favor desempenhando suas funções,
faz com que a unidade escolar seja homogênea em seus
objetivos e que a equipe seja unida e comprometida com
o trabalho. Nos dias atuais, o que se procura em um bom
funcionário é a capacidade de se relacionar com os outros.
Essa qualidade é pertinente tanto ao gestor quanto a
qualquer profissional da educação.
Nas instituições em geral, o conhecimento está
embutido em documentos, rotinas, processos práticas
e normas organizacionais e é este conhecimento
que conduz à ação no desenvolvimento das práticas
pedagógicas eficientes, na tomada de decisões
acertadas em relação ao trabalho como um todo, na
formulação de estratégias para melhorar o trabalho,
entre outros. Entra em cena a importância de
se
ter
um
gestor
que
saiba
usar
a
inteligência emocional a seu favor, pois quanto mais jogo de
cintura o gestor tiver para lidar com as situações do dia a dia,
mais sucesso a equipe escolar terá.
Cada pessoa agrega valor aos processos de ensino/
aprendizagem. E esse valor é alcançado mediante
compartilhamento do conhecimento. O conhecimento não
deve estar nas mãos de poucos, mas deve ser divulgado em
reuniões, e ser compartilhado com todos da equipe.
Cada vez mais o gestor que usa a inteligência emocional
para mediar e conquistar sua equipe, ganha mais espaço
e importância frente às demandas do século XXI, afinal
com o avanço tecnológico a presença de uma pessoa
equilibrada e empática torna-se ainda mais necessária
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no estabelecimento das relações humanas
as quais estão se configurando muito em
espaços virtuais e se fragmentando no
contato do mundo real.
Aprendemos ainda que Liderança nada
mais é, do que o gerenciamento dos
processos, ou seja, é um gerenciamento de
luta, estabilidade e eficiência de uma equipe.
Que o líder atrai a atenção em razãoo
seu forte engajamento com os valores

organizacionais; inspira confiança quando
atende expectativas daqueles que preferem
seguir pessoas nas quais confiam, mesmo
que discordem delas; gerencia a si mesmo ao
conhecer suas próprias capacidades sendo
capaz de usá-las oportunamente.
E principalmente que uma boa gestão está
aliada a participação democrática de todos
os envolvidos.
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CONTRIBUIÇÕES FREIREANAS
PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Paulo Freire patrono da educação brasileira é muito conhecido por suas
contribuições para a educação de jovens e adultos no mundo inteiro. O presente
trabalho buscou analisar a prática pedagógica freireana e identificar a existência de
contribuições da obra de Paulo Freire à educação infantil. Primeiramente é apresentado
um olhar panorâmico sobre o seu método. Posteriormente são apresentadas algumas
considerações sobre a educação infantil e ponderações sobre a relação entre o papel
do professor da educação infantil e as percepções freireanas sobre a docência, após
são expostas algumas considerações finais. Este trabalho caracteriza-se por um estudo
exploratório orientado por uma pesquisa bibliográfica.
Palavras-Chave: Paulo Freire; Educação Infantil; Docência; Práticas Freireanas.
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INTRODUÇÃO
Paulo Freire é conhecido como o criador
de um método de alfabetização de adultos,
entretanto, suas reflexões podem ser
estendidas para todas as modalidades de
educação, até mesmo na infantil.
Freire (2011) considera a educação como
a prática da liberdade, alicerçada em uma
ação dialógica, que substitui o autoritarismo
presente na escola tradicional e contribui para
construção de uma educação comprometida
com a humanização do ser humano e sua
libertação.
A obra deste educador é referência para
professores que se dedicam a práticas
pedagógicas críticas e que possuam
compromisso com a humanização, a liberdade
e com a justiça social no ambiente escolar.
Notória exigência da educação infantil.
Reflexões sobre as possibilidades de
práticas educativas infantis, a valorização
do processo de escolarização das crianças
pequenas e a busca de uma docência
capaz de respeitar os direitos infantis,
seguramente,
podem
ser
subsidiada
pelas proposições freireanas.
A importância que a práxis pedagógica
elaborada por Freire e sua obra possuem são
ressaltadas por Cortella (2010, p. 11) que
afirma:
Nesta direção, o pensamento freireano
é novo, não é novidade. Ele é um clássico,
sem ter se emoldurado num processo de
engessamento. O pensamento de Freire
continua animado. Paulo Freire nos anima.
Quero lembrar as pessoas, se um dia virem
isso mais de perto, que a palavra “animar”

significa “encher de alma”, de “anima”, de
“vida”. Animar é inspirar. Paulo Freire tem um
pensamento altamente inspirador.
A relevância das contribuições freireanas
para a educação, em especial, a educação
infantil, provem de uma inspiradora
perspectiva em que as crianças não devem
ser enxergadas com simples seres de
reprodução, mas sim, como parceiros em
todo processo.
Em congruência com as ponderações
de Freire, Rocha (2000) considera que
uma pedagogia da infância terá, pois,
como objeto de preocupação a própria
criança: seus processos de constituição
como seres humanos em diferentes
contextos sociais, sua cultura, suas
capacidades intelectuais, criativas, estéticas,
expressivas e emocionais.
Diante do exposto, o presente trabalho,
ofereceu uma oportunidade de conhecimento
acerca de práticas pedagógicas propostas
pelo patrono da educação brasileira e
verificar a possibilidade de sua transposição
e contribuição para a educação infantil.
A infância é o período de muitas
descobertas, de inúmeras indagações
sobre o mundo, a vida, as pessoas e
a utilização de um método educacional que
busque a realidade do educando, é de suma
importância.
Promover uma educação infantil que
desenvolva o senso crítico abrange diversas
atitudes e consiste em um processo de
construção histórica e política, coletiva e
individual que ocorre por meio da valorização
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do diálogo e com participação efetiva dos
alunos numa relação de proximidade e
empatia.
Pode soar estranho a exigência de
conhecimento sobre como enfrentar dilemas
contemporâneos com base em mudanças
nas formas de interações com as populações
infantis, porém, Freire em suas conceituações,
nos ensina o contrário.
Ao fazer da infância uma metáfora da
existência humana, no que ela tem de mais
importante que é o sentido de liberdade, o
patrono da educação brasileira, apontava
para o empoderamento das crianças pela
educação e este, como um continuo processo
de formação social e humana.
Freire (1987) assumiu um pensamento
político e uma prática que tinha como
objetivo
não
apenas
a
educação,
mas
também,
a
conscientização
do aluno. Levá-lo a entender sua situação de
oprimido e a necessidade de buscar a própria
libertação.
Sua obra e reflexões propõem que o aluno
seja autor de sua própria história, propiciam
releituras sobre as limitações que a vida,
muitas vezes, impõe até mesmo as crianças e
a capacidade de superação que cada sujeito
traz dentro de si.
Afirma Freire (2001, p. 85):
Nunca falo da utopia como uma
impossibilidade que, às vezes, pode dar
certo. Menos ainda, jamais falo da utopia
como refúgio dos que não atuam ou como
inalcançável pronúncia de quem apenas
devaneia. Falo da utopia, pelo contrário,
como necessidade fundamental do ser
humano. Faz parte de sua natureza, histórica

e socialmente constituindo-se, que homens
e mulheres não prescindam, em condições
normais, do sonho e da utopia.
As ideias freireanas podem contribuir
com
diversos
aspectos
relacionados
ao processo educativo da criança e à
Educação Infantil, em especial das classes
populares, pois, são figuras centrais de sua
obra: o diálogo, a liberdade, o oprimido,
a autonomia, a empatia, a cidadania, a
socialização, a leitura de mundo, a utopia, a
humanidade, dentre outros.
A relevância acadêmica deste trabalho
sustenta-se na importância que a educação
infantil possui tanto para a criança quanto
para a sociedade e o seu objetivo geral é
analisar a prática pedagógica freireana.
O objetivo especifico é identificar a
existência de contribuições da obra de Paulo
Freire à educação infantil.
As especificidades da alfabetização de
adultos não serão analisadas, pois, é vasta
a bibliografia referente a este assunto,
entretanto, será analisada a possibilidade de
transposição das práticas freireanas para a
educação infantil.

UM OLHAR SOBRE O
MÉTODO FREIREANO
Não é possível falar da educação proposta
pelo nosso patrono sem se referir ao seu
método de alfabetização, porém, vale
ressaltar que este não se resume a alfabetizar,
vai além, propõe a inserção dos indivíduos
no seu contexto social, promovendo um
despertar para a cidadania.
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Serão apresentados alguns elementos
que nortearam as práticas freireanas, ou
seja, atitudes educacionais que buscam ser
emancipatórias e eticamente comprometidas
com a humanização.
O método freireano consiste numa
proposta que criticava o sistema educacional
tradicional, especialmente, sua ferramenta de
didática para o ensino da leitura e da escrita
que eram baseados na repetição de palavras
soltas ou de frases descontextualizadas.
Comumente encontrado nas cartilhas.
A principal crítica feita às cartilhas era a
de que ela propiciava uma aprendizagem
mecânica do sistema de escrita sem articular
esse aprendizado aos usos sociais da leitura
e escrita. Geralmente se pautavam em
repetições de sílabas, de sons, em textos
destituídos de qualquer significado, como
por exemplo, Eva viu a uva, o boi baba, a ave
voa, dentre outros.
Para o autor, esta era uma escola alienante,
mas não menos ideologizada do que a que ele
propunha para despertar a consciência dos
oprimidos. "Sua tônica fundamentalmente
reside em matar nos educandos a curiosidade,
o espírito investigador, a criatividade",
escreveu o educador. Ele dizia que, enquanto
a escola conservadora procura acomodar os
alunos O método Paulo ao mundo existente,
a educação que defendia tinha a intenção de
inquietá-los. (FERRARI, 2008. p. 37)
O método freireano é dividido em três
etapas. Na etapa de Investigação, o aluno
e professor buscam, no universo vocabular
do aluno e da sociedade onde ele vive, as
palavras e temas centrais de sua biografia.
Na segunda etapa, a de tematização, eles

codificam e decodificam esses temas,
buscando o seu significado social, tomando
assim consciência do mundo vivido. E no
final, a etapa de problematização, aluno
e professor buscam superar uma primeira
visão mágica por uma visão crítica do mundo,
partindo para a transformação do contexto
vivido.
A Alfabetização é uma qualidade da
consciência humana, pois possibilita as
pessoas instrumentos para pensar e agir
reflexivamente. A leitura e a escrita nos
induzem a observação, a comparação, a
escolhas e contribuem para a capacidade de
estabelecer relações entre fatos e coisas.
A este respeito Freire (1997, p. 56)
pondera:
[…] Estou convencido, aliás, de que tal
experiência formadora poderia ser feita,
com nível de exigência adequado à idade
das crianças, entre aquelas que ainda
não escrevem. Pedir-lhes que falassem
de como estão sentindo o andamento
de seus dias na escola lhes possibilitaria
engajar-se numa prática de educação
dos sentidos. Exigiria delas a atenção, a
observação, a seleção de fatos. Com isso
desenvolveríamos também a sua oralidade
que, guardando em si a etapa seguinte, a da
escrita, jamais dela se deve dicotomizar.
Por isso o método freireano é uma
proposta educativa, que pode estar em
todas as modalidades de educação, pois
visa colaborar com o processo de formação
social e humana, nas proposições de Freire,
a relação sujeito-sujeito e sujeito-mundo
são indissociáveis "Ninguém educa ninguém,
ninguém educa a si mesmo, os homens se
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educam entre si, mediatizados pelo mundo".
(FREIRE 1987, p. 52).
Em sua obra, o autor defende a ideia de
que tanto os alunos quanto professores
precisam de liberdade e autonomia na
escola. E afirma “toda vez que se suprime a
liberdade, fica ele um ser meramente ajustado
ou acomodado”(FREIRE, 2011. p.42).
Sobre a autonomia Freire (1996, p.107)
destaca:
A autonomia, enquanto amadurecimento
do ser para si, é processo, é A autonomia,
enquanto
amadurecimento
do
ser
para si, é processo, é pedagogia da
autonomia tem de estar centrada em
experiências estimuladoras da decisão e da
responsabilidade, vale dizer, em experiências
respeitosas da liberdade.
O autor se contrapôs a ideia de
uma educação de dominação, pois,
isso não é educação é adestramento e
excepcionalmente é possível encontrar
professores que desejam alunos que sejam
obedientes. A proposta pedagógica freireana
requer um educador problematizador. “[...]
ensinar não é transferir conhecimento, mas
criar as possibilidades para sua produção ou
sua construção” (FREIRE, 2003, p. 47).
Seu propósito era trazer as vivências
e experiências de seus educandos para a
sala de aula, suas palavras eram ditadas
pela realidade do educando, falava sobre
a enxada para o lavrador e tijolos para os
trabalhadores da construção civil.
Segundo Freire (2003), a prática
educativa deve contar com a curiosidade
epistemológica,
a
criatividade,
a
problematização e o diálogo. Seu método

evidencia a sala de aula como um espaço,
para onde são trazidas necessidades
concretas que devem ter como resposta
uma postura docente que considere
o conhecimento como ferramenta de
transformação da realidade. Educação é para
a libertação.
Gadotti (2000) ajuíza que com certeza,
podemos dizer que o pensamento de
Paulo Freire é um produto existencial e
histórico. Ele forjou seu pensamento na
luta, nas práxis, entendida esta como "ação
+ reflexão", como ele a definia. Ele nos dizia
que práxis nada tinha a ver com a conotação
frequente de "prática" em sua acepção
pragmatista ou utilitária. Para ela práxis é
ação transformadora.
Para Freire (2002), o objetivo maior
da educação é conscientizar o aluno.
Isso significa, em relação a determinadas
parcelas da sociedade, levá-las a entender
sua situação de oprimidas e agir em favor da
própria libertação.
É possível por meio do pensamento
freireano e das práticas educativas propostas
pelo seu método redimensionar o pensar
educacional e reformular as ações voltadas à
comunidade escolar, ou seja, os alunos, pais,
professores, equipe pedagógica, direção,
funcionários.
Freire é testemunho dessa possibilidade
ao exercer uma prática fundada na necessária
abertura ao outro: prática em que o diálogo
se faz exigência epistemológica para uma
vivência socialmente comprometida, cuja
reflexão coletivamente partilhada faz se
geradora de múltiplas autorias (FREIRE,
2001, p. 27).
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Atuar com as crianças utilizando práticas
freireanas sugere o que autor denominou de
inédito viável, ou seja a realização de sonhos
possíveis.

PROFESSORA EDUCAÇÃO
INFANTIL E PERCEPÇÕES
FREIREANAS SOBRE A
DOCÊNCIA
Constata-se que a concepção de Educação
Infantil vem se constituindo a partir das
mudanças na visão de infância, do seu
desenvolvimento, da família e do direito e
exercício da cidadania.
Desta
forma,
vários
são
os
questionamentos em busca de alternativas
que rompam definitivamente com a visão
de um modelo “materno” de atuação dos
educadores na educação infantil.
Tal percepção nega a existência de
uma profissionalização no atendimento
educacional
de
populações
infantis,
reforça a ideia de que nesta área há
uma atuação leiga, com um modelo
assistencialista, realizada unicamente por
mulheres e voltada predominantemente aos
cuidados com as crianças.
A profissão de educador é hoje
muito desvalorizada,
verifica-se não
só os baixos salários, mas as condições
inadequadas de trabalho. Um outro
fator que atinge a profissão diz respeito
a feminilização da função, pois ao invés
de representar uma conquista profissional
das mulheres, tem se convertido num símbolo

de cristalização do papel social da mulher.
O imaginário social foi cristalizando
uma representação de trabalho docente
destinado a crianças, cujos requisitos são
muito mais a sensibilidade e a paciência do
que o estudo e o preparo profissional. Em
tese, as mulheres seriam mais afetivas a essas
virtudes e, portanto, a elas caberia muito a
função de professoras polivalentes. (BRASIL,
1999, p. 30)
Compreender o ato pedagógico e a
dinâmica da escola, deve considerar o que é
intrínseco aos atores envolvidos, em especial,
a subjetividade dos professores. Paschoal
(2009, p.3765) enfatiza:
Na realidade, o professor não é somente
alguém
que
aplica
conhecimentos
produzidos por outros, mas sim, um
sujeito que assume sua prática a partir dos
significados que ele mesmo lhe dá. Esse
profissional é considerado um sujeito que
possui conhecimentos e um saber-fazer,
provenientes de sua própria atividade e a
partir dos quais ele a estrutura e a orienta;
seus saberes não se resumem apenas da
experiência profissional, mas se constroem
principalmente pelos saberes experienciais.
Em seu trabalho, Dias (2012, p.10) salienta:
A Educação Infantil, traz uma nova
roupagem, privilegiando a construção do
caráter, a formação pessoal, a capacidade de
enfrentamento das mais diversas situações,
o respeito às diferenças, enfim a formação
global da criança para que ela se prepare
par ser um adulto consciente dos seus
direitos e deveres,a criança, quando chega
à escola, deseja ser amada, acolhida, aceita
e ouvida. Quando ela se satisfaz em todas
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as suas expectativas ou na maioria delas,
desperta para uma vida de curiosidade e de
aprendizado. Cabe ao professor organizar
esse espaço de busca e interesse das crianças,
para isso, é necessário ter sensibilidade e
percepção acerca do mundo infantil e suas
singularidades.
A visão que o professor possui sobre
seu papel e o dos educandos interfere em
sua prática, no processo de aprendizagem
das crianças, na qualidade do ensino, nos
aspectos psicopedagógicos e na relação
entre educador e aluno.
Em texto intitulado Professora sim;tia
não – cartas a quem ousa ensinar Freire tece
importantes considerações sobre o professor
que em suas palavras:
“...ensinante, que é também aprendiz,
sendo prazerosa é igualmente exigente.
Exigente de seriedade, de preparo científico,
de preparo físico, emocional, afetivo. É
uma tarefa que requer de quem com ela se
compromete um gosto especial de querer
bem não só aos outros, mas ao próprio
processo que ela implica. É impossível ensinar
sem essa coragem de querer bem, sem a
valentia dos que insistem mil vezes antes de
uma desistência. É impossível ensinar sem a
capacidade forjada, inventada, bem cuidada
de amar...” (FREIRE. 1997,p.8)
Faz-se necessária a atenção para a
responsabilidade social perante aos alunos
dentro do ambiente escolar com quem o
educador infantil atua e para as grandes
questões que permeiam o tema.
Fulghum traz valiosas considerações
sobre que o papel professor e a educação
infantil tiveram em sua vida ao compartilhar

o significado que construiu sobre o Jardim
de Infância:
O que aprendi: Dividir tudo com os
companheiros; jogar conforme as regras
do jogo; não bater em ninguém; guardar as
coisas onde as tivesse encontrado; arrumar a
'bagunça' feita por mim; não tocar no que não
é meu; pedir desculpas quando machucasse
alguém; lavar as mãos antes de comer;
apertar a descarga da privada; biscoito
quente e leite frio fazem bem à saúde;
fazer de tudo um pouco; estudar, pensar,
desenhar e pintar, cantar e dançar, brincar e
trabalhar, de tudo um pouco, todos os dias;
tirar uma soneca todas as tardes; ao sair pelo
mundo, ter cuidado com o trânsito, saber
dar a mão e ter amigos; peixinhos dourados,
porquinhos da índia, esquilos, hamsters e até
a sementinha no copinho de plástico, tudo
isso morre, nós também; lembrar dos livros
de histórias infantis e de uma das primeiras
palavras aprendidas, a mais importante de
todas. Olhe! (FULGHUM, 2004, p.16)
A partir dos preceitos freireanos é
possível refletir sobre o que ¬¬¬fazer para
que uma creche ou pré-escola se transforme
efetivamente em um espaço de formação
e como possibilitar, dentro da educação
infantil, a liberdade para a manifestação da
potência da criança.
Desta forma, as sementes plantadas em
uma prática pedagógica imbuída de caráter
transformador, desvelam uma das finalidades
da educação infantil e podem responder ao
tema apresentado por Franco (2003,p.111):
A
sociedade
humana
precisa,
urgentemente, encontrar caminhos para
humanizar a convivência entre os homens;
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precisa criar espaços e condições para que
cada homem possa conhecer-se e saberse capaz de ser o criador de sua existência,
podendo, assim, sentir-se sujeito da realidade
que o cerca e dela fazendo parte, tornando-se
consciente de que pode e deve transformar
essa realidade, na direção incorporada pelo
coletivo.
Peloso e Paula (2010, p. 269) ao analisar
a obra de Freire e sua atuação à frente da
Secretaria de Educação Municipal em São
Paulo, consideram que seus pressupostos
podem ser recriados na educação infantil e
registram:
Freire acreditava que as escolas deveriam
se transformar em centros de criatividade,
em que ensinar e aprender fosse um
momento alegre. Para ele, além de “mudar
a cara da escola” era preciso demonstrar o
respeito pelas crianças, suas professoras,
sua escola, seus pais, sua comunidade e,
para isso, era necessário ouvir as crianças,
as sociedades de bairro, pais, mães,
diretoras de escola, professoras, zeladores,
merendeiras, comunidade científica, entre
outros. O respeito a que Freire se refere é o
de entender as crianças como parte ativa e
constituinte da escola.
Convêm ressaltar a postura de um
educador a partir do pensamento de Freire
(1996, p.135):
[...] ensinar não é transferir a inteligência
do objeto ao educando, mas instigá- lo no
sentido de que, como sujeito cognoscente,
se torne capaz de inteligir e comunicar o
inteligido. É nesse sentido que se impõe a
mim escutar o educando em suas dúvidas,
em seus receios, em sua incompetência

provisória. E ao escutá-lo, aprendo a falar
com ele.
Outra ponderação freireana sobre as
práticas docentes digna de destaque é
Não pode haver caminho mais ético,
mais verdadeiramente democrático do que
testemunhar aos educandos como pensamos,
as razões porque pensamos desta ou daquela
forma, os nossos sonhos, os sonhos porque
brigamos, mas, ao mesmo tempo, dandolhes provas concretas, irrefutáveis, de que
respeitamos suas opções em oposição às
nossas. (FREIRE, 2001, p.38).
Em harmonia com a proposta freireana
Kramer (2006, p.810) ao abordar o papel do
professor que trabalha diretamente com as
crianças pondera:
...do meu ponto de vista, educação infantil
e ensino fundamental são indissociáveis:
ambos envolvem conhecimentos e afetos;
saberes e valores; cuidados e atenção;
seriedade e riso. O cuidado, a atenção, o
acolhimento estão presentes na educação
infantil; a alegria e a brincadeira também.
E, nas práticas realizadas, as crianças
aprendem. Elas gostam de aprender. Na
educação infantil e no ensino fundamental, o
objetivo é atuar com liberdade para assegurar
a apropriação e a construção do conhecimento
por todos. Na educação, o objetivo é
garantir o acesso, de todos que assim o
desejarem, a vagas em creches e pré-escolas,
assegurando o direito de brincar, criar,
aprender. Nos dois, temos grandes desafios:
o de pensar a creche, a pré-escola e a escola
como instâncias de formação cultural; o de
ver as crianças como sujeitos de cultura e
história, sujeitos sociais.
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Fundamentado em sua obra é possível
afirmar que a prática educativa deve ser
fundamentada em princípios de criatividade,
ação e reflexão sobre a realidade e propiciar
as crianças uma “educação problematizadora
– que não aceita nem um presente bem
conduzido, nem um futuro predeterminado
– enraíza-se no presente dinâmico e chega a
ser revolucionária” (FREIRE,1980, p. 81).
A partir desta perspectiva, evidencia-se a
necessidade, em educação infantil, de uma
prática docente que seja atrativa, envolvente,
contenha significado para o educando e
tenha como ponto de partida a sua realidade.
A escolha dos conteúdos, organização
e a didática do trabalho, não representam
garantia de sucesso no processo educativo é
preciso proximidade, empatia e significados
que estão além dos muros da escola e
são importantes complementos para as
estratégias pedagógicas infantis. Ocorre que:
Desta maneira, o educador já não é o que
apenas educa, mas o que, enquanto educa, é
educado, em diálogo com o educando que ao
ser educado, também educa. Ambos, assim,
se tornam sujeitos do processo em que
crescem juntos e em que os “argumentos de
autoridade” já não valem. Em que, para serse, funcionalmente autoridade, se necessita
de estar sendo com as liberdades e não
contra elas. (FREIRE, 1987, p. 39)
A imposição do conhecimento do educador
sobre o aluno é uma atitude rebatida pelo
autor, pois, é um ato autoritário e opressivo,
esta forma de atuar apresenta o professor
como alguém que exerce um papel de juiz.
Tal prática educativa foi denomina por Freire
(1980, p. 79) de educação bancaria:

Assim, a educação passa a ser “o ato
de depositar”, no qual os alunos são os
depósitos e o professor aquele que deposita.
Em lugar de comunicar, o professor dá
comunicados que os alunos recebem
pacientemente, aprendem e repetem.
É a concepção “acumulativa” da educação...
Na concepção bancária da educação, o
conhecimento é um dom concedido por
aqueles que se consideram como seus
possuidores àqueles que eles consideram
que nada sabem. Projetar uma ignorância
absoluta sobre os outros é característica de
uma ideologia de opressão. É uma negação
da educação é do conhecimento como
processo de procura.
Por este motivo “é que, na formação
permanente dos professores, o momento
fundamental é o da reflexão crítica sobre a
prática. É pensando criticamente a prática
de hoje ou de ontem que se pode melhorar a
próxima prática” (FREIRE, 1996, p. 39).
Em entrevista realizada no mês em que o
método Paulo Freire de educação completou
50 anos, Sonia Couto Souza Feitosa,
coordenadora do Centro de Referência
Paulo Freire (CRPF), entidade mantida pelo
Instituto Paulo Freire, explica:
A
concepção
freiriana
procura
explicitar que não há conhecimento
pronto e acabado. Ele está sempre em
construção”[...] “Aprendemos ao longo
da vida e a partir das experiências anteriores,
o que faz cair por terra a tese de que
alguém está totalmente pronto para ensinar
e alguém está “totalmente” pronto para
receber esse conhecimento, como uma
transferência bancária. Esse caráter político,
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libertador, conscientizador é o diferencial
da metodologia de Paulo Freire dos demais
métodos de alfabetização.
Os
ensinamentos
freireanos
para
os professores não estão só em suas
teorias,
ao
contrário,
eles
estão,
de forma muito coerentes nas suas
práticas, o autor sustentava que para
que houvesse uma nova sociedade era
preciso uma nova escola, alicerçada em
novas práxis educativa.
Ao analisar a obra freireana, fica claro que
suas vivências foram de suma importância
para a construção de todo o seu método
educacional, suas considerações sobre a
docência, seu compromisso com a educação
e sua exemplar postura.
Como diminuir a distância entre o contexto
acadêmico e a realidade de que vêm os
alunos, realidade que devo conhecer cada
vez melhor, na medida em que estou, de certa
forma, comprometido com um processo para
mudá-la? (FREIRE, 1992, p.177)
As concepções sobre o papel da educação
e a tarefa do educador são constantemente
questionadas. A função do professor está
mudando, em função da transição da
sociedade da indústria para a da tecnologia,
por exemplo.
Entre os docentes é possível que surjam
medos, angústias, e incertezas, mas é preciso
destacar o que diz Paulo Freire: “O futuro
não nos faz. Nós é que nos refazemos na luta
para fazê-lo” (FREIRE, 2000, p. 27).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Contudo, a leitura sobre o pensamento
freireano, com um olhar mais sensível,
permitiu identificar que para ele a atividade
docente é uma atividade voltada para a
liberdade e que exige uma formação científica
séria e clareza política dos educadores.
A educação infantil é importante sob
vários aspectos, uma vez que, possibilita às
crianças meios para desenvolver habilidades
que agem como facilitadores dos processos
de aprendizagem. Corroborando com esse
pensamento, o autor concede, em sua obra,
especial importância ao encontro entre
educador e educando.
A infância está muito além de qualquer
captura, ela inquieta os saberes, questiona o
poder e as práticas docentes, nesse sentido,
as práticas freireanas podem fornecer
elementos norteadores para a criação de
um ambiente educacional onde as crianças
tenham vez e voz.
Nota-se ainda que as práticas freireanas
sugerem que criar um ambiente em que
o diálogo se estabelece é sinônimo de
conquista, respeito e compreensão do outro,
como alguém diferente, que pode nos dizer o
que realmente é, e do que realmente precisa.
Freire institui o diálogo, crítico e
libertador, como um dos pilares do que
chamou processo de conscientização, em
que o processo de formação, sustentado
por uma dialogicidade permanente, permite
aos educandos pronunciarem o mundo, com
autonomia.
O patrono da educação brasileira renovou
a Pedagogia ao acreditar em uma educação

1439

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

conscientizadora suas obras são críticas, mas cheias de
esperança porque em uma visão freireana os sujeitos são
seres inconclusos que sempre podem aprender mais e
aprender a mudar a sua realidade.
Por todo o exposto foi possível perceber que ensinar
exige querer bem aos educandos e isso não significa uma
postura assistencialista, mas sim dizer que a afetividade não
deve assustar o docente e que não existem motivos para ter
receio em expressá-la.
É por meio da afetividade e da boa relação que o educador
conquistará o respeito de sua turma e alunos. Esse respeito
está diretamente relacionado com a visão que os alunos
têm de seu professor e com a forma com que o professor
demonstra seu compromisso social e educacional para seus
alunos.
O próprio autor considerou que uma educação infantil
que tenha consonância com as suas obras é um desafio,
observação relatada por ele com base em sua experiência
na educação de crianças vivida na Suíça.
Conclui-se que existem importantes contribuições
freireanas para a educação infantil, pois, é possível a
transposição da pedagogia proposta por Freire, entretanto
ela requer vários pontos, especialmente, a postura de um
professor que reflita a própria prática constantemente.
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A RELEVÂNCIA DO BRINCAR NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: A relevância do brincar na Educação Infantil não pode ser relegada ao
desprestigio, antes é necessário que educadores e adultos que convivem com crianças
percebam as oportunidades educativas em seus diversos aspectos, consiste a linguagem
que chamo aqui (ferramenta) do brincar. Discorreremos de maneira objetiva sobre
Brincadeira e Educação, a importância do faz de conta, a necessidade dos espaços
pensados e estruturados para que possam proporcionar oportunidades diversas
de brincadeiras no mundo infantil e a valorização das brinquedotecas, que traz
em seu bojo histórico a necessidade de inclusão e valorização de crianças com deficiência, o
que resultou em beneficio também às demais crianças.
Palavras-Chave: Infância; Brincadeira; Desenvolvimento; Educação; Crianças.
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INTRODUÇÃO
A relevância do brincar na educação
infantil pode soar meio redundante,
pois infância até parece ser sinônimo de
brincadeira. É impossível falar da infância
sem passar pela brincadeira. Brincar é
uma das linguagens infantis que acontece
de maneira espontânea, possibilitando a
expressão da criança em sua interpretação de
mundo, como também na expressão de sua
criatividade. Conforme SILVA (2015, p. 19)
“muitos estudos que tratam da brincadeira
infantil ressaltam a relevância de espaços
apropriados de interações qualificadas e do
papel mediador dos adultos na relação das
crianças com jogos e brincadeiras”. É ainda
por intermédio do brincar que a criança
pode experimentar descobrir, criar e recriar
experiências e saberes sobre si própria e
sobre o mundo que a cerca.
Enfatizar a relevância da brincadeira
no desenvolvimento infantil, ressaltando
que as crianças precisam brincar tanto
quanto precisam de contatos afetivos,
de fazer, de falar e de ouvir respostas
para suas perguntas. Tal a importância dos
jogos e brincadeiras para os pequenos que
impedi-las de brincar, de mexer nos objetos
do mundo ao seu redor, subir, descer e
correr priva-as de tornarem-se inteligentes,
de adquirirem um vocabulário.
Por meio, deste trabalho pretendo ressaltar
que a ocupação preferida e mais intensa da
criança é o brincar e o quanto esta ocupação
é essencial para o desenvolvimento pleno do
ser humano. Entender que o brincar é uma
das formas privilegiadas de as crianças se

expressarem, relacionarem-se, explorarem
e conhecerem sua realidade física e social.
Conforme observado por Salles e Faria
2013 “O brincar é uma das linguagens da
criança, e como as demais, aprendida social
e culturalmente. É uma atividade permeada
por valores, atitudes e expressão de
sentimentos que possibilitas a significação e
ressignificação do mundo pelas crianças”.

O BRINCAR E O
PROCESSO DE ENSINO E
APRENDIZAGEM
Sabemos que ainda é muito presente
nas instituições de Educação Infantil e
principalmente nas escolas de Ensino
Fundamental, uma cisão entre brincar e
estudar. A ação de estudar, fazer atividades
em cadernos, folhas, copiar textos, resolver
problemas,
aprender
gramática
tem
uma urgência e status de que na escola,
devem-se fazer exatamente estas coisas
ou similares a elas. Para isto o tempo
tem que ser bem aproveitado, dividindose em matérias que acumularão papeis
ou preenchimento de apostilas. Brincar
é algo transgressor no ambiente escolar,
que deverá ser feito apenas no momento
do intervalo (recreio) ou tão somente se as
lições estiverem completas.
Estudar é coisa séria, como poderá ser
feito a partir de brincadeiras e jogos que
proporcionam prazer para professores e
alunos?
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Segundo CASTRO (2017, p. 27)
O
jogo
tem
mais
importância
do que alguns lhe querem atribuir,
inclusive
profissionais
da
educação.
Em primeiro lugar, é básico; além disso,
desenvolve a personalidade e, por último,
faz com que se adquiram aprendizagens
válidas
para
o
futuro
educativo.
Também desenvolve qualidades sociais,
musculares, nervosas e forma plena
e humanamente. Em resumo o jogo
ajuda a estabelecer relações humanas;
a compartilhar experiências e estabelecer
contatos com os outros; a adquirir habilidades
e destrezas básicas; e a melhorar as aptidões
perceptivas.
Entendemos conforme os autores acima
citados na brincadeira com a criança, o
acolher fantasias, provocar o despertar
da criatividade e do desejo de saber, não
se trata simplesmente de sugerir uma
brincadeira ou deixar que as crianças
brinquem livremente, mas de “brincar com”
de compartilhar com as crianças suas
produções, de criar espaços para que possam
atribuir significados a estas produções e
também apropriar-se da cultura lúdica. Ao
compartilhar das brincadeiras das crianças o
professor compartilha também das fantasias
colocadas em cena pelas crianças.
Se o brincar se constitui no espaço
potencial existente entre a criança e o
professor, entre a criança e o meio ambiente,
pode-se dizer que o brincar é “brincar com”.
As crianças da Educação infantil
com
idade
entre
0
e
5
anos
demonstram
mais
interesse
por
brincadeiras de organização mais simples

como os jogos de ocultação (aparecer
e desaparecer), jogos que estimulam os
sentidos, jogos com intensa atividade
simbólica, em que a fantasia e a imaginação
são preponderantes.
Quando o professor está atento aos
interesses e necessidades de cada faixa
etária, seu planejamento terá aulas mais ricas
e significativas em termos de aprendizagem.
Logo, que o professor supera a
mesmice das aulas sempre iguais e
monótonas ele consegue resgatar no
processo
ensino
aprendizagem
o
mesmo
espirito
aventureiro
que
existe quando as crianças brincam de
esconde-esconde, caça ao tesouro e
tantas outras, resgatar este entusiasmo
de satisfazer a busca com prazer e o
sabor do saber compartilhado consiste
em um grande desafio para os educadores
da Educação infantil.
Por isso segundo KISHIMOTO (2002, p.
35).
Todo o período da educação infantil
é importante para a introdução de
brincadeiras pela diversidade das formas
de conceber o brincar, alguns tendem
a focalizá-lo como característico dos
processos
imitativos
da
criança,
dando
maior
destaque
apenas
ao
período posterior aos 02 anos de
idade. O período anterior é visto como
preparatório para o aparecimento do
lúdico. Afirma que tem certeza que a opção
pelo
brincar
desde
o
inicio
da
educação infantil é o que garante
a cidadania da criança e ações pedagógicas
de maior qualidade.
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A LUDICIDADE NA
EDUCAÇÃO E NO BRINCAR
A materialidade do brincar (água, terra,
fogo e ar) abre cami nhos que desembocam na
substancialidade do imaginar. As matérias da
brincadeira alcançam os sentidos da criança
como o arco, às cordas do violino. Produz
efeito esse encontro, um riquíssimo espectro
de impressões e sentidos. Faz trabalhar uma
imaginação vital, um imaginar que estabelece
vinculo entre a criança e a natureza e tem
capacidades especificas e maior plasticidade:
é transformadora, regeneradora (PIORSKI,
2016, p. 52).
Um exemplo típico é quando a criança
fala alô ao pegar um telefone de brinquedo
ou quando brinca com um objeto muito
parecido com aparelho de telefone. À
medida que a criança vai amadurecendo ela
se desvincula do significado real do objeto
e já é capaz de criar situações simbólicas,
a partir de objetos, comportamentos e
significados internalizados. Assim por
meio da imitação decorrente do ato de
brincar, a criança ingressa no mundo
dos
símbolos
que
irá
dominar
progressivamente no jogo do faz de conta.
Nesta fase é importante o professor
proporcionar um ambiente com cenário e
objetos que funcionem como referência a
ações imitativas ou representativas, uma
vez que a criança ainda necessita do uso
de objetos para apoia-la em seu faz de
conta. Posteriormente a criança será capaz
de utilizar substitutos não convencionais
ou simbólicos para determinados objetos,
por exemplo, quando substitui a comidinha

por areia. Por isso, materiais de largo
alcance, que possam representar diferentes
objetos devem ser oferecidos às crianças
na composição de espaços brincantes,
onde o faz de conta poderá ocorrer
por diversas vezes, em circunstâncias
diferenciadas, proporcionando ao professor
a possibilidade de observar a maneira de criar
de cada aluno, como também a interpretação
de mundo de cada criança, o que sem dúvida
será subsidio importante para a elaboração
de outras aulas.
A riqueza dos detalhes ao brincar “de
faz de conta”, demonstra o quanto às
crianças é capaz de elaborar regras, como
também verificar se as mesmas observam
tais regras levantadas para a realização da
brincadeira. Por exemplo: se as crianças
resolvem brincar de faz de conta de lojinha,
de repente não se pode aparecer um
professor dando aula na lojinha, tais cuidados
e observações por parte das crianças, nos fará
compreender em que nível de compreensão
da realidade as mesmas se encontram e de
que maneira estão absorvendo o mundo
adulto ao seu redor.
Então organizar a presença de objetos
e cenários marcados pela cultura nas
brincadeiras de faz de conta (mobiliário de
casinha, carrinhos, fantasias), como também
objetos utilizados em seu cotidiano por
adultos (vestimentas, bolsas, acessórios,
telefone, panelas, potes, embalagens de
produtos industrializados como caixas de
leite, xampu, etc.), dará maiores possibilidades
para que as crianças brinquem, interajam com
o mundo adulto e façam sua própria leitura
do mundo que a cerca. Estas são pequenas
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possibilidades em um universo imenso que
se constituem os jogos do faz de contas.
Segundo BIASI (2012, p. 28)
Partindo do entendimento do jogo no
desenvolvimento infantil, o professor
deve planejar atividades lúdicas que
contribuam para o desenvolvimento da
criança em vários aspectos. E a partir dessas
determinações que o professor elabora
o planejamento diário na pré-escola e
organizará sua intervenção de maneira a
propor situações de aprendizagens ajustadas
às capacidades cognitivas das crianças, a
realidade em que ela está inserida, ao estagio
de desenvolvimento em que se encontra e aos
seus momentos de interação e socialização
com seus pares e demais profissionais da
instituição.
Por isso pode-se dizer que de certa
forma, brincar de casinha ou jogar trilha são
semelhantes: ambas as vivências envolvem
a imersão da criança em uma situação
imaginária, uma experiência rara em que
ela própria assume para si determinada
regras e escolhe segui-las intencionalmente.
Isso diz respeito tanto às regras para
movimentar-se no tabuleiro, como às regras
de comportamento inferidas dos diferentes
papéis sociais assumidos na brincadeira:
pai, mãe, filho, etc. A criança imagina, por
exemplo, uma corrida em um tabuleiro de
trilha, tanto quanto se imagina pai, mãe e a
boneca como filha.
O que diferencia os jogos de regra do faz
de conta é o fato de que as regras do jogo são
estabelecidas na cultura e atravessa gerações
sofrendo poucas modificações. Já as criadas
para brincar de faz de conta são produzidas

no instante da brincadeira pelas próprias
crianças e podem ser reconstruídas a todo o
momento, gerando mudanças significativas
nos resultados dessa atividade.
De um modo ou de outro, é a imaginação
que se impõe como predominante.
Esse processo psicológico novo para
a criança provoca um salto em seu
desenvolvimento mental, e é por isso que é
vista como uma das principais atividades da
Educação Infantil.
As crianças mantêm diferentes relações
com os objetos ao longo da vida. O
pensamento simbólico permite à criança
se relacionar com o mesmo objeto de
outro modo: se quando bebê, uma colher
podia ser usada para alimentar-se ou
produzir sons quando batida no prato,
pode agora servir par dar comida ao filhinho.
Um chocalho que lhe servia par explorar
movimentos e sons pode mais tarde ser um
microfone para cantar, um martelo para bater
etc. Um cabo de vassoura pode virar cavalo.
Todos esses sentidos estão nos objetos,
por mais realistas que sejam, mas sim nas
relações que as crianças estabelecem entre
eles e na sua significação.
Além
da vivencia
imaginária,
as
crianças ainda têm muito a aprender do
ponto de vista de seu desenvolvimento
moral. Seguir uma regra por vontade
própria, que é o principio de qualquer
jogo, é um dos fundamentos do
comportamento ético. E é na instituição
de Educação Infantil que as crianças
enfrentarão seus primeiros dilemas de valore
e aprenderão a enfrentar as diferenças e as
situações de conflito.
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TRANSFORMANDO O
ESPAÇO PEDAGÓGICO EM
AMBIENTE AGRADÁVEL
Um ambiente é carregado de símbolos
que chamam a atenção das crianças para
certos aspectos. Por vezes se nas creches
e pré-escolas um espaço físico enfeitado
por abecedários ou cartaz que tratam de
conteúdos mais escolares. Outro ambiente
tem na parede figuras de indústrias culturais
voltadas à infância como os personagens dos
estúdios Disney. Há ainda os que expõem
as produções de suas crianças enquanto
alguns representam cenários que estimulam
a imaginação infantil, ponto que será mais
valorizado (OLIVEIRA, 2013, p. 77).
Pensar na organização de espaços para
a convivência e aprendizagem na educação
infantil é preciso pensar em ambientes que
apoiem as ricas experiências do mundo da
criança desta faixa etária, por exemplo:
incentivar a exploração de objetos pelos
bebês e crianças pequenas, o ambiente
deverá viabilizar tal ação exploratória das
crianças, que vão encaixar empilhar, encher,
esvaziar, jogar ou amassar diferentes objetos.
Uma atividade assim deverá não apenas
prever a preparação do espaço físico amplo
e ao mesmo tempo acolhedor, mas também
a observância do número de crianças e o
tempo que estarão envolvidas na atividade,
atentando para o fato de que nem todas
as crianças manterão o mesmo interesse
na ação durante o mesmo tempo, devendo
estar prevista alguma atividade para os que
rapidamente finalizarem ou interromperem a
exploração.

A organização dos ambientes destinados
à educação infantil está intimamente
ligada com o projeto politico pedagógico
construído pela equipe responsável da escola
(gestão, docentes, equipe de apoio). Se o
projeto considera a criança como alguém
curioso e ativo, seus professores produzirão
um ambiente em que os tempos, espaços,
materiais e interações impliquem diferentes
experiências de aprendizagens e garantam
tanto a continuidade àquilo que a criança já
sabe e aprecia, quanto à criação de novos
conhecimentos e interesses.
Caso a concepção de infância pouco
tolera ou compreende as ações infantis,
sem dúvida o ambiente poderá restringir
as atividades das crianças, impedir sua
movimentação e sua apropriação dos
espaços e rotinas, privilegiando sua mera
subordinação às decisões e escolhas dos
adultos. Entre diversos tópicos necessários
para a organização dos espaços destinados
à educação infantil quero destacar aqui:
compreender a brincadeira como a atividade
fundamental nessa fase do desenvolvimento
e criar condições para que as crianças
brinquem diariamente, ou seja, garantir
momentos para que as crianças brinquem
em pátios, na sala de aula, brinquedotecas,
tanques de areias, diferentes espaços,
permitindo-lhes construir uma relação de
identidade com o mundo que a cerca.
Uma escola que entende as necessidades
da infância, não manterá seus brinquedos
guardados e organizados fora do alcance da
criança, mas garantirá o acesso ao professor
(em alguns locais os brinquedos ficam
trancados e são acessíveis até determinado

1448

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

horário) às crianças inclusive às crianças
portadoras de necessidade especiais. Os
materiais disponíveis para brincadeiras
devem ser o mais diversificado possível, como
brinquedos (convencionais, industrializados,
artesanais) e materiais não estruturados
(papelão, tecidos, pneus e outros materiais
reaproveitáveis), além de fantasias, adereços
que possibilitem às crianças assumirem
diferentes papéis. Não se esquecendo das
necessidades de crianças com deficiência
visuais, auditivas, físicas, oferecendo-lhes
materiais adequados.
Os materiais devem ser pensados de acordo
com cada proposta e com os problemas que
queremos que as crianças resolvam, por isso
também devemos considerar atentamente:
se os materiais que estão disponíveis são
realmente desafiadores para as crianças de
diferentes idades, se atendem aos interesses
aos interesses e conhecimentos de bebês e
de crianças maiores, que qualidade estética
possui se em conjunto tais matérias permitem
a exploração dos diferentes sentidos, se são
seguros e ao mesmo tempo desafiadores,
interessantes, em que situações precisam
ser mais estruturadas e quando podem ser
menos estruturados e por que.
As brincadeiras com as crianças podem
acontecer em diferentes locais e momentos
(na entrada, na sala de aula, ou salas de
convivência, refeitório, parque, jardim,
quadra,) todos os espaços devem ser
pensados e organizados para a presença e
uso infantil.
No entanto, a existência de espaços bem
montados, com muitos recursos lúdicos
disponíveis não é suficiente para garantir

à criança a potencialização máxima da
brincadeira. Para que isso efetivamente
aconteça, o professor tem um papel
fundamental como agente promotor
e incentivador das atividades lúdicas.
Para os professores necessitam buscar
formação, além de pesquisar e investigar
sobre o brinquedo e o brincar infantil,
dessa maneira terão condições de ampliar
repertórios e realizar leituras abrangentes do
desenvolvimento infantil, tendo condições
de planejar aulas que efetivamente atinjam
os objetivos da educação para a cidadania.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após diversas consultas e leituras observamos a
importância do brincar no desenvolvimento infantil, pois
para a criança o brincar é a principal atividade de seu dia a
dia. Tal importância se relaciona com a cultura da infância,
que coloca a brincadeira como ferramenta para a criança se
expressar, aprender e se desenvolver.
Por meio da brincadeira as crianças conseguem expressar
seus sentimentos e vai desenvolvendo sua autonomia,
colocando para fora suas fantasias e usando toda sua
criatividade, já que nas brincadeiras não existem fronteiras,
basta viajar pela imaginação.
Desta forma não podemos caracteriza a brincadeira como
um simples momento de lazer, mas sim como um ato que
auxilia no processo de aprendizagem e desenvolvimento da
criança.
Para educar a criança na Educação Infantil é necessário
integrar não só educação e cuidado, mas também educação,
cuidado e a brincadeira. Essa tarefa depende do Projeto
Pedagógico da escola, que dependendo das concepções
da infância usarão ou não o brincar como ferramenta
imprescindível, fará a integração ou não dos aspectos
indissolúveis da infância (educar, cuidar e brincar).
Discorremos sobre a importância de espaços brincantes,
estruturados para possibilitar brincadeiras infantis, além
de tratarmos especificamente do espaço conhecido como
brinquedoteca, entendemos que a existência de tais espaços
proporcionará às crianças condições de desenvolvimento
infantil. Ao constatarmos que o surgimento de brinquedoteca,
deu-se especificamente para atender crianças com
deficiências, não tem como deixar de corroborar que o
brincar também é inclusivo e que aproxima seres humanos,
independente de idade, gênero, condição física ou social,
entre outros fatores.
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O DESAFIO DE ENSINAR
MATEMÁTICA
RESUMO:
A presente produção textual tem como pauta principal salientar o
desafio de ensinar matemática perante o primeiro ano do ensino fundamental
partindo de uma abordagem lúdica, tendo em vista o dever escolar em formar cidadãos
conscientes e coerentes com a realidade na qual estão inseridos, objetivando assim auxiliar
continuamente o desenvolvimento de tal temática. Este artigo objetiva frisar a importância do
lúdico para o processo de ensino/aprendizagem por meio de um levantamento bibliográfico
a fim de demonstrar a efetividade da utilização de tal metodologia pedagógica no contexto
educacional. Essa produção textual busca evidenciar o favorecimento de tais práticas,
salientando os ganhos para o cotidiano dos alunos do primeiro ano do ensino fundamental,
enumerando desta forma as possibilidades de desempenho e conhecimento acerca do
mundo propiciado por tal prática, para tal este artigo pauta por apresentar os benefícios
inerentes ao processo de aprendizagem por intermédio do lúdico.
Palavras-Chave: Lúdico Na Matemática; Escola; Educação.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo pretende abordar a
utilização do lúdico no processo de ensino/
aprendizagem perante a matemática no
primeiro ano do ensino fundamental,
enumerando as vertentes que compõe sua
aplicação, e para isto alguns pontos serão
discutidos em detrimento do papel que o
professor tem relacionado à efetividade
das ações desenvolvidas, tendo em vista
que o mesmo viabilizará as metodologias
pedagógicas desde que a unidade escolar
ofereça os recursos e condições para adoção
de tal prática no ensino de matemática,
pautando por conferir valor e significado a
prática de ensino.
Tem-se em vista que diversas escolas
carecem de recursos necessários para
atribuir valor ao desenvolvimento de
práticas pedagógicas satisfatórias no
âmbito educacional, esta produção textual
objetiva inferir a necessidade de utilizar
recursos lúdicos nas aulas de matemática
relacionadas ao primeiro ano do ensino
fundamental, possibilitando desta maneira
ganhos imensuráveis à prática educacional,
conferindo maior desenvolvimento motor e
operacional aos alunos em seus processos de
aquisição cognitiva e crítica.
Para o desenvolvimento deste artigo
faz-se necessário identificar as diversas
ferramentas do lúdico no ensino da
matemática, tendo em vista a importância
de analisar fatores acerca da aprendizagem,
possibilitando a assimilação do conteúdo
matemático do primeiro ano do ensino
fundamental, destrinchando assim práticas

e metodologias pedagógicas que pautem por
tal âmbito, sendo necessário o levantamento
de dados e opiniões de autores a fim de
conferir maior valor ao processo de ensino/
aprendizagem, atribuindo significado a este.
Para que o processo de ensino/
aprendizagem seja efetivo, concreto e válido,
torna-se necessário convidar e instigar o
interesse dos alunos, estimulando assim sua
curiosidade e criatividade, possibilitando
desta maneira maior interação do conteúdo
com tais indivíduos, propiciando melhor
entendimento e atribuindo significado aos
aspectos levantados acerca do conteúdo
trabalhado em sala de aula.
O desenvolvimento desta produção
textual faz-se necessário a fim de salientar
a necessidade de atualização constante por
parte dos professores em relação as suas
metodologias pedagógicas, uma vez que a
busca por novos métodos faça possível o
desenvolvimento dos alunos como um todo,
tendo em vista a utilização do lúdico como
ferramenta de superação e atribuição de
significado relacionado à prática educacional.
O lúdico no processo de ensino/
aprendizagem da matemática perante
o primeiro ano do ensino fundamental
tem
como
interesse
estimular
as
aplicações matemáticas no cotidiano
dos alunos, a fim de assim atribuir significado
e valor às práticas diárias de todos os
indivíduos, conferindo desta maneira o dever
primordial da escola, sendo este a formação
de cidadãos conscientes e coerentes com o
meio no qual estão inseridos. Portanto, este
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artigo visa propor a dissecação da importância
dos conceitos lúdicos no processo de ensino/
aprendizagem.
Segundo Batista (2012, p. 23) o
professor precisa conhecer a bagagem de
conhecimento prévio que cada criança
traz consigo, e agir com a finalidade de
ampliar suas noções matemáticas, ou seja,
é necessário respeitar a criança na sua
inteligência, no seu aprendizado construído,
para que a aprendizagem seja significativa e
prazerosa.
A ideia de tal autor citado acima fortalece o
âmbito desta produção textual, enumerando
que o ensino da matemática para ser efetivo
e coerente percorra diversos caminhos,
sendo necessário que o professor estimule
e projete pontos pertinentes ao processo
de ensino/aprendizagem, tornando este
caminho prazeroso, e propiciando assim
maior valor as práticas matemáticas, tendo
em vista atribuições no cotidiano dos diversos
alunos que compõe o meio escolar por meio
da utilização do lúdico como ferramenta
indispensável.

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA
A presente produção textual parte do
questionamento sobre qual a importância da
utilização do lúdico relacionado ao ensino
da matemática no primeiro ano do ensino
fundamental? Sendo esta problemática
recheada de conceitos, mecanismos e fatores
que a compõe. A partir disto busca-se então
conferir a conceituação da temática, bem
como suas atribuições e vertentes além de

identificar os eventuais ganhos e empecilhos
enfrentados perante tal necessidade que
permeia o âmbito educacional atual.
A fim de possibilitar o entendimento da
proposta deste artigo, busca-se responder
ao questionamento inicial de forma a se
aproximar da problemática, tendo em vista
que esta temática apresenta diversos pontos
e componentes distintos que propiciam a
melhora ou estagnação do desenvolvimento
de dadas instituições. A problemática
proposta espera elucidar respostas e
caminhos palpáveis para se guiar perante
o âmbito educacional no processo de
ensino/aprendizagem diante da matemática
lecionada no primeiro ano do ensino
fundamental.

JUSTIFICATIVA
O desenvolvimento desta produção
textual tem por objetivo primordial apropriarse da realidade para melhor analisá-la e,
posteriormente, produzir transformações
no meio acadêmico, a fim de assim diminuir
o fracasso escolar. Este presente artigo é
justificado pelo ponto referente à importância
da utilização do lúdico perante o processo de
ensino/aprendizagem frente a escola atual,
tendo em vista primordialmente o ensino
da matemática no primeiro ano do ensino
fundamental, possibilitando desta maneira
a construção de cidadãos mais coerentes
e críticos perante a realidade exposta,
tendo em vista a melhora das metodologias
pedagógicas e inclusão de todos neste
processo.
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Assim, pela discussão sobre os impactos
que tal mecanismo acarreta no mundo
acadêmico, e tendo como ênfase salientar
sua importância e ganhos para os indivíduos
que a investigam pautando pelo ensino da
matemática no primeiro ano do fundamental,
salienta-se neste artigo a necessidade da
conscientização para a evolução de tal
temática e auxílio acarretado pela mesma
no processo de ensino/aprendizagem,
tornando-se necessário a exploração
de metodologias pedagógicas possíveis
para aplicação dos conteúdos dispostos
referentes a tal ano, desta maneira justificase o desenvolvimento deste, tendo em vista
que tal temática reveste-se de importância
para o meio acadêmico.

A área de conhecimento que envolve o
ensino/aprendizagem carece de pesquisas
e trabalhos constantes sobre o tema
para a divulgação de conhecimento e
busca de metodologias que auxiliarão o
desenvolvimento e construção contínua
do conhecimento, a fim de superar
os empecilhos encontrados em todo
este percurso, esta produção textual
justifica-se tendo em vista a analise da
realidade para provocar transformações
acadêmicas
que
contribuam
satisfatoriamente com a sociedade atual,
tendo em vista a importância do lúdico
no processo de ensino/aprendizagem da
matemática como foco principal no primeiro
ano do ensino fundamental.

OBJETIVO GERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O presente artigo tem como objetivo
principal analisar o desafio de promover
conhecimentos matemáticos de uma forma
lúdica e obter resultados satisfatórios
perante
o
rendimento
do
aluno,
conferindo assim a possibilidade de
elaborar uma análise pertinente à
importância do lúdico perante o primeiro
ano do ensino fundamental, a fim de
assim propor metodologias pedagógicas
viáveis e eficazes de práticas satisfatórias
frente a tal vertente, levando como
base conceitos e critérios de autores e
estudiosos referentes à temática proposta
a fim de conscientizar o meio acadêmico
a respeito dessa imensurável questão no
âmbito educacional.

• Reunir dados acerca do lúdico no
ensino da matemática;
• Conceituar o lúdico;
• Promover metodologias de inserção
de tais metodologias no cotidiano escolar;
• Pautar por utilizar o lúdico frente ao
primeiro ano do ensino fundamental;
• Enumerar problemas e vertentes em
relação a tal temática;
• Promover o respeito ao ritmo de
desenvolvimento dos alunos;
• Verificar
a
importância
de
ações lúdicas relacionadas ao ensino
da matemática no primeiro ano do ensino
fundamental;
• Conscientizar a sociedade e meio
acadêmico como um todo.

1455

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Para fortalecer o intuito deste artigo faz-se
necessário realizar uma revisão bibliográfica,
buscando assim fomentar a fundamentação
teórica na qual irá se espelhar a fim de
salientar pontos pertinentes a problemática
proposta,
conferindo
desta
maneira
a possibilidade de espanar resultados
satisfatórios perante a utilização do lúdico
no processo de ensino/aprendizagem. Para
tal é preciso enumerar condições pertinentes
ao ensino da matemática em si, conferindo a
viabilidade do desenvolvimento efetivo do
discente incluído no primeiro ano do ensino
fundamental.
Os jogos por serem instrumentos,
quando orientados, lúdicos e prazerosos
vêm
realmente
contribuir
enquanto
recurso utilizado pelo professor para o
desenvolvimento de noções matemáticas
na educação infantil, pois a criança aprende
enquanto brinca e isto é fato presente durante
qualquer infância. Com o jogo, o aluno além
da interação com o colega, desenvolve
a memória, a linguagem, a atenção, a
percepção, a criatividade e a reflexão para a
ação (AZOLA, SANTOS, 2010, p.47).
As atividades lúdicas no ensino da
matemática frente ao primeiro ano do
ensino fundamental viabilizam ganhos
imensuráveis, pois possibilitam a aplicação de
significado e objetividade ao que esta sendo
desenvolvido, evidenciando a importância do
aprendizado com coerência como salienta o
autor citado acima. A escola como formadora
de cidadãos tem papel social fundamental
na contemporaneidade, o estímulo a

metodologias pedagógicas que favoreçam
os diversos aspectos pertinentes aos alunos
torna-se de suma importância, a utilização
de jogos, brincadeiras e instrumentos lúdicos
auxiliam imensuravelmente este processo,
podendo ser definidas como positivos.
Apesar da aplicação do lúdico não ser
uma ferramenta pedagógica recente, muitas
escolas e profissionais carecem de estrutura
e metodologias didáticas válidas para
aplicação do mesmo. Oliveira (2012) salienta
que Platão já afirmava que os primeiros
anos da criança deveriam ser ocupados com
jogos educativos, praticados em comum
pelos dois sexos, sob vigilância em jardins de
infância. Platão salientou ainda uma prática
matemática lúdica no qual o mesmo aplicava
exercícios de cálculos ligados a problemas
concretos da vida e dos negócios.
Diversos autores salientam que o lúdico
é fator primordial frente à educação atual,
uma vez que o mesmo enriquece e fortifica
as normas de cooperação, possibilitando
assim a capacidade produtiva de cada aluno.
No primeiro ano do ensino fundamental
as mudanças são drásticas para o aluno,
pois o mesmo encontra-se em uma nova
situação de aprendizado, que lhe atribui
dúvidas e preceitos. Neste contexto, a
utilização do lúdico frente a matemática
é de suma importância em seu cotidiano,
sendo desta maneira possível contribuir
com o desenvolvimento do mesmo de
forma efetiva e coerente com a realidade,
buscando atividades lúdicas que estimulem
sua curiosidade e possibilitem seu
desenvolvimento motor e cognitivo de forma
satisfatória.
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Os conhecimentos lógico-matemáticos
propiciados no primeiro ano do ensino
fundamental, possibilitam a ampliação do
conhecimento dos alunos, e a utilização
de mecanismos e metodologias lúdicas
pode estimular o processo de ensino/
aprendizagem a fim de enriquecer, expandir
e ultrapassar os limites em uma situação de
ensino/aprendizagem, de modo a estimular
uma aplicabilidade prática e coerente com
a realidade dos alunos, desenvolvendo
assim integralmente as potencialidades dos
educandos.
Educar é um processo de desenvolvimento
da consciência e da comunicação do educador
e do educando, integrando numa visão de
totalidade, os vários níveis de conhecimento
e de expressão: o sensorial, o intuitivo, o
afetivo, o racional e o transcendental (KAMII
e DECLARK, p.70, 1994).
O ensino da matemática no primeiro ano
do ensino fundamental carece de recursos
lúdicos a fim de proporcionar um ambiente
gratificante e atraente aos educandos,
favorecendo o seu desenvolvimento integral,
buscando trabalhar com jogos educativos,
como softwares atuais e oferecer metodologias
pedagógicas inovadoras é primordial para a
educação atual, possibilitando o raciocínio
crítico, estimulando os alunos a pensar e se
expressarem de forma efetiva, possibilitando
assim o favorecimento de uma aprendizagem
mais dinâmica.
Qualquer jogo pode ser utilizado quando o
objetivo é propor atividades que favorecem
a aquisição de conhecimento. A questão não
está no material, mas no modo que como ele
é explorado. Pode-se dizer, portanto, que

serve qualquer jogo, mas não de qualquer
jeito (MACEDO et al, p.24, 2000).
Na
atualidade
existem
diversas
tecnologias de comunicação que contribuem
com o processo de ensino/aprendizagem,
é preciso pautar por metodologias lúdicas
que busquem o âmbito educativo, pautando
pela interatividade, individualização e outros
aspectos importantes ao processo educativo.
É preciso estimular os alunos a assimilarem
eventos, a fim de que os mesmo encontrem
a aplicação de tais conhecimentos no seu
cotidiano, promovendo desafios a fim
de assimilar a informação, resgatando a
motivação e participação do estudante.
Segundo Vygotsky, (1994, p. 121-124) a
interação com o outro possibilita um maior
avanço na organização do pensamento do
que se o indivíduo estivesse sozinho. Na
aprendizagem lúdica a criança comportase em um nível que ultrapassa o que está
habituada a fazer, funcionando como se fosse
maior do que é, cumpre regras, estabelece
limites, interage socialmente e aprende os
conteúdos matemáticos, que neste caso são
os propostos pelas metodologias a serem
desenvolvidas.
É muito mais fácil e eficiente aprender por
meio de jogos e isto é válido para todas as
faixas etárias. Desde a infância até a fase
adulta. O jogo em si possui componentes
do cotidiano e o envolvimento desperta
o interesse do aprendizado, que se torna
sujeito ativo do processo (LOPES, Maria da
Glória, 2000, p. 23).
No primeiro ano do ensino fundamental os
impactos são gigantescos perante o cotidiano
escolar dos alunos, os mesmos diversas
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vezes encontram-se dispersos e tendem
a não entender a aplicação ou utilização
da matemática, a busca por metodologias
pedagógicas que atraiam a atenção dos
discentes é de fundamental importância
no processo educativo, o lúdico possibilita
uma visão mais concreta para os educandos,
possibilitando oportunidades de superação
de forma satisfatória, além de conferir maior
socialização e interdisciplinaridade, tendo em
vista a facilitação da aplicação de conteúdos
primordiais para o desenvolvimento do
ensino da matemática, objetivando desta
forma a valorização e aquisição cognitiva
favorecendo maior interação do professor
com o aluno.
Segundo Guimarães, Souza, Resende
(2011 p 10), o lúdico deve ser utilizado
como ferramenta de apoio ao ensino da
matemática de modo que esta opção de
prática pedagógica conduza o aluno a explorar
sua criatividade. Sendo assim, dentro de
um contexto educacional que o lúdico em
sala de aula visa à finalidade de contribuir e
auxiliar o educador no processo de ensino
aprendizagem com o objetivo de desenvolver
métodos de ensino que despertem na criança
o interesse pela matemática.
É possível usar jogos matemáticos na
sala de aula e, ao mesmo tempo em que se
trabalha com conteúdos de Matemática,
propor atividades que possam, também,
tornar o ensino dessa disciplina um
instrumento importante na construção da
cidadania, com solicitações de aplicações dos
conhecimentos matemáticos em problemas
do dia a dia (MOTA, 2009, p. 129).
Para aplicação do lúdico perante o

ensino da matemática no primeiro ano do
ensino fundamental torna-se necessário o
conhecimento das singularidades dos alunos,
a fim de conhecer os seus ritmos e estimular
o desenvolvimento coletivo, a aplicação do
lúdico carece da atribuição de significados
para o meio acadêmico atual, os alunos do
primeiro ano necessitam de atenção a fim
de assim conferir o seu desenvolvimento
integral, a assimilação dos mais variados
contextos sociais, faz-se necessário para
atender o papel da escola que é a formação
de cidadãos coerentes com a realidade atual.
O lúdico vem tomando espaço nas
discussões teóricas como um instrumento
importante no processo de ensino e
aprendizagem. As reflexões teóricas mostram
que os jogos e brincadeiras fazem parte do
ambiente sociocultural dos alunos e, neste
sentido, é preciso respeitar e valorizar os
jogos já de conhecimento dos alunos, seja
os tradicionais, ou aqueles que vão sendo
culturalmente criados. Dessa forma, o
educador aprende observando e ouvindo
seus alunos, as formas como brincam
e desenvolvem suas atividades lúdicas
(PEREIRA, 2009, p. 64).
Os alunos do primeiro ano do ensino
fundamental carecem de metodologias
lúdicas ativas a fim de assim demonstrar a
capacidade dos mesmos, possibilitando maior
significado ao processo de aprendizagem,
transformando-os desta maneira em
construtores de seu próprio conhecimento,
conferindo maiores informações para
a compreensão válida dos conteúdos
trabalhados, sendo dever do docente
estimular o novo, propondo metodologias
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pedagógicas lúdicas, para que a interação
entre professor e aluno seja gratificante e
coerente, propiciando a evolução do âmbito
educacional como um todo.
Desde pequena a criança já tem noção
de números, cabe a nós professoras
despertar o gosto pela matemática por
meio do jogo. Aprender Matemática
significa, fundamentalmente, utilizar-se
do que distingue o ser humano, ou seja, a
capacidade de pensar, refletir sobre o real
vivido e o concebido, transformar este real,
utilizando em sua ação, como ferramenta,
o conhecimento construído em interações
com as necessidades surgidas no aqui e no
agora. (PIERI, 2011, p. 34).
As metodologias lúdicas visam contemplar
o processo de ensino/aprendizagem como
um todo, possibilitando que as crianças
vivenciem situações de resoluções de
problemas, partindo do significado que
estas questões atribuem em seu cotidiano,
desta maneira o lúdico pauta pelo estimulo,
desafiando a criança e incentivando-a na
construção do seu conhecimento, para tal
torna-se sumamente imprescindível que o
professor conheça seus alunos e entenda
seu ritmo e capacidade de aprendizagem,
atentando-se a características psicológicas
e cognitivas, a fim de assim conferir maior
autonomia por parte das mesmas indicando
os caminhos para estas seguirem.
Na aprendizagem da matemática o
problema adquire um sentido muito
preciso. Não se trata de situações que
permitam “aplicar” o que já se sabe, mas sim
daquelas que possibilitam produzir novos
conhecimentos a partir dos conhecimentos

que já se tem e em interação com novos
desafios. Essas situações-problema devem
ser criteriosamente planejadas, a fim de
que estejam contextualizadas, remetendo
a conhecimentos prévios das crianças,
possibilitando a ampliação de repertórios
de estratégias no que se refere à resolução
de operações, notação numérica, formas
de representação e comunicação etc., e
mostrando-se como uma necessidade que
justifique busca de novas informações
(BRASIL, 1998, p. 211-212).
O aluno, quando chega ao primeiro ano
do ensino fundamental, é curioso e gosta
de aprender, faz questionamentos em
busca de compreender os acontecimentos
que ocorrem à sua volta. É essencial que as
respostas aos seus “porquês” sejam dadas
de maneira não limitada e inibidora, mas
estimuladora. Para que a criança não perca o
interesse pelo que a rodeia, é preciso deixála livre (criar situações em que se sinta à
vontade) para desenvolver seu potencial,
desta maneira a utilização do lúdico frente
ao processo de ensino/aprendizagem da
matemática será efetivo e satisfatório.
Outro ponto bastante importante a se
atentar são as situações didáticas, sendo este
um ponto importante em relação a como o
ensino é organizado e ministrado, como o
currículo determina o modo e a maneira que
os conteúdos serão ensinados. Desta maneira,
a pré-disposição de fatores determinam um
ritmo que muitas vezes não condiz com a
realidade dos discentes, e para tal surge a
necessidade da utilização de metodologias
lúdicas destinadas a atribuir significado
ao processo de ensino/aprendizagem,
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conferindo o desenvolvimento do currículo
com o ritmo e possibilidades dos alunos,
objetivando desta forma que o professor
oriente a aprendizagem e o aluno construa
seu próprio conhecimento de forma coerente
e efetiva.
Trata-se de colocar os alunos diante de
uma situação que evolua de forma tal, que
o conhecimento que se quer que aprendam
seja o único meio eficaz para controlar
tal situação. A situação proporciona a
significação do conhecimento para o aluno,
na medida em que o converte em instrumento
de controle dos resultados de sua atividade.
O aluno constrói assim um conhecimento
contextualizado, em contraste com a
sequência escolar habitual, em que a busca das
aplicações dos conhecimentos antecedente
a sua apresentação, descontextualizada.
(GÁLVEZ, 1996, p. 33).
O lúdico como metodologia pedagógica
visa facilitar à linguagem matemática que
será transmitida aos alunos, atribuindo
significado à didática aplicada em sala de
aula, conferindo relevância aos termos
desenvolvidos perante o cotidiano dos alunos,
conferindo desta maneira à assimilação
de conceitos e vertentes referentes a
matemática, desta maneira a utilização do
lúdico frente aos alunos do primeiro ano do
ensino fundamental, possibilitam ganhos
imensuráveis frente a prática educacional.
A
presente
produção
textual
é
fundamentada nos autores e pensadores
salientados acima a fim de propiciar
o
desenvolvimento
e
estimulo
da
problemática dissertada, tendo em vista os
ganhos imensuráveis que a mesma pode

provocar no cotidiano escolar. Para tal a
revisão bibliográfica é de grande valia a
fim de aproximar o pesquisador do tema,
conferindo a efetvidade dos conceitos
assimilados, tendo em vista a contribuição
educacional que se visa alcançar com o
desenvolvimento deste perante o ensino
da matemática frente aos alunos do primeiro
ano do ensino fundamental, buscando
enumerar pontos e alcançar os objetivos
propostos por tal interesse.

METODOLOGIA
Esta produção textual foi elaborada
perante uma revisão de literatura de artigos
publicados nos últimos anos, a pesquisa
realizada teve um caráter descritivo e
qualitativo, pautada pelo levantamento
de dados acerca da temática proposta,
explorando assim a opinião de autores e
profissionais sobre o tema a fim de salientar
respostas sobre a importância da utilização
do lúdico no ensino da matemática perante
o primeiro ano do ensino fundamental,
dando ênfase ao auxilio proporcionado por
tais práticas pedagógicas, facilitando então
a elaboração desta por meio dos conceitos
levantados até então, conferindo assim a
possibilidade de inferir realizações eficientes
de tal vertente mediante a bibliografia
levantada para a produção deste artigo.
A pesquisa exploratória visa proporcionar
maior familiaridade com o problema
como intuito de inseri-lo explicitamente
ou a construir hipóteses, envolvendo
levantamento bibliográfico; entrevistas com
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pessoas que tiveram experiências práticas
com o problema pesquisado e análise de
exemplos que estimulem a compreensão
(GIL, 1991 apud SILVA; MENEZES, 2005).
A pesquisa descritiva visa descrever as
características de determinada população
ou fenômeno ou o estabelecimento de
relações entre variáveis. Envolvem o uso de
técnicas padronizadas de coleta de dados:
questionário e observação sistemática.
Assume, em geral, a forma de levantamento
(GIL, 1991 apud SILVA; MENEZES, 2005).
A pesquisa qualitativa considera que há
uma relação dinâmica entre o mundo real
e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável
entre o mundo objetivo e a subjetividade
do sujeito que não pode ser traduzido em
números. (SILVA; MENEZES, 2005).
Com a aplicação da metodologia
foi
possível
desenvolver
o
raciocínio acerca da temática, a fim de
aproximar a relação do pesquisador com
o tema, conferindo assim maior valor e
atribuição à prática de pesquisa, propiciando
possibilidades de realizar este artigo tendo
em vista o público alvo sendo os alunos
do primeiro ano do ensino fundamental.
Podendo assim responder a análise envolvida
nesta produção textual, sendo necessária
uma abordagem conceitual e prática para dar
valia a temática desenvolvida, apresentando
de modo geral a utilização do lúdico no
processo de ensino/aprendizagem, em
relação aos alunos do primeiro ano do
ensino
fundamental
inter-relacionando
tais temáticas para possibilitar o auxilio
aos estudos de futuros investigadores. A
metodologia necessária para a realização

deste artigo busca pautar pela necessidade
de aplicação de tal temática no meio escolar,
enumerando ganhos e possibilidades
diversas, salientando a observação e
aplicação do lúdico no processo de ensino
aprendizagem da matemática.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o desenvolvimento desta produção textual buscase como intuito principal inferir e analisar a relevância da
utilização do lúdico no ensino da matemática perante a
educação atual, tendo como público alvo os alunos do
primeiro ano do ensino fundamental, podendo então salientar
sua contribuição para o processo pedagógico, buscando
desta maneira evidenciar a validade da utilização de tais
práticas pedagógicas perante as necessidades da escola
atual, tendo em vista que a utilização do lúdico possibilita
maior eficiência e pauta pelo conhecimento e concepções
acerca do ser humano em geral, tais pontos fortaleceram o
intuito deste artigo.
A partir disto foram salientadas as dificuldades e
necessidades a serem atendidas pela utilização do lúdico em
relação aos alunos do primeiro ano do ensino fundamental,
buscando salientar fatores que norteiam tal prática
pedagógica, explanando a necessidade da diversidade de
metodologias pedagógicas frente ao processo de ensino/
aprendizagem, enumerando ainda fatores importantes
pertinentes a seus componentes e aplicabilidade a fim
de concretizar o processo educacional das mais diversas
possibilidades, a fim de alcançar o maior número de alunos
possíveis.
Portanto diante da necessidade crescente da autocrítica
da educação atual fica evidente sendo como fundamental
a utilização efetiva do lúdico no ensino da matemática a
fim possibilitar o desenvolvimento intelectual e moral dos
alunos, tendo em vista os ganhos imensuráveis possibilitados
por tal metodologia pedagógica frente à prática de ensino,
contemplando de forma significativa o mundo atual e
trazendo novas vertentes para os alunos, que conseguem
assim ser construtores e inovadores no processo de ensino/
aprendizagem possibilitando ganhos imensuráveis para a
comunidade educativa.
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CONTRIBUIÇÕES DAS
BRINCADEIRAS TRACIONAIS NA
FORMAÇÃO DA CRIANÇA
RESUMO: O presente trabalho propõe analisar as contribuições das brincadeiras tradicionais
na formação da criança, especialmente a partir dos 7 anos. A proposta inclui analisar a
evolução do conceito de infância. Busca-se compreender como a sociedade contemporânea
se organizou em torno da infância atual e por qual motivo as brincadeiras tradicionais tem sido
uma experiência cada vez menos vivida pelas crianças. No mundo moderno e competitivo a
educação está cada vez mais direcionada em preparar a criança para o mercado de trabalho.
Desde muito pequenas as crianças já são direcionadas a pensar no mundo das profissões, por
meio de brinquedos e jogos que imitam o mundo dos adultos. A escola por sua vez agrega em
suas propostas as exigências da sociedade, colocando as crianças, desde muito pequenas,
diante de um ensino que na maioria das vezes é conteudista e ignora necessidades básicas
das crianças, entre elas, o brincar. Busca-se, portanto, analisar o que dizem os teóricos sobre
os benefícios e a importância das brincadeiras tradicionais na formação do indivíduo, e como
a escola pode contribuir para manter essa cultura. É essencial que as escolas e a sociedade
garantam tempo e espaço para proporcionar à criança, um desenvolvimento saudável. As
análises sobre o tema em questão foram feitas com base em pesquisas bibliográficas.
Palavras-Chave: Brincadeiras Tradicionais; Brincar; Infância.
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INTRODUÇÃO
Na sociedade moderna e tecnológica
as brincadeiras não deixaram de existir,
porém, estão deixando de ser algo vivido
intensamente pelas crianças. Atualmente é
muito comum ouvir de adultos, falas como;
“no meu tempo as crianças brincavam muito
mais” ou “as crianças de hoje não tem mais
infância”. Esse tipo de relato refere-se a um
passado não tão distante.
Porém, com as constantes mudanças do
mundo moderno, o sentimento de infância
e a forma que as crianças vivem foram
significativamente modificados nas ultimas
décadas. E é fato que o tempo que as crianças
dispõem para brincar foi reduzido.
Geralmente é dado como justificativa ao
desinteresse para brincar, o fato das crianças
estarem em constante contato com o avanço
das novidades tecnológicas e ao tempo que
dispõe com brinquedos como; vídeo games
e celulares. No entanto, acredita-se que tais
alterações de comportamento fazem parte
de um contexto muito mais amplo, no qual as
crianças estão inseridas. Infelizmente, a falta
desse tempo para as brincadeiras tradicionais
tende a ocasionar o esquecimento das
mesmas, e ainda pior corre-se o risco de negar
à criança o direito de conhecer e vivenciar
parte da sua historia social e cultural, pois,
além de todos os benefícios relacionados ao
bem-estar, as brincadeiras tradicionais faz
parte da história de todos os povos.
Diante dessa problemática, o presente
artigo tem como objetivo geral defender
o resgate e a vivencia das brincadeiras
tradicionais no meio escolar. Como objetivo

específico busca-se apontar de forma
pedagógica, como as brincadeiras tradicionais
podem contribuir para o desenvolvimento
global da criança.
No primeiro capitulo intitulado de “O
sentimento de infância e a relação da criança
com o brincar”, é feito uma breve análise
das características da infância no mundo
contemporâneo e a maneira como a criança
se relaciona com o brincar.
No segundo capítulo, “Brincadeiras
tradicionais
e
seus
benefícios
no
desenvolvimento infantil”, são abordados
aspectos específicos desse tipo de
brincadeiras, incluindo as características
sócios culturais. Nesse primeiro momento
busca-se fundamentar a importância de
garantir o contato das crianças com essas
brincadeiras.
No terceiro e último capítulo, as
“Brincadeiras tradicionais na escola”, é feita
uma abordagem sobre como o professor
pode desenvolver um trabalho pedagógico
garantindo a criança o direito de brincar sem
perder o foco da aprendizagem.
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O SENTIMENTO DE INFÂNCIA
E A RELAÇÃO DA CRIANÇA
COM O BRINCAR
A infância é um tema atual discutido
amplamente na sociedade moderna. O
conceito de infância está em constante
transformação, pois, trata-se de um
fenômeno dinâmico em evolução, que
acompanha as mudanças de todas as épocas.
Atualmente de forma sucinta compreendese que se a infância é a fase mais importante
para o desenvolvimento do ser humano. Mas
nem sempre a infância foi vista dessa forma
e para que se chegasse a esse entendimento
foram desenvolvidos muitos estudos e
pesquisas.
Este estudo compreende que o processo
de formação da ideia de infância não é um
processo compreendido de maneira natural,
mas sim, construído a partir dos fatos
históricos, de uma sociedade que vive uma
evolução constante, em toda sua estrutura
social.
Dessa forma, a forma das crianças
viverem a infância é analisada juntamente
com as mudanças nas estruturas familiares,
desde a idade média até o período moderno.
E mediante isso, compreende-se que o
conceito de infância foi sendo modificado
conforme o olhar dos adultos e a forma de
perceber a criança também mudaram. Na
sociedade atual os laços familiares são cada
vez mais alinhados afetivamente. As figuras,
materna e paterna passaram a exercer seus
papéis dando maior ênfase ao seio familiar,
ou seja, dedicando mais tempo a criação e

aos interesses dos filhos. A afetividade tornase o pilar da família moderna, e os cuidados
e o tempo dispensado com a criança é mais
valorizado.
Analisando o contexto da nossa realidade
atual observa-se que o ritmo acelerado de
desenvolvimento tecnológico e as exigências
cada vez maiores para a atuação no mercado
de trabalho incitaram o pensamento de
preparar a criança para viver nessa sociedade.
Os estudos e a formação da criança estão
quase sempre relacionados com a preparação
para o futuro. Esse olhar começou a surgir
desde o processo de industrialização, ainda
persiste e está cada vez mais evidente.
Andrade (2007), discute a concepção do
"ser criança" na sociedade atual trazendo
dados de uma pesquisa feita por ela em
um de seus trabalhos, o qual levanta essa
questão mostrando que a criança está sendo
tida como um "ainda não", algo que se tornará
sujeito um dia (quando adulto), sendo vista
como uma extensão dos pais, ou seja, não
tem direitos próprios.
De uma forma quase que inconsciente
acelera-se a infância. O lema parece ser viver
para o futuro; para ser algo no futuro. Esse
excesso e até ansiedade colocada sobre as
crianças cria realidades que podem acabar
tirando o prazer da infância, pois, estas
crianças passam a não ter tempo para brincar,
ou perdem o interesse pelas brincadeiras.
Daí surge nossa problematização sobre
a importância do resgate das brincadeiras
tradicionais na escola, visto que fora desse
ambiente nem sempre as crianças terão a
oportunidade de vivenciar essas brincadeiras.
Por isso, defende-se que a escola mesmo

1466

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

com suas demandas precisa encontrar meios
de proporcionar essa experiência, uma vez
que essas brincadeiras além de resgatar a
cultura promovem aprendizado e prazeres
únicos da infância.
É fato que as brincadeiras e os brinquedos
sempre existiram na infância, mas também é
fato que a relação específica que a criança
tem com o brincar só foi percebida e
valorizada há poucos anos. Historicamente, as
brincadeiras nem sempre foram observadas
como atividades específicas da infância, visto
que os adultos também praticavam o brincar
como forma de interação social, momentos
em que as crianças também eram incluídas,
porém, vistas como iguais.
Nessa perspectiva as brincadeiras serviam
para diversão e interação social. Áries (1979),
compreende que esse brincar formava um dos
principais meios que dispunha a sociedade
para estreitar seus laços coletivos, para se
sentirem unidos. Já as brincadeiras populares
eram atividades naturais que faziam parte
da mescla social. O entendimento mais
profundo da infância e suas necessidades
se desenvolveram a partir da construção de
análises sobre o desenvolvimento infantil,
por meio de brincadeiras e jogos.
A análise do sentimento de infância
nos permite compreender as mudanças
que ocorrem na sociedade e na estrutura
familiar. Dessa forma, pode-se refletir
sobre os motivos que se fazem necessários
em chamar a atenção da sociedade para a
compreensão da importância do brincar,
como meio de desenvolvimento da criança
e como forma de atender as necessidades da
criança no meio educacional.

BRINCADEIRAS
TRADICIONAIS
O brincar é uma ação natural da criança,
“A atividade própria da criança é o brincar”
(WALLON, 2010, p. 54). Quando brinca a
criança expande sua visão de mundo sua
imaginação e fantasias interagem com a
realidade, construindo e desconstruindo
saberes. O brincar desde o nascimento é
essencial para a socialização e interação da
criança com o meio.
Quando refletimos sobre as brincadeiras
tradicionais, pensa-se em primeiro lugar
que essas brincadeiras estão sendo extintas
das vivencias e experiências das crianças, e
bem sabemos que para que a criança tenha
uma infância prazerosa é necessário que as
brincadeiras façam parte do seu cotidiano.
Mas também nos convém ressaltar os
motivos pelos quais, essas brincadeiras,
especificamente, representam tanto valor na
infância.
As
brincadeiras
tradicionais
são
não apenas um passa tempo para o
cotidiano da criança, mas sim brincadeiras
que contem um valor histórico. São
conhecimentos passados de geração em
geração que carregam em si a mescla
cultural da formação do nosso povo,
portanto, remetem as nossas raízes e as
culturas matrizes que deram início a nossa
identidade, a cultura indígena, a africana e
a europeia. É fato que o Brasil se constituiu
com a influência de vários povos, e todos
contribuíram com uma parcela de seus
costumes e tradições, gerando a mistura
cultural marcante do povo brasileiro. Por
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esse motivo as brincadeiras tradicionais já se
tornam experiências significativas, mas que
só ganham sentido se forem vividas.
Kishimoto (2003), afirma que os jogos
populares estão sempre em transformação
incorporando criações anônimas das
gerações que vão se sucedendo. Por ser
um elemento folclórico, o jogo tradicional
assume característica de anonimato,
tradicionalidade,
transmissão
oral,
conservação, mudança e universalidade. E
que compreender a origem e significado dos
jogos tradicionais requer uma investigação
das raízes folclóricas de nossa história.
De maneira geral essas brincadeiras
são compostas por regras e desafios. São
brincadeiras que fluem naturalmente no
universo infantil, sem que necessariamente
ocorra a imposição de algum adulto. Quando
as praticam as crianças aprendem regras
básicas de convivência, precisam aprender a
enxergar o outro e lidar com suas próprias
dificuldades para fazer parte do grupo, a
frustação se faz presente e é contornada a
partir da aceitação. Nessa dinâmica e troca de
papéis, as crianças exercitam a solidariedade,
sentem-se capazes, identificam as injustiças
do jogo – que nem sempre são injustiças
realmente – por isso aprendem a ouvir o outro
e discutir seus pontos de vista. Ao observar
as crianças brincando é possível perceber
a relação que elas estabelecem entre si,
assumindo diversos papéis exercendo a
moralidade e a ética.
Quando participa dessas brincadeiras as
quais podemos citar, por exemplo; pegapega,
esconde-esconde;
pular–corda,
brincadeiras de roda, amarelinha, cabra–

cega, passa anel, entre muitas outras, a
criança amplia seu conhecimento, e brinca
incansavelmente como se estivesse “fixando
algo” internamente.
Para Friendmann (1996), os jogos da
cultura popular representam à preservação
de valores sociais de uma classe, e
é por meio dessas vivências que as
crianças aprendem o significado das
atividades grupais, experimentam diferentes
papéis e adquirem experiências sociais
que terão significados para a formação da
personalidade.
As
brincadeiras
tradicionais
são inúmeras, e uma característica dessas
atividades é que elas são praticadas em
diferentes contextos socioeconômicos, sua
vivencia propicia a criança estar em contato
com a diversidade. Além disso, essas são
consideradas, universais, pois, possuem uma
ideia e uma essência comum; de transmitir
tradições culturalmente construídas e
considerar a criança como agente ativo de
elaboração e recriação de cultura.
Segundo Mello (2007),
De acordo com a teoria históricocultural, o lugar ocupado pela criança nas
relações sociais de que participa é força
motivadora de seu desenvolvimento e
esse lugar é justamente determinado pela
concepção que os adultos têm acerca
da criança e de seu desenvolvimento, pois
o adulto é quem se aproxima da criança,
apresenta o mundo da cultura para ela
e cria nela necessidades, interesses e
motivos, de acordo com a experiência que
vai proporcionando para a criança. (MELLO,
2007, p.153).
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Experienciar essas brincadeiras certamente
torna a infância mais feliz. Não é incomum
nos dias de hoje ouvirmos relatos de que
crianças estão sofrendo com males como;
a ansiedade e a depressão. Crianças que
tem extrema dificuldade em se relacionar,
em aceitar regras, muitas cometem bulling
e não se importam com os sentimentos
alheios e talvez essas questões estejam sim
relacionadas com a ausência do brincar,
brincar livremente, sem obrigações, sem
objetivos, simplesmente viver a brincadeira
e seus benefícios.
Pode–se atribuir a essa ausência do
brincar a alguns fatores como exemplo;
falta de tempo, dos pais para interagir
e brincar com os filhos, a escassez de
espaços adequados, pois, até os quintais
diminuíram – e é muito grande o número
de crianças que vivem em apartamentos,
estas se limitam a vida no interior do
condomínio, ou pior, podem não possuir
este espaço. Há também as crianças
que vivem em áreas de risco, locais
que oferecem risco à integridade da
criança; brincar nas ruas é algo cada vez
mais impraticável em qualquer uma das
circunstâncias. Essas questões somam
com a quantidade de brinquedos prontos
e tecnológicos, que muitas vezes não
preenchem as necessidades das crianças.
Não é difícil, olharmos para dentro de
nossa própria casa e encontrarmos vários
brinquedos praticamente novos, que foram
intensamente desejados por nossos filhos,
mas que instantes depois de conquistálos o interesse pelo objeto simplesmente
desapareceu.

Conforme Mello (2007), com o avanço
tecnológico o dia a dia das crianças
notadamente as das classes mais favorecidas
é preenchido com variedades de atividades
como: música, inglês, esporte (balé, judô,
natação e outros). Todas essas atividades
objetivam a preparação precoce da criança
para o mundo produtivo, com isso se
diminuiu o espaço e tempo destinado ao
desenvolvimento da infância. Vive-se hoje
um tempo de encurtamento da infância em
que não se valoriza a educação da infância. O
comportamento social em torno da criança,
e suas necessidades estão vinculados à
concepção de infância que se tem e o espaço
que se reserva para o desenvolvimento da
criança.
Busca-se
nesse
ponto
analisar
contextos e chamar a atenção para nossa
responsabilidade na criação e educação
dos nossos filhos, não deixando essa tarefa
apenas ao encargo da escola. Pois, também
é grande o número de crianças que sofrem
por ter sua educação terceirizada. Os pais
por sua vez querem compensar a ausência na
vida dos filhos e acabam materializando as
relações fazendo todos os gostos dos filhos,
sem ao menos parar para refletir que tantos
desejos insaciáveis podem estar relacionados
com um vazio mais profundo. É importante
ressaltar que uma educação de qualidade
envolve empenho e investimentos da família,
e não nos referimos aqui a investimentos
financeiros, mas, sim, afetivos. Garantir
tempo para interagir e brincar com as crianças
e buscar compreender suas necessidades
também é um ato de amor, que faz parte dos
cuidados e da formação dos pequenos.
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BENEFÍCIOS NO
DESENVOLVIMENTO
INFANTIL
As
brincadeiras
tradicionais
proporcionam vários benefícios para o
desenvolvimento da criança. Por meio
dessas brincadeiras, a criança é estimulada
a desenvolver o equilíbrio, a coordenação
neuromotora e rítmica, o raciocínio lógico
e ainda, a sociabilidade e a competitividade
saudável, estreitam os laços afetivos
entre amigos e familiares e faz com que as
crianças se sintam acolhidas, parte do todo.
Além desses benefícios as brincadeiras
proporcionam intensa atividade física, que
contribuem na queima de calorias e para a
saúde de maneira geral.
Proporcionar momentos que envolvam
essas brincadeiras com as crianças é
uma iniciativa que traz benefícios para
toda a família, pois, os momentos vividos
entre as pessoas de todas as idades são
inesquecíveis e especiais. Ao brincar a
criança vive situações que despertam seus
sentidos. Kishimoto (2003), ressalta que
as brincadeiras tradicionais, fazem parte
da cultura popular e que são cheios de
significado, refletindo aspectos espirituais de
um povo em determinado período histórico.
Segundo Cunha (1988),
A participação do adulto no jogo da
criança eleva o nível de interesse, pelo
enriquecimento que proporciona; pode
também contribuir para o esclarecimento
de dúvidas referentes ás regras do jogo.
[...] A criança sente-se ao mesmo tempo
prestigiada e desafiada quando o parceiro da

brincadeira é um adulto. Este, por sua vez,
pode levar a criança a fazer descobertas e a
viver experiências que tornam o brinquedo
mais estimulante e mais rico em aprendizado.
(CUNHA, 1988, p.10).
No momento da brincadeira a criança
tem a oportunidade de aprender a viver,
conhecer e fazer. O brincar desenvolve
a autonomia da criança. Toda vez que
a criança brinca ela vai adquirindo
conhecimentos,
aprendendo
e
se
desenvolvendo. Ao longo do tempo conforme
a crianças vão crescendo suas brincadeiras
mudam,
ou
seja,
as
brincadeiras
proporcionam descobertas e propõem novos
desafios. As interações são fundamentais
para que ocorra o desenvolvimento e
aprendizagem da criança. Não só as
interações com os adultos, mas, sobretudo
com as outras crianças, ou seja, a
socialização, o convívio e o envolvimento
com
outras
crianças
contribuem
significativamente para o desenvolvimento e
aprendizagem da criança.
Afirmações estas que vem ao encontro
da
perspectiva
histórico-cultural
de
Vygotsky que defende que o ser humano
está inserido em um determinado momento
histórico e em uma cultura. Sendo
assim, o brincar e a cultura estão
intrinsicamente relacionados uma vez
que a cultura fornece os preceitos para a
brincadeira, pois ela é tida como prática e
produto cultural. Apesar das brincadeiras
possuírem uma especificidade cultural,
suas formas de brincar são reconhecidas
universalmente, muitas já existiam desde
a antiguidade e por isso, são consideradas
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patrimônio cultural da humanidade. O brincar
além de ser uma ação cultural é uma ação
de aprendizagem, que promove a interação
entre os sujeitos.

BRINCADEIRAS
TRADICIONAIS NA ESCOLA
Uma das principais preocupações com a
infância diz respeito sobre como as crianças
aprendem e de que maneira desenvolvem os
aspectos cognitivos, sociais e afetivos.
Numa perspectiva mais atual sobre
o conceito de infância, Os Referenciais
Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil (1998), defendem que as crianças
possuem culturas que são construídas a
partir das ressignificações que fazem das
ações dos adultos tornando assim sujeitos
que recriam o seu modo e a sua forma de
entender e compreender aspectos do mundo,
sujeitos construtores de uma cultura própria,
possuem uma natureza singular, que as
caracteriza como seres que sentem e pensam
o mundo de um jeito muito próprio. E isto por
meio das interações que estabelecem desde
cedo com as pessoas que lhe são próximas
e com o meio que as circunda, as crianças
revelam seu esforço para compreender o
mundo em que vivem as relações.
O interesse por brincadeiras surge na
criança ainda muito pequena. Mas é por
volta dos 5 anos que as crianças começam
a desenvolver uma maior capacidade
de concentração, e por isso passam a
compreender e internalizar as aprendizagens
com mais consciência.

Segundo as observações de Ch. Bulher,
de 3 a 4 anos a quantidade de distrações
durante uma mesma brincadeira é de 12,4
em média; entre 5 e 6 anos, não passa de 6,4.
[...] a duração da brincadeira aumenta nos
mais velhos, ao mesmo tempo que descresse
o número de distrações (WALLON, 2010, p.
73).
Para Wallon (2010), a partir dos 7 anos
de idade e é caracterizado pelo domínio
cognitivo, que oferece as bases para que se
desenvolvam as ações mentais de explicar,
definir e diferir objetivamente o mundo.
Para Piaget (1979), o conhecimento
é construído na relação do homem com
os objetos, não estando pronto nem no
sujeito (na carga genética), nem no meio (no
objeto). Por isso, sua teoria é denominada
construtivismo. Piaget estudou os diferentes
níveis de desenvolvimento (intelectual e
afetivo) vivenciados pelo ser humanos.
Segundo ele o período pré-operacional
que vai dos 2 aos 7 anos ocorre a partir
da representação sensório-motora para
as soluções de problemas e segue para o
pensamento pré-lógico. Inicia-se o período
de socialização da criança e a linguagem,
antes ausentes.
Por isso, nesse estudo parte-se dessa
etapa do desenvolvimento, sem deixar de
considerar as fases anteriores igualmente
importantes, pois, de maneira geral discutese a infância.
Nessa etapa da vida as brincadeiras
tradicionais representam uma atividade
divertida, ao mesmo tempo em que trazem
muitas aprendizagens para a criança.
Ressaltando que em toda a infância a criança
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vive o lúdico. Por meio da brincadeira,
segundo Kishimoto (2000), a ação que a
criança desempenha ao concretizar as regras
do jogo, ao mergulhar na ação é lúdica.
Observa-se que em todos os documentos e
parâmetros destinados à prática da Educação,
o brincar e as brincadeiras aparecem
como um direito fundamental da criança,
como a base para a construção de todo
trabalho pedagógico.
Entre as muitas
informações importantes e valiosas que
apontam para o respeito às especificidades
da infância e práticas importantes na
educação, o brincar, a brincadeira, os jogos
são assuntos discutidos na maioria deles, com
o objetivo de implantar e aprimorar práticas
pedagógicas que integram as propostas
curriculares voltadas ao direito da educação
de qualidade. Dessa forma, a valorização
do brincar como forma de aprendizagem
e construção de conhecimento tornou-se
fundamental nas propostas pedagógicas.
Essas diretrizes reconhecem uma nova
ideia de infância, que precisa se concretizar
na escola, local que é encarregado por uma
parte da educação e formação da criança. De
maneira geral, os currículos devem garantir
o desenvolvimento da criança como sujeito
ativo, atuante e criativo. Cabe-nos também
ressaltar o papel do professor nesse processo,
pois, é o educador que está presente para
mediar o brincar no cotidiano pedagógico da
criança.
Infelizmente, a participação dos pais nas
atividades escolares dos filhos e no seu lazer,
tem sido pouca e em alguns casos nenhuma,
isso prejudica a transmissão dos jogos e
brincadeiras tradicionais. O que aumenta

ainda mais a responsabilidade da escola, de
proporcionar esse contato às crianças.
Pedagogicamente o olhar para as
brincadeiras é diferenciado, ao passo que
em suas casas as famílias brincam com as
crianças, despretensiosamente, na escola a
brincadeira é atentamente observada pelo
professor. Para tanto é necessário saber
identificar tipos de brincadeira esclarecendo
alguns conceitos. Há uma diversidade
de conceituação e utilização dos termos:
brincadeira, brinquedo e jogo. Alguns teóricos
os utilizam como sinônimos, e outros os
diferenciam apontando a especificidade de
cada um e suas inter-relações.
Conforme (KISHIMOTO, 2000, p. 17),
“No Brasil, termos como jogo, brinquedo e
brincadeira ainda são empregados de forma
indistinta, demonstrando um nível baixo de
conceituação deste campo”. A autora também
explica a dificuldade que se tem ao definir
jogo uma vez que essa palavra possui vários
significados, podendo ter um significado
diferente para cada pessoa.
O brinquedo faz parte da infância e do dia
a dia das crianças. Embora jogo e brinquedo
se relacionem na ação da criança ao se
expressar, o significado de brinquedo difere
do significado de jogo, sendo o brinquedo
um objeto muito próximo à criança,
permitindo a elaboração das brincadeiras
e dando significado para sua intenção.
Diferentemente do jogo o brinquedo supõe
uma relação intima com a criança, a não
existência de regras organizam sua utilização.
Para Benjamin (1984), o conteúdo de
um brinquedo não determina a brincadeira
da criança, pelo contrário, o ato de brincar
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é que revela o conteúdo do brinquedo.
Quanto mais atraente ou sofisticado
o brinquedo, mais distante ele está do
valor e significado de instrumento para o
brincar, quanto mais aperfeiçoado à
semelhança do real, tanto mais se desvia da
brincadeira livre e viva. Para o autor o mais
adequado é que o brinquedo se aproxime ao
significado que lhe é dado: uma pedrinha,
uma figurinha ou um pedaço de madeira
podem se tornar inúmeros objetos ou figuras,
a criança trabalhará com este material por
meio da sua imaginação.
Já a brincadeira é o meio que a criança
utiliza se expressão quando joga ou
quando está envolvida com algum tipo
de
brinquedo.
As
brincadeiras
podem ser vividas de forma tão
intensa
que
para
compreendêlas é necessário entender como são
representadas as vivências da criança, sua
cultura, os conhecimentos elaborados a
respeito da realidade em que vive. Isso
porque a criança irá representar, nas
brincadeiras, o que é significativo para ela,
ou seja, todas as suas impressões, positivas
ou negativas, das quais participa.
Logo, compreende-se que a cultura
também irá influenciar na ação simbólica e
representativa da criança e fará parte da sua
estrutura de pensamento e ação em relação
com o meio em que vive.
Segundo Kishimoto (2003):
Brincando as crianças aprendem a
cooperar com os companheiros, a obedecer
às regras do jogo, a respeitar os direitos
dos outros, a acatar a autoridade, a assumir
responsabilidades, a aceitar penalidades

que lhe são impostas, a dar oportunidades
aos demais, enfim, a viver em sociedade.
(KISHIMOTO, 2003, p.110).
Na escola é importante que seja
reservado para a criança tempo para
brincar livremente, assim como para brincar
com intencionalidade pedagógica ambos
contribuem para o desenvolvimento.
Entretanto, é o olhar do professor que irá
identificar os progressos e necessidades
das crianças. “Por isso, a brincadeira na
escola nunca será totalmente livre, pois
essa liberdade é única e exclusivamente da
criança e, por conseguinte, não do educador.”
(SANTOS, 2010, p.16). Compreende-se,
portanto que é mediante a observação e
os registros que o professor pode avaliar o
desenvolvimento global da criança, e assim
orientar sua prática.
As brincadeiras tradicionais associadas
à prática pedagógica podem ser uma forte
ferramenta de ensino, especialmente
na fase de alfabetização. É muito
comum professores utilizarem letras de
músicas, parlendas, jogos que envolvem
números, como; a amarelinha, para
aproximar a criança dos conteúdos e das
áreas de conhecimento. Essa prática é muito
bem aceita pelas crianças especialmente
por elas reconhecerem e provavelmente já
terem uma vivencia prazerosa com essas
brincadeiras, logo a associação e assimilação
da aprendizagem ficam mais fáceis.
No entanto não se pode tratar esse
recurso como algo meramente rígido, que
tenha um fim nas folhinhas de atividades. É
preciso garantir as crianças tempo e espaço,
para que possam vivencias as brincadeiras.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho mostrou como as brincadeiras
tradicionais são importantes na formação global
da criança, especialmente a partir dos 7 anos de
idade.
As
pesquisas
bibliográficas
apresentadas
justificaram a defesa da vivência dessas brincadeiras no meio
escolar. De forma sintetizada foi apresentado a realidade
do sentimento da infância atualmente, e as mudanças que
ocorreram ao longo dos anos da relação da criança e sua
relação com o brincar.
Verificou-se que as brincadeiras tradicionais fazem
parte da cultura e formação da identidade do povo
brasileiro e garantir tempo para que as crianças
brinquem é garantir que elas tenham conhecimento
da sua própria história e de suas origens.
E que
infelizmente as crianças estão deixando de ter contato
com esse tipo de brincadeira, ficando a escola como
a principal responsável para disseminar e perpetuar essa
cultura.
Diante dessa problemática, o artigo buscou demostrar
os benefícios das brincadeiras tradicionais para a criança,
e foi constatado que brincar proporciona uma série de
aprendizados relacionados com a afetividade, a solidariedade,
a moral e a ética, princípios fundamentais, para a formação
do indivíduo, além de tirar as crianças da comodidade dos
brinquedos tecnológicos e exercitá-las favorecendo o
desenvolvimento psicomotor.
Em relação a educação a pesquisa apontou que a
escola precisa pensar a educação e o conceito de criança
sob uma nova perspectiva. Cultivando a ideia de que
a criança é um indivíduo em formação, sim, mas que
também já possui capacidade de criação e atuação.
E é o olhar do professor e sua avaliação do brincar
que irá detectar as aprendizagens adquiridas e as
necessidades das crianças, por isso é fundamental
que o professor conheça e pesquise sobre as fases do
desenvolvimento infantil e os tipos de brincadeiras.
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Por fim a pesquisa conclui que resgatar
e vivenciar brincadeiras tradicionais são
responsabilidades de toda sociedade, porém,
é papel da escola manter essa chama acesa.

Brincar é uma maneira divertida de aprender
e certamente as experiências significativas
vividas nessa fase da vida ficarão para sempre
na memória e formação das crianças.
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O PERFIL DO EDUCADOR NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: A pesquisa relata sobre a História da Educação Infantil no Brasil, relembra a
trajetória profissional do Educador de Educação Infantil e a construção de sua identidade.
Relata os desafios e possibilidades do trabalho pedagógico na Educação Infantil. Além
da concepção de infância que se almeja para emancipação do sujeito. Ressalta sobre as
demandas do currículo, do cuidar e do educar de crianças pequenas, concepção de infância,
a importância do lúdico e da brincadeira livre para promoção da aprendizagem e do papel e
da família para o desenvolvimento global do indivíduo. Sobretudo, o Perfil do Educador de
Educação Infantil, esperado para formação do sujeito crítico e autônomo.
Palavras-Chave: Educação Infantil; Educador; Cuidador; Identidade; Criança.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo visa traçar e abordar a
trajetória do Perfil do Educador da Educação
Infantil e sua influência para Promoção da
Aprendizagem, revê a história da concepção
de infância nos Centros de Educação Infantil
(CEI), indaga qual é a concepção do Educador
da Educação Infantil no dias atuais e como
deve ser o currículo para produção de
conhecimento?
Refletindo sobre essas linhas de
pensamento resolveu-se escrever esse
artigo que buscará: Discutir e compreender a
Identidade do Educador de Educação Infantil;
Conhecer a História da Educação Infantil
no Brasil; Compreender a Concepção de
Infância atual; Refletir sobre a importância do
Lúdico e do Brincar na infância; Investigar as
abordagens dos Educadores para Promoção
da Aprendizagem das Crianças; Analisar
as Concepções do Currículo de Educação
Infantil; Compreender o Papel da Criança
e a importância da família no Espaço de
Educação Infantil.
A pesquisa é relevante, porque leva o leitor
a conhecer o processo histórico da Educação
Infantil no Brasil, para conseguir identificar
e refletir sobre a trajetória profissional do
Educador da Primeira Infância. Além disso, a
pesquisa leva-nos a refletir e compreender a
concepção de infância e de currículo desse
público, pensar sobre a importância do brincar
para os pequenos e do papel do educador
e da família em relação aos aspectos do
cuidar e do educar. Dessa forma, poderemos
ampliar nossa compreensão sobre esse
universo. Assim como, verificar a concepção

de infância que almeja-se dos Educadores.
Nesse sentido, segundo BRASIL. Ministério
da Educação (2009) a concepção de infância
do século XXI objetiva: considerar a criança
como principal protagonista da ação
educativa; acredita na indissociabilidade
do cuidar e do educar no fazer pedagógico;
considera a criança como centro da atenção
do Projeto Político Pedagógico; Possibilita
à criança o acesso aos bens culturais,
construídos pela humanidade, considerandoas sujeito de direitos, portadora de história e
construtora das culturas infantis; Reconhece
e valoriza a diversidade cultural das crianças
e de suas famílias; Destaca o brincar, a
ludicidade e às expressões das crianças na
prática pedagógica de construção de todas
as dimensões humanas;
Ao refletir sobre os diversos aspectos da
Educação Infantil, verificou-se que: BRASIL.
Ministério da Educação (2009) considera
a organização do espaço físico e tempo
como um dos elementos fundamentais na
construção dessa pedagogia; apresenta-se
propostas que promovam a autonomia e
multiplicidade de experiências; Possibilita
a integração de diferentes idades entre
os agrupamentos ou turmas; Tem a arte
como fundamento na formação dos(as)
profissionais da primeira etapa da Educação
Básica; Estabelece parcerias de participação
com as famílias; Estende o “espaço
educativo” para a rua ou bairro e a cidade;
Busca continuidade educativa da Educação
Infantil na direção do Ensino Fundamental;
Educadoras e Educadores da infância ao
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elaborar o seu planejamento pedagógico adulto em miniatura.
deve contemplar oportunidades para que
o inesperado possa acontecer, permitindo
A criança ao longo da história estava
a reconstrução e aquisição de novos
ligada ao adultocentrismo, em que sua
conhecimentos, construção de teorias,
cultura, sua maneira de ser, agir estava
tentativas e negociações entre as crianças.
ligado ao adulto e seu mundo deixando
Dessa forma, acredita-se que a pesquisa
a criança como um ser sem necessidade
seja valida para ampliarmos nossos olhares
do educacional voltando-se para o
sobre todas das demandas de Educação
assistencialismo, ou seja o cuidar.
Infantil atualmente, além de revisitar e
(SOARES 2010 apud KRAMER 2002,
compreender a identidade desse profissional
p.2)
e desse espaço que se forma e se recria
constantemente.
Acreditava-se que a criança era incapaz
de pensar e de reagir a estímulos, para o
desenvolvimento de sua aprendizagem.
BREVE HISTÓRICO SOBRE
Ramos et al (2012) A negação da infância,
EDUCAÇÃO INFANTIL
geralmente dá-se quando essa fase da vida é
compreendida como período da incapacidade,
A concepção de infância mudou do século impossibilidade, da improdutividade dai a
XIX para o século XXI. Acreditava-se que suposta necessidade de acelerar a formação
a criança necessitava apenas de cuidados da criança para que ela chegue mais depressa
como a higiene e alimentação, preocupando- ao mundo adulto, negando-a o direito de
se apenas com o aspecto assistencialista desfrutar dessa fase com brinquedos e
deixando para segundo plano, o aspecto brincadeiras. Preocupava-se apenas com o
educacional, ou seja para Educação Básica.
papel assistencialista que era desempenhado
Segundo Soares (2010) a educação por qualquer profissional.
infantil assistencialista teve início a partir
Dessa forma, Oliveira et al (2006
da Revolução Industrial, com a implantação p.556) "há uma visão assistencialista de
de indústrias e com a necessidade de atendimento a criança pequena, que prioriza
incorporação de mulheres solteiras e casadas o cuidado físico mais do que uma estimulação
no mercado de trabalho.
global a seu desenvolvimento".
Com isso, houve a necessidade de
Nesse sentido, o papel desempenhado
criar espaços onde as crianças eram deixadas pela cuidadora de Educação Infantil abordava
para serem cuidadas e alimentadas até os uma séria de atividades que envolvem o
responsáveis irem buscá-las.
cuidado, o senso comum e a proposta de
Nessa época, pouco se importava com atividades sem objetivos definidos. Entre
as necessidades singulares e peculiares da elas:
infância, acreditava-se que a criança era um

1479

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

Cuidar da higiene das crianças, de sua
alimentação e seu bem estar.
Cuidar das crianças com amor,
dando a elas carinho, amor, atenção
alimentando/higiene/brincando.
Dar alimentação, o banho e o lazer,
sistema de assistência social.
Receber as crianças, café, cuidar de
suas necessidades fisiológicas, limpar,
dar atividades objetivos, mantê-las
aparentemente saudáveis e felizes.
(OLIVEIRA ET AL 2006 p.556)
Verifica-se que nos dias atuais, com a
implantação da Constituição de 1988, do ECA
e da LDB de 1996 mudou-se a concepção
criança e de infância. Infância passou a
ser um espaço de tempo onde as crianças
tem voz, autonomia, e suas singularidades
são respeitadas e valorizadas. Para tanto,
começou-se a pensar sobre o perfil do
docente que agora além de cuidador passa a
ser um educador.
Nesse sentido, Ramos et al (2012, apud
CAMPOS, 1999) Talvez pela primeira vez em
nosso país, começamos a pensar um perfil
de educador adequado as características e
necessidades de aluno em diferentes fases de
seu desenvolvimento, ou seja, começamos a
pensar na criança, no adolescente, no jovem,
no adulto que se encontra escondido atrás
da palavra aluno.
Para compreender esse aluno em suas
especificidades, faz-se necessário entender
e refletir sobre a trajetória do educador que
passou a mudar seu olhar e suas práticas
educativas em prol de um sujeito ativo
e protagonista que está inserido no ato

educacional.
Para ser um protagonista a criança
necessita ter seu desenvolvimento físico,
cognitivo e afetivo para que no amanhã
sejam adultos críticos e reflexivos frente à
realidade em que se deparará. Porém, esse
desenvolvimento se dá desde o nascimento,
abrangendo aspectos dos mais diversos:
ambientais, crenças, status social da família,
etc. Por mais que se deseje formar seres
humanos capacitados à leitura diferenciada
do mundo (BRASIL 2009).

IDENTIDADE DOCENTE E
FORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Identificar e compreender a trajetória
do educador de Educação Infantil faz com
que possamos refletir sobre sua identidade
e formação. Identidade essa que está em
constante transformação e aperfeiçoamento,
decorrente de práticas sociais advindas
muitas vezes do senso comum (OLIVEIRA et
al, 2006).
De acordo com a LDB podemos
dizer que professor de criança é aquele
profissional que atua na educação tanto
do sujeito de educação infantil, quanto
do ensino fundamental. O foco central
do seu trabalho com as crianças visa uma
ação direcionada para seu aspecto físico,
emocional, psicológico, intelectual e social,
complementando a ação da família e da
comunidade.(RAMOS et al 2012).
Porém, o professor de educação infantil
ainda possui sua identidade camuflada,
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pois muitos atuam como educadores e
não possuem uma visão clara sobre sua
personalidade e sobre qual deveria ser sua
formação. Assim, observamos:
O professor de criança no nosso
país, segundo a atual configuração,
concentra-se notadamente no ensino
fundamental. Esse fato,certamente
impulsiona os cursos de formação do
professor de crianças a se concentrarem
na faia etária de 6 a 10 anos de idade,
deixando em segundo plano a formação
do professor da primeira infância, e
por conseguinte reforçando a falta
de exigência legal de professores na
educação das crianças de 0 a 3 anos de
idade. Apesar disso, vale destacar que,
de acordo com o artigo 62 da LDB/96,
para atuar como professora de educação
básica, seja na educação infantil, seja
nos anos iniciais do ensino fundamental
é necessário que o profissional tenha
formação em curso para docência.
O profissional tem que passar,
necessariamente pela formação em
nível superior, em curso de licenciatura,
de graduação plena, em universidades
e institutos superiores de educação ou
minimamente pela formação em nível
médio, na modalidade Normal. (RAMOS
et al 2012, p. 51,52)
Dessa forma, espera-se que o Pedagogo,
conclua o curso superior possuindo algumas
habilidades e competências. Entre elas
podemos relatar segundo Ramos et al (2012)
as funções do magistério na educação infantil

e nos anos iniciais do Ensino Fundamental,
inclusive para EJA. O entendimento das
necessidades físicas, cognitivas, emocionais,
afetivas dos educandos, domínio dos
diferentes conteúdos que abordam no
currículo. O educador deve acompanhar os
projetos e programas educacionais assim
como participar da realização de pesquisas.
Entretanto, sabe-se que ainda existem
muitos profissionais que não possuem o
curso Normal Superior em Pedagogia por
não terem condições ou oportunidade.
Assim como, existe uma demanda muito
grande de crianças para serem cuidadas e
educadas nos centros de Educação Infantil,
por isso ressalvo na Lei de Diretrizes e Bases
(LDB) novamente quanto a formação dos
profissionais.
Nesse sentido, Ramos et al (2012,
p 52) "a formação em nível superior de
professores para educação infantil e anos
iniciais do ensino fundamental deveria
ocorrer preferencialmente, e não mais
exclusivamente
nos
Cursos
Normais
Superiores."
Sabe-se que a falta de formação e
de preparo para atuação com crianças de
educação infantil propicia lacunas no ensino.
Porque, muitas vezes essas cuidadoras
segundo Ramos et al (2006, p. 555) "são
provenientes de camadas populares que
na maioria das vezes, ainda muito jovens
tiveram que deixar os estudos para ajudar no
orçamento doméstico ou foram excluídas e
reprovadas pela escola". Para que esse quadro
se reverta. Nono ( 2002 apud, AZEVEDO E
SCHNETZLER, 2001), é fundamental que
as lacunas na formação dos professores
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de Educação Infantil sejam identificadas
para que se possam organizar atividades de
formação para esses profissionais.
Acredita-se que é por meio de
formações, reflexões sobre nossa atuação
sobre a realidade que possamos formar
cidadãos críticos. Dessa forma, estamos
criando nossa identidade, mostrando para o
mundo quem somos.
Nesse sentido, Soares ( 2010, apud
NÓVOA , 1992), identidade não é um dado
adquirido, não é uma propriedade, não é um
produto. A identidade é um lugar de lutas
e conflitos é um espaço de construção de
maneiras de ser e estar na profissão. Por
isso, é mais adequado falar em processo
identitário, realçando a mescla dinâmica que
caracteriza a maneira como cada um se sente
e diz ser professor.
Pode-se analisar que o indivíduo
conforme vai adquirindo prática e vai se
envolvendo com sua profissão alguns
questionamentos começam a surgir sobre
sua atuação prática. Assim, Massucato et
al (2012) a representação social que tenho
sobre minha profissão influenciará minha
identidade profissional, fazendo com que me
veja alguém muito importante ou não.
Sabe-se que esses questionamentos
e inquietações muitas vezes tornam-se uma
culpa do indivíduo enquanto ser professor,
que traz consigo estereótipos de responsável
pelo sucesso do ensino. Assim,
a culpabilização por todos os
problemas de cunho pedagógico ampliou
o discurso e a oferta de cursos de
formação continuada, aperfeiçoamento,

capacitação, e por que não dizer de
reciclagem para que professores
mesmo já tendo passado pela formação
inicial, finalmente se aperfeiçoem e se
capacitem para realizarem um bom
trabalho. ( MASSUCATO, et al, 2012
p.4)
Contudo, a Educação Infantil é um
espaço educacional e não escolar com
formas específicas de ser professor,
que com o passar do tempo foram sido
incorporadas por esse educador. Além de
formas específicas de observar e analisar
a educação, sucessivamente de elaborar o
planejamento, os registros e a avaliação, de
realizar a gestão dos tempos e materiais a
fim de que as crianças tenham tempo para
construir os seus projetos e teorias, relações,
etc. (BRASIL 2009).
Ao colocar a criança no centro do projeto
educativo, assumimos um papel relevante
na criação das condições para que bebês e
crianças possam relacionar-se com a “vida”,
com o conhecimento socialmente construído
e que favoreça a expressão criativa por meio
das diferentes linguagens.

DESAFIOS E POSSIBILIDADES
DO DOCENTE DE EDUCAÇÃO
INFANTIL
Verifica-se que o educador de Educação
Infantil deve buscar práticas pedagógicas que
fazem relações com as situações cotidianas.
Nesse sentido, Soares (2012) salienta que as
crianças devem ser desafiadas e estimuladas
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no ambiente de ensino para que tornemse cidadãs autônomas. Para tanto, deve-se
incentivá-la a participar de práticas sociais,
cooperação do trabalho em grupo e o respeito
ao próximo. Tais ações exigem objetividade
em relacionar o cuidar e o educar do professor
para formação de crianças pequenas.
Assim, quando o educador muda
ou revê sua postura enquanto educador a
criança segundo Ramos et al (2012) é capaz
de criar e recriar cultura, bem como de alterar
a ordem das relações e práticas sociais.
No discurso da autora pode-se
perceber o quanto a relação educador
criança está interligada e se interdependem,
pois quando o primeiro se mostra aberto
para mudanças de paradigmas a educação se
transforma de dentro para fora, tornando-se
significativa para ambos.
Nesse sentido, pode-se dizer:
... não são apenas os adultos que intervêm
junto das crianças, mas as crianças também
intervêm junto dos adultos. As crianças não
recebem apenas uma cultura constituída que
lhes atribui um lugar e papeis sociais, mas
operam transformações nessa cultura, seja
sob a forma como interpretam e integram,
seja nos efeitos que nela produzem, a
partir de suas próprias práticas( a arte
contemporânea, por exemplo ilustra bem os
efeitos das expressões infantis integradas
no imaginário coletivo).Ramos (2012, apud
SARMENTO,2008)

a esse aluno, mais ainda ouvir sua narrativa
e abrir-se para aprender os seus múltiplos
sentidos". Assim, o educador precisa ser uma
pessoa acolhedora, observadora e amorosa
para que possa sentir empatia pelo aluno
e entende-lo conforme sua necessidade.
Além de ter, segundo Ramos (2012, p.
57) "o entendimento de que a criança se
apropria ativamente do repertório cultural
da humanidade, por meio da interação com
outras pessoas". Mudando a concepção entre
infância e docência.
Portanto, segundo Ramos et al (2006)
o educador que se almeja deve abandonar
sua visão cristalizada e fragmentada sobre o
trabalho em creches, passando a ter um novo
olhar sobre si mesmo e o mundo, sobretudo
sobre a criança que quer aprender e se
desenvolver integralmente.
Para ser alguém que promova a
aprendizagem, autonomia e pró-atividade
dos alunos faz-se necessário que o educador
adquira alguns hábitos e tenha seus objetivos
definidos nas atividades rotineiras. Nesse
sentido:

Além disso, Ramos (2006, p.568)
complementa que "o aluno se esconde e se
apresenta, busca e rejeita sentidos existenciais
importantes para ele, o que requer dar voz
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...o registro é um importante
instrumento para o preparo das
atividades permanentes e diárias
do professor. Ele também auxilia na
elaboração de uma rotina flexível,
porém planejada, em que o improviso
perde cada vez mais o espaço...
procuro planejar as atividades com
antecedência, organizando o espaço e
os materiais....O resultado disso está nas
exposições quando eles reconhecem
seus trabalhos. Aquilo que parecia um
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rabisco tornou-se arte, ou seja tudo
que foi colocado em uma folha de papel
passa a ter grande importância. Todos
se sentem valorizados e importantes.
Esse é o papel do educador. (RAMOS et
al 2006, p. 561)

Assim segundo Ramos et al (2006), ao
ser crítico e reflexivo o indivíduo assume um
papel, de protagonista e de mediador que
está em mudanças constantes e desafiadoras.
Ampliando a concepção de educar e
cuidar conclui-se que as práticas que fazem
parte da função de professor de Educação
No relato acima percebe-se a Infantil são:
importância da práxis (ação-reflexão-ação),
ou seja, quanto mais o educador age e pensa
- promover e compreender a
sobre seu ato melhor será sua atuação
necessidade de um período de
pedagógica e sua tomada de consciência
adaptação das crianças ao espaço e as
para mudanças. Nesse sentido, analisa-se a
pessoas.
fala e reflexão de uma professora:
-planejar e organizar os espaços da
instituição
a primeira mudança foi tomar
- acolher as crianças e aos familiares,
consciência de que minha prática,
de maneira que eles se sintam seguras
querendo ou não, era educativa.
-realizar e orientar as crianças nos
Conseqüentemente tudo o que eu
momentos de alimentação e higiene
fizesse seria observado pelas crianças
-acompanhar
atentamente
o
e com toda certeza reproduzido mais
momento de repouso - sono e
tarde com total perfeição...comecei a
proporcionar atividades para que as
observar meu falar e agir tendo ciência
crianças não durmam
do sensível percepção que as crianças
-garantir a segurança das crianças
tem de captar tudo que ao redor delas
em todos os momentos e espaços da
se passa. (RAMOS et al 2006, p. 562)
instituição
-elaborar e efetivar planos de trabalho
Contudo, de acordo com Massucato
docente, que privilegie a brincadeira, as
(2012) é ingênuo afirmar que a mera
diferentes linguagens e as interações
necessidade de que os professores sejam
e, por meio da avaliação, retomácriativos e autônomos, conhecedores dos
los quando necessário propor novos
fundamentos que envolvem a educação,
encaminhamentos.
(GARANHANI,
podem transformar a prática e a educação
2010, p.199)
culpabilizando unicamente o professor
e sua formação inicial. O professor deve
Verifica-se que as práticas mencionadas
ter uma visão critica de seu papel social, são requisitos para o professor que tenha a
reconhecendo-se
enquanto
categoria visão de cuidar e educar. Contudo, segundo
profissional.
Garanhani (2010,p.199) para que tais práticas
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se efetivem, é necessário: "a execução de
políticas públicas que garantam condições
adequadas de trabalho, valorização salarial,
ingresso por Concurso Público, formação
inicial mínima em Ensino Médio e formação
continuada em serviço".
Esses, são os desafios que o educador
de Educação Infantil está tentando superar
para se tornar mais valorizando, passando
de uma mudança de concepção interna,
formada e cristalizada ao longo dos anos de
"cuidador" para formador de opiniões.
Contudo, não podemos deixar de
mencionar as possibilidades que o Educador
de Educação Infantil tem quando se torna
crítico e reflexivo na sua prática. Quando
a práxis (ação,reflexão e ação) ocorrem
esse profissional segundo Brasil (2009) cria
condições para a produção do conhecimento
de maneira integral e não fragmentada.
Considera as falas e expressões das crianças
e bebês, carregadas de indicações sobre
como eles pensam a escola da infância,
constituindo um valioso subsídio para
a construção de espaços mais ricos e
significativos para eles, considerando seus
interesses e necessidades. Nesse sentido, as
escolas passam a ser pensadas para e com as
crianças e suas famílias.
Assim constitui-se o Currículo da Educação
Infantil que emerge e se concretiza a partir dos
encontros como acontecimentos dialógicos
entre culturas, histórias, representações e
narrativas, que congregam diversas etnias,
gêneros, faixas etárias, gerações sendo
traduzidas em ações que envolvem a criança
no seu dia a dia nas escolas de Educação
Infantil, como algo vivo e dinâmico. O

currículo não pode ser desvinculado da vida,
no entanto: (...) a vida na educação infantil
explicita uma concepção curricular, mas a
vida não é o currículo, o currículo, enquanto
organização e sistematização de intenções
educacionais e pedagógicas, não pode dar
conta do excesso de sentidos, do invisível
que há no viver cotidiano (BRASIL, 2009).
O currículo da Educação Infantil é
concebido como um conjunto de práticas
que buscam articular as experiências e os
saberes das crianças com os conhecimentos
que fazem parte do patrimônio cultural,
artístico, ambiental, científico e tecnológico,
de modo a promover o desenvolvimento
integral de crianças de 0 a 5 anos de idade.
O currículo que se dá no espaço e tempo
vivido, na relação e interlocução entre
as crianças e os adultos, mas também no
tempo do recolhimento, da individualidade
e da imprevisibilidade, dos acontecimentos
do cotidiano e, bem ainda para além das
situações planejadas. O currículo diz respeito
a acontecimentos cotidianos que não podem
ser objetivamente determinados, podem
ser apenas planejados, tendo em vista sua
abertura ao inesperado (BRASIL, 2009).
O currículo carrega o registro do percurso
vivido, ou seja, está continuamente em
ação deixando marcas, aprendizagens e
o registro sócio-histórico nas memórias
dos seus protagonistas. O currículo na
educação infantil, deve contemplar um
caráter integrador e construir-se envolvendo
todos os atores do processo educativo,
famílias, bebês, crianças, educadores(as) e
comunidade (MACHADO, 1999)
Sendo visto como integrador, o currículo
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considera que todas e todos profissionais das escolas de Educação Infantil são educadoras
e educadores porque contribuem para a formação e crescimento das crianças, cuidando e
educando-as de forma lúdica e prazerosa.
Além disso, é importante utilização da observação participativa sobre as produções das
crianças: desenhos, esculturas, engenhocas, brincadeiras, maquetes, falas e expressões
como um instrumento para a elaboração de registros escritos, fotográficos, audiovisuais.
Segundo Brasil (2009), devemos lançar mão destes elementos para compor relatórios
de acompanhamento do processo de aprendizagem de maneira descritiva, focando-se
nas experiências vividas e ainda, elaborar materiais que possam apoiar as famílias, tanto
no conhecimento, quanto no acompanhamento do processo educativo para promoção da
aprendizagem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com essa pesquisa verificou-se o árduo trajeto do
educador de Educação Infantil, para ser reconhecido e aceito
como educador. Em tal trajeto, segundo Ramos et al (2006)
identificou-se a construção da identidade desse docente, o
que implicou revisar práticas, rever crenças, hábitos, ou seja,
lidar com resistências a novas concepções.
Com isso, verificou-se os direitos, deveres e formação
legal do professor de crianças na legislação nacional, com a
implantação da LDB/96. Conforme constata-se abaixo:
... não há exigências legais em nosso pais que
obriguem que todo profissional que atua com crianças
em creches e pré-escola seja efetivamente um professor,
não obstante a LDB/96 ter incluído ambas como parte
de educação infantil e como parte da educação básica,
ou seja área educacional. Por isso, existe, ainda hoje,
como possibilidade legal, a atuação de profissionais
de outras áreas, ou até mesmo sem formação
em área específica alguma, como "educadores"
na educação infantil, sob nomenclaturas como
berçaristas, babás, auxiliares, monitoras, recreadoras,
recreacionistas, pajes etc, já que o título de professor
implica plano legal e obrigatoriedade formativa
em cursos de educação, bem como o pagamento
de salário diferenciado (para mais) e regulamentado nos
Estatutos e Planos de Carreiras Municipais e Estaduais
do Magistério.(RAMOS, ET AL, 2012, p. 51)
Assim, pode-se concluir que a construção da identidade
do professor de educação infantil mudou quando a legislação
passou a ter um olhar atencioso para esses que dedicaramse tanto com os pequenos. Demonstrando amor, carinho e
acolhimento. Dessa forma, a visão do Estado para educação
infantil passou a ser de somente "cuidador ou babá" conforme
mencionado acima para alguém que cuida e ao fazer isso,
possui um olhar direcionado ao educar.
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Educar esse que visa a formação da
consciência social, crítica, solidária e
democrática, na qual a criança / sujeito vai
gradativamente se percebendo como agente
do processo de construção do conhecimento
e de transformação das relações entre
os homens em sociedade, por meio da
ampliação e recriação de suas experiências,
da sua articulação com o saber organizado e
da relação da teoria com a prática.
Segundo Faria (2010); faz-se necessário
que na Educação Infantil assegure-se às
crianças de 0 a 5 anos de idade o seu
desenvolvimento integral em seus aspectos
físico, afetivo, intelectual, linguístico e
social, complementando a ação da família
e da comunidade, o acesso a processos de
construção de conhecimento e a aprendizagem
de diferentes linguagens, o direito à proteção,
saúde, liberdade, dignidade, brincadeira,
convivência, integração com outras crianças
e ao respeito.
Para tanto, isso requer que o educador
reveja suas concepções sobre criança
e infância que são construções sociais,
históricas e culturais que se consolidam
nos diferentes contextos nos quais são
produzidas e a partir de múltiplas variáveis
como etnia, classe social, gênero e condições
socioeconômicas das quais as crianças fazem
parte.
Segundo BRASIL (2009). As concepções se
revelam, sobretudo, na forma como as escolas
de Educação Infantil organizam: espaços,
tempos, materiais, relações, currículo para a
construção de um trabalho pedagógico que
considere a criança em sua integralidade.
Além disso, de acordo com Machado

(1999) É preciso considerarmos a criança
como pessoa capaz, que tem direito de
ser ouvida e de ser levada a sério em suas
especificidades enquanto “sujeito potente”,
socialmente competente, com direito à voz
e à participação nas escolhas, que consegue
criar, recriar e ressignificar a história individual
e social; que vê o mundo com seus próprios
olhos, levantando hipóteses, construindo
relações, teorias e culturas infantis por
meio da expressão e da manifestação nas
diferentes linguagens e nos diferentes
modos de agir, construindo seus saberes e
(re)ensinando aos adultos a olhar o mundo
com “olhos de criança”.
Portanto, temos que ter consciência da
importância do nosso papel e da nossa
atuação nas relações com as crianças, com
as famílias e com a comunidade educativa.
Sendo um dos co-construtores do Projeto
Político Pedagógico da unidade, faz-se
necessário ter clareza de suas ações e
conhecimento teórico a respeito de todos
os temas pertinentes à infância, em especial
sobre o cuidar e educar, consciência de que
a educação é uma prática social, portanto
supõe intencionalidade na Educação
Infantil. Esta intencionalidade não está
relacionada com práticas de escolarização e
antecipação de processos, nem tão pouco,
adaptação de práticas didáticas do Ensino
Fundamental devendo estar em consonância
com os princípios da Pedagogia da Infância
construída para e com as crianças e com suas
famílias.
É importante utilização da observação
participativa sobre as produções das
crianças: desenhos, esculturas, engenhocas,
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maquetes, falas e expressões como um
instrumento para a elaboração de registros
escritos, fotográficos, audiovisuais. Devemos
lançar mão destes elementos para compor
relatórios de acompanhamento do processo
de aprendizagem de maneira descritiva,
focando-se nas experiências vividas e ainda,
elaborar materiais que possam apoiar as
famílias, tanto no conhecimento, quanto no
acompanhamento do processo educativo.
A integração das famílias perpassa todo
o período de permanência das crianças nas
escolas, quando conjuntamente todos os
atores envolvidos passam a construir um
projeto educativo por meio de diferentes
processos de participação e um dos
mais importantes é a participação. Toda
comunicação pressupõe diálogo, que só
se efetiva quando o falante se dirige a um
outro, individual ou coletivo, que faz parte
do projeto de fala do falante e, que, para a
efetivação do diálogo, é necessário que a
linguagem e a situação que ela refere sejam
do domínio comum (GOULART, 2001). Em
nossas escolas precisamos desenvolver
uma linguagem que seja de fato acessível as
famílias ao ponto de se sentirem a vontade
para falar e opinar sobre o trabalho da escola
em todas as suas esferas.
Portanto, constatou-se que enquanto
educadores, devemos fazer o elo entre
família/criança/escola pois, temos uma
enorme responsabilidade, pois é com a
escola/professores que as crianças entram em
contato após a família. É na escola, como um
segundo ambiente socializador que a criança
começa a ampliar eus olhares e sua rede de
relações e, que por meio dela e a criança,

constrói conhecimentos significativos a seu
modo de perceber a vida. Assim, a tarefa
do educador infantil será grandiosa quando
puder contribuir de forma ativa no crescer e
desenvolver de atitudes de respeito, afeto,
responsabilidade e o desenvolvimento
biopsicossocial dos pequenos.
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A APRENDIZAGEM DA ESCRITA
NAS CRIANÇAS EM FASE DE
ALFABETIZAÇÃO
RESUMO: O presente artigo visa encontrar alguma explicação para a ocorrência de
dificuldades de escrita, por crianças em fase de alfabetização e em como um profissional da
área de psicopedagogia pode agir com o corpo docente e o discente, a partir desta queixa,
baseando-se no entendimento de como se dá a aprendizagem da linguagem escrita. Para o
desenvolvimento desta pesquisa, foi implementada a estratégia de levantamento bibliográfico
com o propósito de se investigar acerca de conceitos como educação, processo de ensinoaprendizagem e aquisição da escrita no intuito de verificar de que maneira a literatura pode
auxiliar na superação ou amenizar as referidas dificuldades, com o conhecimento prévio de
como se processa a aquisição da linguagem escrita. Passar por um processo educativo é
fundamental para dar continuidade à vida. Nós seres humanos, desde a hora que nascemos
vivenciamos experiências de aprendizagem nos diversos setores: em casa, na rua, na escola,
na igreja entre outros. Os bebês, por exemplo, sentem necessidade de aprender e esta
aprendizagem iniciada desde a mais tenra idade, objetiva socializar o indivíduo na sociedade
a que pertence, com a aquisição de valores, regras e padrões de comportamento, a chamada
educação. Para alguns autores, o ensino está diretamente ligado a uma instituição escolar e
é caracterizado por formas especificas de atividades centralizadas na figura do professor, e
no que dizem respeito a aprender, as atividades concentram-se no aprendiz.
Palavras-Chave: Ensino; Aprendizagem; Linguagem Escrita; Alfabetização.
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INTRODUÇÃO
A escrita surgiu como uma necessidade
da urbanização. Tornou-se necessária
uma ferramenta para registar os contratos
comerciais e políticos, ou seja, as exigências
de ordem política econômica, religiosa e
social. Hoje, vivemos numa sociedade grafo
Centrica (centrada na escrita), na qual a
escrita desempenha importante papel porque
está presente em todas as instancias sociais,
sendo bastante valorizada. Encontramonos no dia a dia inseridos em situações que
necessitam de conhecimentos vinculados a
ler e escrever, como por exemplo, para ler
a linha de um ônibus, escrever um bilhete,
entre outras situações.
Segundo Curto (2000) as crianças
aprendem a falar “espontaneamente” por
mera imersão num universo oral, familiar.
Não se requer nenhum método especial
de ensino para aprender a falar, mas a
habilidade de leitura e escrita é adquirida
pelo ensino intencional, a cultura escrita
supõe uma grande quantidade de conceitos
a serem aprendidos e esta tarefa fica a cargo
da escola, o que ela vem fazendo ao longo
dos séculos.
É dever de a escola oferecer maior
informação do que habitualmente é
oferecida em casa, muitos conceitos devem
ser esclarecidos, discutidos, superados e
transmitidos à criança para pô-la ao alcance
da linguagem escrita. O primeiro ciclo do
ensino básico, geralmente, caracteriza-se
pelo modelo formal, em que o professor
dirige todo o processo de ensino sem a
devida interação com a capacidade de

aprendizagem e maturidade de cada aluno.
Nessa situação as habilidades individuais de
cada um são ignoradas, fazendo com que o
número de crianças em fase de alfabetização
que apresentam algum tipo de dificuldade
na composição da escrita é grande e as
possibilidades geradoras dessas dificuldades
também são inumeráveis.
Dessa forma, a utilização dos recursos
e as ações em sala de aula devem ser
reestruturadas, tornando-se necessário
repensar os papeis de professores e alunos,
bem como os métodos abordados para o
ensino aprendizagem.
Assim objetivando um maior entendimento
sobre as dificuldades de escrita por parte
de alunos e as dificuldades enfrentadas por
professores no processo de ensino, este
trabalho embasa-se na literatura existente,
para justifica-lo, percorrendo o caminho do
processo de aprendizagem no individuo e a
aprendizagem da escrita no mesmo.
É preciso conhecer/compreender o
fenômeno para poder intervir eficazmente
nele, ou seja, antes de trabalhar as
dificuldades de aprendizagem surgidas, é
preciso ter o conhecimento claro de como se
processa a aprendizagem.

PIAGET E SEUS CONCEITOS
Mesmo não sendo pedagogo, o suíço Jean
Piaget (1896-1980) foi um dos pensadores
mais influentes da Educação. Graças a um
incessante trabalho observando seus filhos e
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outras crianças em situações naturais, ou seja,
na escola e em casa, formulou uma teoria de
grande repercussão, que serve como base de
muitas linhas educacionais, explicando como
se processa o desenvolvimento cognitivo no
ser humano.
Para ele, o sujeito aprende com a
interação entre ele o meio e o contato
com outras pessoas, ou seja, fazendo
relações entre diferentes informações
(classificação, comparação, dedução etc.)
De acordo com o autor, a criança desde o
nascimento apresenta processos internos
que impulsionam diferentes aprendizagens
e a construção de saberes cada vez mais
complexo acompanhando-o até o fim da
vida.
Em sua obra, Piaget especifica que o
desenvolvimento do pensamento e da
linguagem da criança se realiza em quatro
estágios:
• Estágio Sensório Motor (0 a 2
anos) – Neste estágio a criança tem uma
experimentação do mundo pelo próprio
corpo, ela não tem nenhum conceito, ela
vai conhecendo o mundo e as coisas com
a sua própria vivencia, desenvolvendo
a inteligência em três estágios: reflexos
hereditários; organização de percepções e
hábitos e inteligência prática.
• Estágio Pré-Operacional (2 a 7 anos)
– Nessa fase a criança adquire o signo
linguístico, ou seja, ela associa o objeto ao
seu nome, ao conjunto de sons, e já dá o
nome e consequentemente o conceito. Há
também o desenvolvimento da intuição.
• Estágio Operacional Concreto (7
aos 12) - A criança, nessa fase separa

as coisas do mundo por semelhanças e
diferenças. Ela agrupa todos os da cor
azul, por exemplo, ou objetos que não são
redondos, etc. Já começa de certa forma a
elaboração por conceitos, a elaboração
de um mundo seguindo uma ordem mais
logica adquirindo compreensão de noções
concretas, como peso e volume.
• Operacional Formal (12 anos até a
idade adulta) - Neste estágio, o indivíduo
já possui toda lógica, já formula e entende
conceitos abstratos (amor, ódio, injustiça,
etc.) e já usa a linguagem na sua totalidade.
Segundo Piaget, em todos esses estágios
aprendemos. E essa aprendizagem se dá
por meio de três processos: adaptação,
assimilação e acomodação.
• Adaptação: Quando inserido no meio,
a criança começa a aprender, a ver objetos,
a conhecer o mundo propriamente dito
ela está constantemente interagindo com
este, e esta interação resulta uma mudança
continua que Piaget chamou de adaptação.
• Assimilação
e
acomodação:
A
assimilação está relacionada à apropriação
de conhecimentos e habilidades, ou seja, a
criança vai adquirindo esse conhecimento
que é novo (adaptação) e vai guardando esse
novo conhecimento já velho porque ele já
assimilou, já aprendeu, para adquirir então,
conceitos novos novamente.
Quando
ela
consegue
unir
conceitos
novos
aos
conceitos
velhos, ela passa para a assimilação.
A seguir, todo esse conhecimento vai
finalmente para a mente, para os esquemas
mentais, comportamento que permite
que a informação adquirida do mundo,
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se acomode, mas que ao mesmo tempo
esteja em constante transformação para
que novas informações, novos conhecimentos
sejam adquiridos.
Segundo o autor, há um constante
confronto entre o sujeito e o objeto,
no qual o pensamento é obrigado a
organizar-se para se adaptar ao mundo.
Portanto, a adaptação é o equilíbrio entre
assimilação e acomodação, e acarreta uma
mudança no indivíduo.

A TEORIA SÓCIO HISTÓRICO
CULTURAL DE VYGOTSKY
O psicólogo bielorrusso Lev Vygotsky
(1896-1934), contemporâneo de Piaget,
pesquisou sobre o desenvolvimento e
aprendizagem humana.
Para Vygotsky
o
social
é
um
fator de suma importância para o
desenvolvimento humano, bem como para a
aprendizagem. Desta forma todas as
mudanças individuais do sujeito têm
suas raízes na cultura e na sociedade.
Conforme o autor, o desenvolvimento é um
processo relacionado a uma transformação
qualitativa de conhecimentos bem como
de experiências e de vivencias, ou seja, se
dá com uma interação social. Desta forma
Vygotsky constitui seus estudos partindo
do desenvolvimento da linguagem, o qual
ocorreria a partir de uma apropriação social.
Segundo ele, individuo possui dois processos
psicológicos denominados de processos
psicológicos inferiores e superiores. Não
significando que um seja maior ou menor do

que o outro, bem pelo contrario, para ele as
funções psicológicas inferiores constituem
as funções psicológicas superiores.
• Funções psicológicas inferiores: para
o teórico, a linguagem interna primitiva
(ato de balbuciar), o uso de ferramentas
e o desenvolvimento primitivo, estariam
relacionados aos processos psicológicos
inferiores.
• Funções
psicológicas
superiores:
relacionados à vida social, o desenvolvimento
da memória, da atenção e percepção,
constituída com a experiência do sujeito
no seu meio e com outros indivíduos representa
a
maturidade
biológica,
o
desenvolvimento
cultural
e
a apropriação de signos.
Podemos perceber com as ideias deste
autor a importância da transmissão
histórico-social
no
desenvolvimento
e na aprendizagem humana. Para ele,
desenvolvimento e aprendizagem estão
inter-relacionados desde o nascimento da
criança, como se fosse uma teia complexa,
ou seja, uma inter-relação entre esses dois
fatores, desenvolvimento e aprendizagem
necessitando da transmissão social.
Vygotsky enfatiza em seu trabalho, que
possuiríamos duas zonas de desenvolvimento
intituladas de zona de desenvolvimento real
e zona de desenvolvimento proximal.
• Zona de desenvolvimento real: está
todo o saber que já construímos tudo aquilo
que sabemos, relacionado a toda apropriação
do saber popular que se encontra inserido
no cotidiano do sujeito.
• Zona de desenvolvimento proximal:
estão presentes os conhecimentos que
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não sabemos, ou seja, que com auxilio
de um interventor, de um mediador,
passam a ser construídos.
Desta
forma,
para
Vygotsky,
a
aprendizagem escolar tem valor significativo,
despertando algo novo no desenvolvimento
da criança, visto que esta estaria relacionada
a conhecimentos científicos, a pesquisas
a trabalhos de campo, a explorações de
questões culturais, sociais e políticas que
transitam na nossa sociedade.

A AQUISIÇÃO DA ESCRITA
Para obter entendimento da aquisição
da cultura escrita e das teorias que a
compõe, é necessário como pré-requisito
tomar conhecimento da interação entre
ensino e aprendizagem. Na visão de Freire
(2002) ensinar inexiste sem aprender e
vice-versa e foi aprendendo socialmente
que, historicamente, mulheres e homens
descobriram que era possível ensinar.
Várias teorias foram criadas sobre
o desenvolvimento e o processo de
ensino-aprendizagem. Cada uma delas,
considerando o sujeito da aprendizagem,
de modo diferente, procurando contribuir
para o aperfeiçoamento deste e exigindo
diferentes atuações do educador.
São muitos autores que definem e explicam
como a criança aprende. Neste trabalho
serão citados dois deles, considerados de
grande valor para a pedagogia, a psicologia e
a psicopedagogia.
Mesmo antes de ler e escrever as primeiras
letras a criança, já participa ativamente

dos processos envolvidos nessa aquisição,
constantemente está exposta a material
escrito e pessoas que o manuseiem.
Diferentemente da linguagem oral, que
se encontra em parte sob dependência de
pré-programações inatas, de processos
biologicamente determinados, que são
automaticamente ativados quando o
bebe entra em contato com a linguagem
de
seu
ambiente,
propiciando
a
aprendizagem sem a necessidade de
conhecer a estrutura formal (fonológica e
sintática) ou outras análises na linguagem
escrita, o simples contato prolongado
com a linguagem escrita não é suficiente
para instalar na criança as habilidades de
tratamento desse nível. É necessário um
esforço do aprendiz para colocar em prática
as capacidades de controle intencional dos
tratamentos linguísticos exigidos para a
aquisição deste conhecimento.
Zorzi e Capellini (2008) indicam a
existência de dois pilares, que servem de
base para a escrita alfabética. O primeiro
consiste na ideia de que as palavras se
constituem de pequenas unidades sonoras,
denominadas fonemas, porque são eles que
se transformam em letras. O segundo pilar diz
respeito à noção de que as palavras de uma
língua se formam a partir da combinação e
repetição de um pequeno grupo de fonemas.

O SISTEMA ALFABÉTICO DA
ESCRITA
Para atuar sobre o sistema de escrita
alfabética, a criança precisa decifrar duas
questões: o que as letras representam e
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como as letras criam representações.
Segundo Lemle (2004), a primeira coisa
que o alfabetizando precisa saber, é o que
significam aqueles “risquinhos numa folha
de papel”. Essa tarefa exige que o indivíduo
compreenda o que é um símbolo e que esses
símbolos representam o som da fala.
A segunda fase deste aprendizado,
num sistema alfabético como o nosso é
a necessidade de adquirir a capacidade
de discriminar as formas das letras, Esta
tarefa segundo a mesma autora, requer o
refinamento da percepção visual, pois tais
letras muitas vezes apresentam semelhanças
entre si, como é o caso do p e do b que
diferem apenas na posição para cima ou para
baixo em relação a linha de apoio.
A habilidade de diferenciar as formas
linguísticas entre os sons, de modo a ser
capaz de escolher a letra certa para simbolizar
cada um deles, como por exemplo, m para
compor a palavra mar e p para par, se dá a
partir do refinamento da percepção auditiva,
e é o terceiro passo na constituição desta
aprendizagem ainda na concepção de Lemle.
A ideia da unidade de palavra, as noções
de fonemas, sílabas, frase, pontos, até chegar
à organização da página escrita, são outras
etapas exigidas para que o alfabetizando se
aproprie da aquisição da escrita, e é uma
tarefa como já afirmado neste estudo, bem
diferente daquela utilizada na comunicação
da linguagem oral.
Numa linha de pensamento semelhante
em alguns aspectos, Ferreiro e Teberosky
(1990), citam como primeiro desafio
marcante enfrentado pelo alfabetizando,
na gênese da escrita, a distinção entre o

que é desenho e o que é escrita. Com esta
diferenciação, a criança passa a entender
que a forma de grafismo não corresponde à
forma dos objetos.
Os alfabetizados vão desenvolvendo
cada vez mais suas possibilidades de usar a
letras, Ferreiro e Teberosky em seus estudos,
citam que na tentativa de compreender o
funcionamento da escrita, estes desenvolvem
4 hipóteses assim divididas:
Pré-Silábica: nesta fase há a presença
de produções gráficas em que não existe
correspondência entre a grafia e o som, a
criança acredita que escrever é desenhar
o objeto, vão misturando grafias e
desenhos, vão compondo o que para elas
são a escrita, são as “famosas” garatujas
ou grafismo primitivo. É também nessa
fase que se observam as ocorrências do
realismo nominal, ou seja, um elemento
grande exige muitas letras para compor
sua escrita, como é o caso do elefante, e
poucas para pequenos, demonstrando assim
sua hipótese na qual a representação gráfica
de um objeto está diretamente relacionada a
um de seus atributos.
Silábica: se delimita quando a criança
percebe que é possível representar
graficamente a linguagem oral. Ela
associa um valor sonoro para cada
uma das letras que compõe a escrita, nesta
hipótese a criança passa pelo período de
maior importância evolutiva, em que cada
letra vale por uma sílaba.
Silábico alfabético: caracteriza-se pela
transição entre a hipótese silábica e a
hipótese alfabética. Nesta fase a criança
consegue combinar vogais e consoantes
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numa mesma palavra. Surge o conflito: a
hipótese silábica X a quantidade mínima de
letras e formas gráficas formais X a leitura
dessas formas com base na hipótese silábica.
Alfabética: a criança compreende o
modo de construção do código da escrita,
ela percebe que cada um dos caracteres
da escrita corresponde a valores sonoros
menores que a sílaba e analisa o som dos
fonemas das palavras que quer escrever.
Gradativamente, as grafias vão sendo
organizadas em linhas, aparecem as noções
de escrita da esquerda para a direita e de
cima para baixo, assim por diante. O processo
de aquisição da escrita está inserido num
contexto amplo, linear, que perdura até a
fase adulta.

HABILIDADES
METALINGUÍSTICAS
No
Método
Fônico
(consciência
fonológica) a tarefa do aprendiz à aquisição
da escrita, não se restringe apenas a
compreensão dos aspectos linguísticos
visuais, abrange também a conquista
de
capacidades
metalinguísticas.
As
crianças, desde cedo, devem perceber
que há uma relação muito estreita entre
fala e escrita, a escrita nada mais é
que a representação gráfica dos sons da fala,
da sua expressão oral.
Diferentes pesquisas têm apontado o
papel importante do desenvolvimento da
consciência fonológica para a aquisição da
leitura e escrita, mostrando que esta apoia e
promove a alfabetização e está diretamente

relacionado com o seu sucesso, uma vez que
possibilita a generalização e memorização
destas relações (som - letra).
O sistema fonológico de uma língua é o
conjunto de sons que os “falantes” de uma
língua têm que aprender ou internalizar para
poderem se comunicar.
Entende-se por consciência fonológica
a capacidade ou habilidade que permite
as crianças reconhecerem, identificarem,
definirem e agirem deliberadamente
manipulando os sons (fonemas) que
formam as palavras. O seja, é a habilidade
metalinguística de tomada de consciência
das características formais da linguagem.
As experiências vividas por uma criança,
desde o nascimento e durante o seu
primeiro ano de vida, a preparam tanto do
ponto de vista perceptual como motor, para
a aquisição das primeiras palavras. Com o
aumento do vocabulário, surge necessidade
de acomodar um numero cada vez maior
de palavras fonologicamente semelhantes,
levando a uma organização de um acervo de
palavras (léxico) cada vez maior.
Segundo Ferreiro e Teberosky (1986) a
consciência fonológica é muito importante
para a aprendizagem da leitura e da escrita,
quanto mais a criança compreender sobre
as relações entre letras e sons, melhor
serão seus resultados na alfabetização. O
desenvolvimento da consciência fonológica
parece relacionar-se ao desenvolvimento
simbólico da criança, em que ela percebe
que a escrita não representa diretamente
os significados (aspecto semântico), mas sim
os significantes verbais a eles associados
(aspecto sonoro). Nessa descoberta da
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relação entre escrita e fala, ainda há todo
um processo de elaboração cognitiva para
compreender como se dá essa relação com a
correspondência entre grafemas e fonemas.
Outro ponto importante, a saber, é que a
consciência fonológica se constitui por sub
habilidades que são:
• Rima e Aliterações - Rima: representa
a consciência fonêmica entre duas palavras
a partir da vogal da sílaba tônica, como nas
palavras: sapato e barato, café e pé, moço e
osso. Nota-se que aqui a equidade é ser sonora
e não necessariamente gráfica. Aliteração:
consiste em repetir sons consonantais
idênticos ou semelhantes como nos versos
de Cecília Meireles:
“Olha a bolha d’água no galho! Olha o
orvalho!
• Consciência da Sílaba - Habilidade que
a criança adquire de segmentar a palavras
em sílabas. Essa capacidade depende da
habilidade de realizar análise e síntese
vocabular. Exemplos:
• Contar o número de sílabas; pipa: pi/
pa = 2 sílabas.
• Dizer qual é a sílaba inicia, media e a
final das palavras; quadrado -inicial = qua,
medial = dra, final = do
• Formar novas palavras por meio da
substituição, subtração ou adição de uma ou
mais sílabas.
• Consciência fonêmica - Sendo a
última a ser adquirida e a mais refinada
da consciência fonológica, a consciência
fonêmica, é a capacidade de analisar os
fonemas que compõe a palavra. Exemplos:
• Quais ou quantos fonemas formam
uma palavra = d/e/d/o

• Descobrir a palavra dita por outra
pessoa unindo os fonemas por ela soletrados.
• Formar novas palavras a partir da troca
ou omissão de um fonema = gato – pato, casa
sem o fonema k (c) forma asa
• Consciência Sintática
Esta se dá quando a criança se torna capaz
de dividir a frase em palavras ou de organizar
palavras num seguimento a fim de formar
uma frase. Esta capacidade é a que usamos
para produzir textos.
Ela permite focalizar as palavras em
categorias gramaticais e sua posição na frase.
Déficit nesta habilidade pode levar a erros na
escrita de palavras como, por exemplo:
- Separação de uma palavra em duas,
uma “palavra gramatical” e uma “palavra
fonológica” (PG+PF), conforme os exemplos:
a onde (aonde) - em bora (embora).
- Separação de uma palavra em duas
“palavras fonológicas”
(PF+PF), como
mostram os exemplos: mara vilha (maravilha)
- verda deiro (verdadeiro)
- Juntura entre uma “palavra gramatical” e
uma “palavra fonológica” (PG+PF), conforme
se apresenta no exemplo: cesquese (se
esquece) - siencontrou (se encontrou).
Apesar dos erros citados acima serem
comum quando as crianças estão ainda
aprendendo a escrever, eles não devem
se prolongar por muito tempo, caso isso
ocorra, pode ser que aja uma dificuldade de
consciência sintática.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a presente pesquisa, pode se perceber que o
aprendizado da escrita não é tarefa fácil e nem espontânea
e que a escola tem tomado para si a responsabilidade por
esse ensino, e isso tem ocasionado frequentes distorções
e levado inúmeros casos de fracasso escolar, a criança
tende a centrar-se na natureza individual do processo de
alfabetização, não considerando os conhecimentos prévios
das crianças em suas vivencias comunicativas e linguísticas.
Este trabalho mostrou como se dá o processo de
aprendizagem na criança, provando que longe de se
constituir como sujeito passivo, as crianças se apropriam
desse conhecimento com movimentos de reflexão intensa,
levantando hipóteses, checando-as, modificando-as ou
confirmando-as.
Diferente do que se pensa as crianças em inicio de
alfabetização não seguem, em seu processo de apropriação
da escrita, o modelo oferecido pelas cartilhas de textos
previamente elaborados e distante da realidade, que
enfatizam a memorização por meio de exercícios de repetição,
tornando esse aprendizado enfadonho.
O processo de alfabetização deve proporcionar uma
imersão prazerosa e significativa da criança da linguagem
escrita em suas diferentes formas e usos sociais. Portanto
é preciso repensar os conceitos sobre essa área do
conhecimento e sobre o papel da escola e dos professores
nesse processo.
Esta pesquisa pode ser considerada apenas um pontinho
numa montanha. Há que se pesquisar muito mais sobre como
se dá o processo de aprendizagem para que possamos bem
informados, tendo conhecimento técnico e embasamento
teórico, aprendermos a considerar os processos mentais
envolvidos durante a alfabetização, a fim de torna-la mais
próxima da realidade dos alunos, tentando evitar possíveis
“queixas” de aprendizado.
O trabalho de alfabetização pode ser considerado um
trabalho de formiguinha. Apesar dos ventos e intempéries,
com muita perseverança conseguimos levar nossas folhinhas
(alunos alfabetos) no caminho desejado.
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VENCENDO BARREIRAS: REGISTRO DO
PROCESSO DA CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO
PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Registro de experiências vividas, em 2010, durante a coordenadora pedagógica,
em um CEI – Cento de Educação Infantil, na rede pública do Município de São Paulo,
destacando-se alguns aspectos desse percurso do processo de construção do Projeto
Pedagógico revelado a partir do esforço da gestão e de toda a equipe que tornou este plano
sensível, real e coletivo. Foram propostas ações coletivas instigando a todos pensar em
diferentes possibilidades para a educação publica de qualidade que priorizasse experiências
democráticas e humanitárias. Resgatando a responsabilidade do coordenador em direcionar
o olhar para a importância do coletivo e seu esforço diário em refletir continuamente, num
espaço de convivência do serviço publico, a atuação de todos os envolvidos, abrindo-se
novas possibilidades de reconhecimento profissional e responsabilidades pelos conflitos ali
existes, esta inquietação provocou a todos para a ação, revelando a capacidade e a força que
o grupo tem para construir projeto pedagógico ousado e de sucesso.
Palavras-Chave: Pedagogia na Educação Infantil; Planejamento; Projeto Pedagógico.

1501

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

PENSANDO NUMA
PEDAGOGIA PARA A
EDUCAÇÃO INFANTIL
Esta experiência profissional vivida no
Centro de Educação Infantil Vereador
Cantidio Nogueira Sampaio, da Prefeitura
Municipal de São Paulo, durante o ano de
2010, surgiu a partir da prática educativa
registrada em um diário de bordo, todo
o processo da construção do Projeto
Pedagógico daquela unidade, registrandose as angustias, inquietações e motivações
daquele grupo, revelou a importância dos
registros escritos e fotográficos, relatandose as experiências e tentativas da equipe
escolar que se preocupou em tornar o CEI
de fato em uma escola autônoma-cidadã.
Estudos realizados na pedagogia da
Educação Infantil: subsidiaram o trabalho
de todos os envolvidos, terem clareza de
uma pedagogia preocupada com a infância,
da importância da construção de um novo
paradigma para a educação naquele espaço,
gerou mudanças significativas na concepção
de infância que todos conheciam e promoveu
o desenvolvimento de novas aprendizagens
na unidade.
Saber a história do lugar só tornou mais
significativo este registro, a necessidade
da construção desse espaço, na região da
periferia da Zona Norte, surgiu também a
partir das inquietações da comunidade local
que batalhou muito por sua construção, o
terreno estava abandonado, era considerado
como lixão, havia muita vegetação e água
parada. Alguns utilizavam parte do terreno

como campo de futebol, mas não havia
nenhuma preocupação de cuidado com o
espaço.
Com o passar do tempo os terrenos ao
redor da Creche foram invadidos gerando
construções irregulares e bastante precárias.
Muitas famílias de baixa renda instalaram-se
na região e construíram suas casas de forma
desordenada e com estruturas fragilizadas.
Foram feitas intervenções a partir da atuação
de movimentos comunitários principalmente
de origem religiosa que auxiliaram os
moradores na urbanização do bairro e a
tarefa de pleitear um local para deixarem suas
crianças enquanto os pais fossem trabalhar.
A construção da creche iniciou-se em
meados de 1989 e foi concluído e entregue
à comunidade em setembro de 1990, com a
denominação de Creche Municipal Vereador
Cantidio Nogueira Sampaio, recebendo
profissionais de Secretaria da Assistência
Social,
percebeu-se
claramente
as
contradições e marcas existes na arquitetura
do lugar do momento da sua função social
para o momento de transição pelo qual
sofreu este espaço, no inicio que era de
caráter assistencialista, passou a partir do
ano de 2003, a ter seu reconhecimento
para unidade educacional assumida pela
Secretaria Municipal de Educação, dando
inicio as adequações necessárias e formação
para os envolvidos, o reconhecimento como
Unidade de Educacional: transformou a
Creche em um Centro de Educação Infantil.
Dessa forma, as famílias que deixavam
suas crianças para serem CUIDADAS,
passaram gradativamente a perceber a
nova atuação daquele espaço, que agora
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eram questões relacionadas ao CUIDAR E
EDUCAR tornou-se questões indissociáveis
para a nova atuação do CEI.
Ao descrever detalhes deste espaço
Físico e das suas instalações, revela-se
uma realidade adaptada para as condições
do local: eram 08 salas de aula adaptadas,
sendo 5 salas do prédio inicial e mais 3 salas
que foram construídas na parte externa
(chamado de anexo), naquele ano, para
acomodou-se 180 crianças, com idade de
11meses a 2 anos e 11 meses até 02 anos e
11 meses, revelando a falta de infra estrutura
para a reais necessidades das crianças e
acomodações dos funcionários.

A relação de confiança das famílias
no trabalho desenvolvido por todos os
profissionais da Educação Infantil, daquela

unidade, endossava os projetos, os planos e as
metas para a Educação Infantil estimulandonos a realização de sonhos, aspirações e
propostas inovadoras para a unidade.
A coordenação pedagógica foi o elo
principal entre os espaços, recursos humanos,
físicos e materiais toda a unidade, desde a
organização do tempo que era vivido pelas
crianças no CEI aos imprevistos que surgiam
no dia a dia.
As motivações dos envolvidos para a
realização de muitas ações representaram
verdadeiras conquistas para a Educação
Infantil em São Paulo, tornaram os
profissionais ousados, dispostos e corajosos
para o trabalho de equipe sem perder o
foco na criança e ignorar as suas angustias,
tanto das crianças como das suas famílias,
demonstrando respeito, humanismo e acima
de tudo profissionalismo na sua função.
Durante este processo, foram superadas
muitas dificuldades, oportunizou-se a
todos serem ouvidos, compartilharam-se
fracassos e várias ações tiveram que ser
repensadas ou reavaliadas. As conquistas e a
valorização de todo o trabalho desenvolvido
pelos profissionais da educação ocorreram
gradativamente por parte da comunidade, os
frutos foram uma prática pedagógica coerente,
planejada coletivamente, nos momentos
de estudo e ou nas reuniões pedagógicas,
sempre estimulando a autonomia e iniciativa
para o desenvolvimento de atividades
desafiadoras, planejadas e discutidas entre
os pares, este compromisso foi fundamental
no processo de construção.
A
coordenação
preocupou-se
em
garantir a comunicação entre os dois
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turnos de trabalho, pois os educadores
ficavam com as mesmas crianças, mas
eram de diferentes períodos: manha e
tarde, nossos esforços eram para garantir
a unidade no trabalho pedagógico e sua
continuidade com o outro turno.
Outro desafio foi mostrar a importância das
atividades pedagógicas desenvolvidas pelas
crianças, no CEI, aos pais, que estimulavam
o desenvolvimento da aprendizagem,
despertando a sua curiosidade e a autonomia,
os vínculos de confiança e segurança nos
cuidados diários com seus filhos, eram
em função do tempo de permanência das
crianças no CEI, de dez horas diariamente,
de segunda a sexta-feira, procurava-se
tornar o cotidiano bem diversificado e

dinâmico, oferecendo-se também atividades
extraclasses para as crianças promovendose Festas dos Aniversariantes, com muita
animação, oficinas para as crianças com
cantinhos interativos, atividades lúdicas
organizadas pelas professoras (teatro de
fantoches), Pernoite de Natal, contação
de história nas salas de aula, brincadeiras
livres e dirigidas no parque, piqueniques,
passeios ecológicos e culturais: Zoológico,
Horto Florestal e ao Circo. Outras questões
sociais
também
foram
promovidas:
campanhas de coleta seletiva, coleta de
óleo saturado, de conscientização e de
preservação ambiental, eventos abertos a
comunidade: Festa Junina, Mostra Cultural,
Semana do combate à Dengue e da Saúde.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ter-se a certeza de que as crianças que passaram
pelo CEI, foram acolhidas e respeitadas por toda equipe,
estabelecendo uma relação de confiança, afeto e
amizade
com
todos,
foi
acreditar na
criança
no seu potencial, na sua atuação e capacidade
transformadora do mundo em que vive.
Priorizarem-se
os
ideais
democráticos
e
de
cidadania estabelecendo parceria com a comunidade
e a instituição publica, que se representa, motivou
a participação de todos com um olhar para novas
possibilidades no processo educativo das crianças.
O mérito da coordenação que garantiu por meio
do seu trabalho a viabilizar o projeto Pedagógico da
unidade, colocando-se a disposição para realização,
apoiando as práticas pedagógicas inovadoras e
contribuindo de forma significativa para a implantação
das ações e a melhoria do cotidiano escolar e repensando
sempre a ação educativa que exercia.
Este Projeto construído coletivamente gerou novas
práticas educativas, indicando caminhos para a superação
das dificuldades que surgiram no dia a dia, promovendo
ações que contribuíram para repensar a formação e ampliar a
percepção da importância de um trabalho mais reflexivo, com
base no mundo real contribuindo para novas possibilidades
na Educação Infantil, valorizando o que se aprende a cada
dia na vida e para a vida.
Garantiu-se a vivência de novas aprendizagens e
constatou-se que quanto maior a diversidade de experiências
oferecidas às crianças, maior será o seu território de ação
no futuro, durante todo processo ocorreram aprendizagens
significativas e interações com a realidade.
O processo de aprendizagem vivido pelos profissionais da
Educação Infantil e seus esforços na busca da qualidade gerou
a melhoria das relações interpessoais e o comprometimento
de todos no Projeto Pedagógico da unidade, ressalto que
não foi tarefa fácil, mas possível.
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O estimulo e articulação para uma nova
pratica educativa, garantiu o reconhecimento
para todos, que somos seres produtores de
culturas, com potencial criativo, vivenciarem
um ensino significativo para as crianças,
atribuindo sentido ao que se ensinava e não
somente fazendo-se da forma como já se
sabia, mas aprendendo-se a ensinar a partir
do que fazia sentido.
Ao resgatar a importância de construir um
registro significativo e mesmo que se partindo
de uma realidade conflituosa e contraditória,
foi possível construir-se uma proposta
pedagógica, focada na gestão democrática
dentro do cotidiano escolar, valorizou-se
ainda mais a responsabilidade profissional
de cada um. Ao enfrentarem desafios e
conflitos, aprendeu-se a buscar soluções
juntos, a partir da mediação dos mesmos, no
processo de formação, na interlocução e na
autonomia do grupo, as provocações surgiam
durante a atuação consciente do que era ser
um profissional responsável comprometido
com o a criança e não só com o fazer por si
mesmo, buscou-se ir além das palavras e das
boas intenções dos profissionais envolvidos,
soube-se reconhecer que possuímos
diferentes percepções de uma mesma
realidade, mas que se necessitava refletir
sobre ela para aprofundar questões que foram
fundamentais, transformar ideias em ações,
focando a criança e o seu desenvolvimento,
pautadas nos princípios da Educação Infantil
e em práticas democráticas.
Representar uma instituição publica,
no cargo de Coordenadora Pedagógica e
articular todo este Projeto real e possível, foi
uma proposta tão desafiadora que garantiu

minha realização profissional, com o qual
aprendi muito, redefiniu meu olhar para
novos caminhos em rumo ao tão sonhado
Projeto Pedagógico.

As lições aprendidas e vividas nessa
experiência reafirmaram e garantiram
o protagonismo de todos na história da
Educação Infantil, no município de São Paulo.
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O ENSINO DA ARTE NO PROCESSO
EDUCACIONAL BRASILEIRO
RESUMO: Tendo em vista compreender a evolução da arte brasileira, bem como as
contribuições que a mesma disponibiliza, esta pesquisa tem por objetivos: apresentar uma
panorâmica da Educação no Brasil; abordar o ensino da Arte na Educação Básica e destacar
alguns parâmetros que norteiam o processo de ensino-aprendizagem dos educandos
regularmente matriculados no Ensino Fundamental I. Sendo a arte um maravilhoso recurso
pedagógico para o desenvolvimento da criança, sabemos que se faz necessário apreciar tal
recurso de modo a adequar conhecimentos que contribuam para o crescimento integral
do educando sobre vários aspectos, desta forma, empregar a Arte na rotina escolar é uma
excelente tática para que a escola e os professores possam interagir com a equipe escolar
de forma criativa, produtiva e participativa. Quanto á metodologia de pesquisa optou-se
por revisão bibliográfica, o estudo conclui que é de suma importância que os docentes que
visam uma educação mais participativa e eficaz procurem se aprimorar mais, valorizando
práticas de ensino inclusivas que cooperem com a constituição integral da criança.
Palavras-Chave: Arte; Educação; Aprendizagem; Práticas de Ensino.
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INTRODUÇÃO
A arte está presente em todas as
transformações culturais humanas desde as
pinturas rupestres desenhadas nas paredes
das cavernas, assim compreendemos que
a Arte é de essencial importância para a
sociedade, pois sempre foi utilizada como
forma de expressão e comunicação.
Tendo como objetivo destacar as diferentes
contribuições da Arte no contexto histórico
educacional brasileiro, abordaremos no
decorrer da pesquisa: Breve fundamentação
da História da Educação; o conceito de Arte
no Brasil; algumas considerações acerca
do processo de ensino-aprendizagem,
considerações sobre os eixos que norteiam
os conteúdos de Artes, discute-se também
a questão da desvalorização da disciplina
de artes que acaba sendo tratada de modo
inferior em relação às outras disciplinas,
apesar de ter a mesma importância para o
desenvolvimento da criança.
Quanto á metodologia de pesquisa
optou-se por revisão bibliográfica.

TRAJETÓRIA HISTÓRICA DA
EDUCAÇÃO NO BRASIL
Podemos considerar que a História da
Educação Brasileira evoluiu em etapas, a
primeira grande etapa iniciou-se com a
chegada dos portugueses ao território do
Novo Mundo. É preciso destacar que os
portugueses apresentaram um padrão de
educação próprio da Europa, porém tal fato
não quer dizer que as populações que por

aqui viviam já não possuíam características
próprias, bem como sua própria educação.
Quando os jesuítas chegaram ao Brasil,
eles não apresentaram somente a moral,
os costumes e a religiosidade europeia;
trouxeram também os métodos pedagógicos
da Europa, em que tais métodos funcionaram
durante 210 anos, de 1549 a 1759, quando
uma nova etapa assinalou a História da
Educação no Brasil. Neste período segundo
Greive (2007) a educação se mostrou
como uma civilização, não poderia ser
considerada como educação brasileira, pois
o modelo era lusitano. Durante o período
colonial religiosos de várias procedências e
diversas ordens religiosas estabeleceram no
Brasil, como por exemplo, os beneditinos,
franciscanos e jesuítas. Mas foram os jesuítas
que predominaram em território brasileiro,
em razão sua característica missionária e
para que os colonizadores pudessem usufruir
o que a terra tinha para oferecer, os jesuítas
tiveram o papel de persuadir a população
indígena a se converter ao cristianismo e
transformá-la socialmente a fim de mudar
a cultura indígena e organizar uma nova
sociedade.
Os jesuítas fundaram o primeiro colégio
em 1549 na Bahia, intitulado Colégio dos
Meninos de Jesus a principio era para
educar meninos índios, alfabetizar na língua
portuguesa, catequese, aritmética e canto,
e manejo de instrumentos musicais. Depois
deste colégio, vários outros foram surgindo.
Aos indígenas e nativos africanos além da
alfabetização, da pregação e do trabalho
tinham o ensino de artes e ofícios e aos filhos
dos colonizadores brancos era destinada a
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educação do ensino da gramática latina. Já as
meninas índias eram educadas no interior das
aldeias onde lhes eram ensinadas também o
ofício entre eles o de fiandeira, as meninas
índias órfãs iam para um recolhimento criado
pelo padre Manuel de Nóbrega. Entretanto
sobre as escravas não tem estudos sobre a
educação que recebiam, mas elas vendiam
seus produtos então de alguma forma eram
ensinadas para fazer contas. Os registros
demonstram que as mulheres livres recebiam
a educação em conventos e recolhimentos
entre eles o Recolhimento de Nossa Senhora
de Ajuda, criado em 1678, que mais tarde
tornou-se um convento em 1749. Para quem
pretendia cursar o curso superior a saída era
enfrentar as longas viagens até Portugal, e
realizar o curso na Universidade de Coimbra.
Durante o período pombalino (17501777) França (2008) aponta que com a
nomeação do primeiro ministro Sebastião
José de Carvalho e Melo futuro Marquês de
Pombal, houve várias mudanças estruturais
no ensino de português que repercutiu nas
colônias. Neste contexto de mudanças os
jesuítas foram expulsos do Brasil, as ideias
dos movimentos iluministas e princípios
liberais demandava a formação de um homem
provido de razão, um homem burguês e
não mais cristão. Portanto a expulsão dos
jesuítas tinha motivos políticos e ideológicos:
políticos porque tinham grande poder
econômico cobiçado pelo estado, além de
ser empecilho para concretização dos seus
interesses, ideológicos porque o homem
cristão formado pelos jesuítas não era como
homem dotado de razão que pretendiam
formar. Implantando dessa forma as aulas

régias, que conforme explica Greive (2007),
eram estudos avulsos ministrados por um
professor autorizado pelo rei para lecionar
em salas alugadas ou nos antigos prédios das
escolas Companhia de Jesus.
Já no período Joanino (1808-1821),
para fugir das pressões da guerra
napoleônica em razão razões política a
corte transferiu-se para o Brasil trazendo
a capital do império para cá. De acordo
com Greive (2007) houve mudanças como
aberturas de portos brasileiros ao comércio
internacional; fundação da imprensa régia;
criação de espaços culturais e de aulas para
cursos superiores e também nomeação
de professores para diversas cadeiras e
ensinar as primeiras letras. Neste período
a educação que predominou no Brasil
durante o governo de D. João tinha o intuito
de formar profissionais aristocráticas e da
corte, em detrimento das classes inferiores.
Os projetos para a implantação da instrução
pública foram debatidos, entretanto D.
João optou por inserir o sistema mútuo ou
lancasteriano que gastava menos recurso e
era mais racional. Segundo alguns registros,
negros e escravos eram educados por meio
deste método mútuo, alternativo, simultâneo
e individual, onde se ensinava oralmente a
um maior número de alunos, por meio da
repetição e memorização.
Durante o período imperial (1822-1889),
em 7 de setembro de 1822 com a proclamação
da independência declarada por D. Pedro I,
iniciou-se o período imperial, marcado por
uma crise econômica aliado ao desinteresse
do Imperador, neste período ocorreu poucas
melhorias na educação segundo França
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(2008). A cada ano que passava ficava
mais distante do Brasil ter um ensino de
qualidade, pois diante das crises econômicas
que se sucedeu, a abdicação de D. Pedro I foi
inevitável e em seu lugar assumiu seu filho
D. Pedro II então com 5 anos de idade. Este
período foi marcado pelas regências (18311846) progressistas e conservadoras que
estipularam a regência uma até a maioridade
de D. Pedro II. A Constituição de 1824, por
meio do artigo 179, item 30, institui a “[...]
instrução primária e gratuita para todos
os cidadãos brasileiros [...].” No entanto
esta educação era destinada aos cidadãos
brasileiros que eram livres e aos escravos não
cabiam esta educação a menos que os seus
senhores pagassem para receber a instrução.
Em 1834 de acordo com Oliveira (2004)
por meio de um ato adicional o Imperador
descentraliza a administração política e
transfere para as províncias o direito de
administrar a instrução publica. Entretanto
apesar de obrigatória a instrução pública
não foi eficiente diante dos interesses que
forjavam a estrutura adequada para atender
a população que estava chegando para
ser atendida. Já no reinado de D. Pedro II
foram criadas as primeiras escolas normais
brasileiras com o intuito de formação de
professores, a primeira delas em 1835
(Niterói), 1836 (Bahia), e em 1845 (Ceará)
conforme Oliveira (2004). Na década de 1940
o ensino mútuo entrou em desuso e em seu
lugar foi adotado o método simultâneo ou
misto com a presença de monitores durante
as aulas. Nas décadas seguintes houve
ampliação dos currículos e foi implantado o
ensino seriado. Após a década de 1850 houve

um aumento da frequência das mulheres nas
escolas normais e no final do século XIX a
presença de mulheres era predominante.
Já no período de 1868-1876 foi
introduzido o método intuitivo e as “[...] lições
de coisas [...]”, ou seja, colocar o aluno em
contato com objetos, animais e fenômenos a
serem estudados segundo Greive (2007), no
entanto este método passou a ser divulgado
a partir de 1970. A partir da segunda metade
do século XIX começam a ser inseridas as
cartilhas, havendo nesta época maiores
investimentos em matérias impressos.
Entretanto no final do século XIX a educação
primária encontrava em condições precárias
apesar dos dispositivos legais elaborados
não se evidenciava significativa mudança no
ensino das escolas. Já o ensino secundário
era destinado aos filhos da elite, por se
tratar de uma preparação para o ensino
superior ou para ocuparem cargos políticoadministrativos a exemplo desses colégios
tinha o Colégio D. Pedro II, criado em 1837.
Em relação ao ensino superior ofertado até
1879, tal modalidade era frequentada apenas
por homens, em que tal ensino esteve muito
ligado aos estudos estrangeiros, onde os
professores em sua maioria ocupavam outros
cargos e não se dedicavam exclusivamente
ao ensino superior, prejudicando o
desenvolvimento do curso. Neste período
foram criadas duas faculdades de direito,
duas de medicina, duas de farmácia, e duas
de engenharia, havia também academias
militares e aulas avulsas de ensino superior.
Já os cursos superiores de medicina da
época ocupavam-se em produzir teses
higienistas, que ligavam os maus hábitos da
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população às doenças que eram recorrentes
na época devido à insalubridade e falta de
saneamento. As faculdades de Belas-Artes já
existiam desde os tempos do Brasil colônia,
mas sofreram mudanças sobre a influência
do Neoclassicismo Frances, desempenhando
importante papel na arquitetura.
A educação feminina segundo Greive
(2007) era frequentada por mulheres
das camadas populares que recebiam
aulas de instrução elementar e tinham
como opção escolas normais e cursos
profissionalizantes. Já as mulheres das
camadas de elites eram educadas a fim de
serem preparadas para as atividades do lar e a
convivência social. Após o término do período
do governo imperial regido por D. Pedro
I e D. Pedro II ficou claro que não tiveram
a educação como prioridade, a educação
primária, a secundária e também o ensino
superior receberam poucos investimentos e
não obtendo mudanças significativas.

AS TRANSFORMAÇÕES DO
ENSINO BRASILEIRO NA
DÉCADA DE 1890
Com a abolição da escravatura em 1888
e a proclamação da república em 1889 a
escolarização no Brasil se consolida a fim de
homogeneizar culturalmente a nação. Nesse
período, quatro movimentos importantes da
história da educação brasileira ocorreram
entre 1889 e 1971: o primeiro foi a criação da
pasta da Secretaria de Estado dos Negócios
da Instrução Públicas, sendo dirigidas pelo
positivista e militar Benjamin Constant

(1836-1891), a partir de 1891 as questões
da educação eram decididas pelo Ministério
da Justiça e dos Negócios do Interior, já o
ensino superior era de responsabilidade do
governo federal e os demais níveis de ensino
das Secretarias de Estado do Interior de
cada estado. Em 1930 Getúlio Vargas cria
o Ministério da Educação e saúde, que em
1953 tornou-se o Ministério de Educação e
Cultura.
O segundo movimento foi o isolamento
do estado em relação á igreja, com isso
criou-se a introdução do ensino laico,
ocorreram as reformas nas escolas por meio
de dos debates e métodos da Escola Nova
baseada no pensamento do norte-americano
John Dewey, e houve o estabelecimento
das duas Leis Diretrizes e Bases da
Educação uma em 1961 e a outra em
1971. Já o terceiro movimento foi marcado
por debates teóricos filiados aos educadores,
além do desenvolvimento de pesquisa e
ampliações de publicações. Finalmente
o quarto movimento, conhecido como
“Movimento dos pioneiros da educação
nova” em 1932 tem como referência Paulo
Freire que se destaca entre os que clamam
pela democratização da escola.

AS MODALIDADES DE
ENSINO OFERTADAS NA
DÉCADA DE 1890 NA
EDUCAÇÃO BRASILEIRA
Em relação á educação primária, Greive
(2007) destaca que, em 1890 institui-se na
legislação a gratuidade e a instrução laica,
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mas não obrigatória para a escola pública
primária. O ensino das escolas primárias era
enciclopédico e de forma graduada, isto é, um
único mestre ensina para diferentes séries,
sendo comum o ensino de “lições de coisas”.
Em 1971 surgiu uma nova organização
escolar: o grupo escolar, onde as classes eram
organizadas em séries, portanto cada série
em uma sala com um professor para cada
série e em 1896 foi inaugurado o primeiro
Jardim de Infância em São Paulo.
Com a regulamentação de 08 de novembro
de 1890 no Distrito Federal, o professor
se torna o regenerador da escola pública
primária, já as matérias foram organizadas
em dois cursos um de artes e de ciências
e letras, distribuídos em cinco séries, e
quando concluía os cinco anos de curso
o professor recebia a habilitação para ser
professor primário. Também em 1890 foi
reformada a Escola Normal de São Paulo
sendo rebatizada em 1913, como Escola
Normal Caetano de Campos, uma instituição
modelo da instrução pública centrada no
método de “lições de coisas”. Já o ensino
secundário, a partir da lei de 1890, passou
a ser nomeado como “Ginásio Nacional”,
a frequência no ensino secundário não era
obrigatória e podia ingressar no ensino
superior e obter o título de bacharel sem fazer
o curso regular. Com a reforma de Carlos
Maximiliano em 1915, instituiu-se que para
ingressar no curso superior era necessário,
além de fazer vestibular, a obrigatoriedade
do curso secundário, também se reduziu o
curso integral do nível secundário para cinco
anos. Já a reforma de Rocha Vaz oficializa
o ensino secundário e torna o curso regular

seriado em duas modalidades: seis anos para
o título de bacharel e cinco anos para fazer
o vestibular.
Em relação ao ensino profissionalizante,
tal modalidade já existia desde o início da
república, mas foi em 1940 que foi acentuado
com as leis orgânicas de ensino técnicoprofissional. Em 1909 foram criadas escolas
de artífices e aprendizes para o ensino
profissional gratuito, cada escola tinha cinco
oficinas de trabalho manual ou mecânico.
Já no final dos anos 20 e início dos anos 30
o ensino profissionalizante foi ofertado em
cursos públicos ou particulares e esteve
presente na maioria das leis estaduais.
Com a constituição de 1891 a União ficou
responsável pelo ensino superior, no entanto
era submetido às normas do governo central
e em 1892 o Ministro Fernando Lobo
regulamentou a criação das escolas de ensino
superior. A primeira a ser criada em 1909 foi a
Universidade de Manaus que durou até 1926.
Em 1915 o ensino superior é reorganizado
pelo então ministro Carlos Maximiliano
e em 1925 ocorre à reforma Rocha Vaz a
fim de equipar as faculdades existentes
para que houvesse transferências entre as
faculdades e a validade do diploma nacional.
Em 1928 o ensino superior foi redefinido
novamente para criar universidades nos
estados, reafirmando a autonomia didática e
econômica e reconhecimento dos diplomas
pela União desde que preenchessem alguns
requisitos solicitados na época.
A partir de 1920, com as inúmeras
reivindicações de reformas políticas,
ocorreram várias reformas pedagógicas
estaduais, tanto no contexto da Revolução
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de 1930 quanto na súbita ascensão de
Getúlio Vargas ao poder. A constituição
de 1934 previa a elaboração de um Plano
Nacional de Educação incluindo entre
outros aspectos a frequência obrigatória
no ensino primário. O Plano foi concluído
em maio 1937 e em novembro do
mesmo ano Getúlio Vargas implanta o
Estado Novo. Em 1942 parte do Fundo
Nacional do Ensino Primário foi destinada
ao supletivo, á Educação de jovens e adultos
e a educação popular.
Em 1961 a LDB e a Lei orgânica de 1942
estabelece a educação de grau médio,
compreendendo o ensino médio, o curso
secundário e o curso técnico. A Constituição
de 1988 foi um marco importante da

A ARTE NO CONTEXTO
EDUCACIONAL BRASILEIRO
De acordo com alguns referenciais
bibliográficos, podemos conceituar que
a história da arte do Brasil é toda a
manifestação de arte que ocorreu desde o
período anterior a colonização, as primeiras
manifestações artísticas do Brasil ocorreram
muito antes dos portugueses desembarcarem
em terras brasileiras. As formas artísticas
mais antigas foram encontradas no Piauí,
isto é, pinturas rupestres e têm cerca de
15.000 anos. Pesquisas confirmam vários
registros de formas de arte na pré-história
brasileira, pois na Paraíba foram encontradas
pinturas com 11.000 anos. Já em Minas
Gerais, existem registros de arte rupestre
que se destacam pelos seus raros desenhos

história, pois por meio dela foi concedida a
nação obrigatoriedade escolar como direito
subjetivo, aliado ao Estatuto da Criança e
do adolescente (lei n. 8069, de 13 de julho
de 1990), responsabilizando aos pais ou
responsáveis a obrigação de matricular seus
filhos; a Emenda Constitucional 14 (incisos I
e II do art. 208, 1996), ressalta que o estado
passa a ter o dever de garantir o ensino
fundamental gratuito, com progressão ao
ensino médio gratuito. Já a nova Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (lei n. 9394,
de dezembro de 1996) legitima a ambas
as partes de acionar o Poder Judiciário se
comprovada a negligencia da autoridade em
oferecer ensino obrigatório, podendo ser
definido como crime de responsabilidade.
em formas geométricas, datados entre 2.000
e 10.000 anos atrás. Vale ressaltar que
há registros de utilização de ossos, argila,
pedra e chifres para a produção de objetos
utilitários e cerimoniais, demonstrando uma
preocupação com a estética.
Em relação a arte indígena, se destaca na
região amazônica onde houve fabricação
de objetos de enfeite e de cerâmica, com
destaque para os vasos antropomorfos e
zoomorfos, e as estatuetas de terracota. Vale
apontar também a produção de cerâmica da
costa maranhense e do litoral baiano. Outras
formas de arte indígena foram: a pintura
corporal, a arte plumária e os trançados.
Após a colonização, o Brasil recebeu diversas
influências, os holandeses influenciaram
muito a arte na região de Pernambuco e
os africanos que vieram como escravos
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influenciaram muito toda a cultura popular
brasileira, com músicas, danças, comidas
típicas, etc.
Sabemos que o estilo Barroco foi
introduzido pelos missionários católicos no
séc. XVII e como no Brasil não havia grandes
mecenas (patrocinador) para financiar a artes
profanas, a religião exercia grande influência
no cotidiano, esses dois fatores fizeram com
que a maioria do legado Barroco fosse deixado
pela igreja. O Barroco brasileiro foi uma
forma de arte funcional, tinha por objetivo
facilitar a doutrina católica e a absorção
dos costumes europeus. Na literatura os
principais artistas foram Gregório de Matos
e Padre Antônio Vieira, e nas artes plásticas
foram Aleijadinho e Mestre Ataíde. Na
arquitetura se manifestou no Nordeste e
em Minas gerais, apesar de ter traços por
todo país. Com a fundação da Escola Real de
Ciências, Artes e Ofícios, o estilo começou a
ser ensinado de forma acadêmica.
Segundo alguns referenciais bibliográficos,
que o conceito de Arte Contemporânea no
Brasil estava intimamente ligado à influência
portuguesa, com os movimentos artísticos
europeus, como o renascimento, maneirismo,
barroco, rococó e neoclassicismo. No início
do século XIX, as artes começam a ser
ensinadas academicamente, e cada vez mais
características nacionais, e nacionalistas,
foram incorporadas, tendo como principal
manifestação o romantismo, que exaltava as
terras e o povo brasileiro. Podemos destacar
que a arte contemporânea se caracteriza
pela liberdade de atuação do artista, que
não tem mais compromissos institucionais
que o limitem, portanto pode exercer seu

trabalho sem se preocupar em imprimir nas
suas obras um determinado cunho religioso
ou político. Tal arte realiza uma combinação
de vários estilos, diversas escolas e técnicas,
tornando a reflexão sobre a arte muito mais
importante que a própria arte em si.
Outra característica fundamental da arte
contemporânea é o fascínio pela tecnologia
moderna e a utilização de métodos
mecânicos de reprodução, como a fotografia
e a impressão tipográfica. No início da
década de 1910, o artista italiano Umberto
Boccioni procurou glorificar a precisão e a
velocidade da era industrial em suas pinturas
e esculturas. Por volta da mesma época, o
pintor espanhol Pablo Picasso incorporou às
suas pinturas uma nova técnica, a colagem,
que usava recortes de jornais e outros
materiais impressos. Já nas décadas de 1960
e de 1970, vários movimentos surgiram
para tentar libertar a arte da influência
do mercado artístico, sistema no qual
as obras de arte se transformavam em
mercadorias para serem compradas e
vendidas como investimento financeiro.

A LEGISLAÇÃO QUE REGE O
ENSINO DE ARTES
Segundo os parâmetros legais, o ensino de
arte na educação começou a ser ministrado
a partir de 1996, com a Lei 9394 (LDB),
anterior a isso, era obrigatório nas escolas
desde 1971, porém com a nomenclatura de
Educação Artística. Tal disciplina era vista
como passatempo, diversão, ou recurso
utilizado para ensinar outras matérias,
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porém com a valorização do conteúdo de
artes, a mesma passou a ser entendida
como de fundamental importância, pois,
por si só, coopera para o desenvolvimento
do educando tanto quanto qualquer
outra disciplina.
Faz-se
necessário
ressaltar
que,
apesar da lei 9.394/96 incluir a Arte
(com todas as suas linguagens) como
componente curricular obrigatório nos
ensinos fundamental e médio da educação
básica, percebe-se que não há clareza na
obrigatoriedade do ensino de todas estas
linguagens (dança, música, teatro e artes
visuais), dando abertura aos gestores de
ensino, ou seja, diretores e supervisores,
que elaboram o projeto político pedagógico
da escola, de modo que optem pela área
de conhecimento de maior interesse, ou
que mais lhes convém, a própria carga
horária de um professor de Arte na escola
não contribui para que os conteúdos
existentes sejam passados de forma integral.
De acordo com o PCN:
[...] A educação em Arte deve propiciar
fundamentalmente
o
desenvolvimento
do pensamento artístico e da percepção
estética do aluno, pois amplia a sensibilidade,
a percepção e a imaginação, no que diz
respeito às diversas formas artísticas [...].
(PCN, 1997).
Portanto, o ensino da Arte como
condição formativa, conduz a criança
à descoberta de sua individualidade,
bem como expande sua visão de mundo
multicultural. Assim, é preciso trabalhar o
fazer artístico em desenho, pintura, gravura,
modelagem, escultura, música, dança, teatro,

etc., sempre articulado e complementado
com as vivências que a criança já trás do seu
ambiente cultural.
Martins (1998) pontua que, “[...] para
nos apropriarmos de uma linguagem,
compreendermos e (re) significá-la é preciso
que aprendamos a operar com seus códigos
[...]”, isto é, do mesmo modo que existe na
escola um espaço destinado à alfabetização
na linguagem das palavras e dos textos
orais e escritos, é preciso haver atenção
com a alfabetização nas linguagens da arte,
o professor precisa propiciar ao aluno a
compreensão e interpretação da arte pela
observação, percepção, sensibilidade e
cognição da cultura ao qual ele está inserido.
Já os Parâmetros Curriculares Nacionais
ressaltam que:
[...] A Arte tem uma função importante
a cumprir, ela situa o fazer artístico
como fato e necessidade de humanizar
o homem histórico, brasileiro, que
conhece
suas
características
tanto
particulares, tal como se mostram na
criação de uma arte brasileira, quanto
universais, tal como se revelam no ponto de
encontro entre o fazer artístico dos alunos e
o fazer artístico dos artistas de todos
os tempos, que sempre inauguram
formas de tornar presente o inexplicável.
[...] (PCN, 2003).
Nesse sentido percebe-se que a arte
é toda a forma de expressão humana
que
aproxima
indivíduos,
possibilita
a
fantasia,
amplia
a
imaginação,
exercita a sensibilidade e desenvolve espírito
crítico, promovendo a transformação efetiva
do ser humano.
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AS CONTRIBUIÇÕES DO
ENSINO DE ARTE NO ENSINO
FUNDAMENTAL
Sabemos que a Arte na rotina escolar
é uma importante ferramenta educativa,
pois procura cooperar com a evolução
do educando, estimulando a inteligência
e contribuindo para a formação da
personalidade do indivíduo, sem ter como
preocupação a formação de artistas. Partindo
do princípio de que a arte é a linguagem
mais antiga do mundo, é importante que
desde cedo, a escola possibilite à criança o
contato com a arte, seus fatos históricos,
sociais e culturais, contribuindo para uma
aprendizagem de qualidade, visando formar
sujeitos criativos, reflexivos e críticos. E,
sendo a escola o primeiro espaço formal
onde se dá o desenvolvimento de cidadãos,
nada melhor que o contato sistematizado
com o universo artístico e suas diferentes
linguagens: arte cênica, cinema, desenho,
escultura, pintura, literatura, teatro, dança,
música, etc. ocorra a partir deste ambiente.
Além da expansão dos espaços culturais
é importante que, em cada um deles, haja
de forma permanente um espaço reservado
para as crianças provido de material visual,
ferramentas de interatividade, oficinas de
pintura, artesanato, música, etc. De acordo
com os PCNs do Ensino Fundamental,
o ensino de Arte deve organizar-se de
modo que os alunos sejam capazes de:
experimentar e explorar as possibilidades
de cada expressão artística; compreender
e utilizar a arte como expressão, mantendo
uma atitude de busca pessoal e/ou coletiva,

articulando a percepção, a imaginação, a
emoção, a investigação, a sensibilidade
e a reflexão ao realizar e fruir produções
artísticas; experimentar e conhecer materiais,
instrumentos e procedimentos artísticos
diversos em arte (Artes Visuais, Dança,
Música, Teatro), de modo que os utilize
nos trabalhos pessoais, identifique-os e
interprete-os na apreciação e contextualizeos culturalmente.
Em relação á seleção dos conteúdos
específicos de Artes Visuais, dança,
música e teatro, faz-se necessário
ressaltar que tais conteúdos e temas
devem estar relacionados ao interesse e
à vivência do aluno em relação a questões
sociais, de aprendizagem e ligados aos
sentimentos humanos que, articulados aos
conceitos e demais conteúdos da área de
Arte, humanizam as ações de aprender.
Como parâmetros podemos destacar: o
interesse e respeito pela própria produção,
dos colegas e de outras pessoas; a
disponibilidade e autonomia para realizar e
apreciar produções artísticas, expressando
ideias,
valorizando
sentimentos
e
percepções; o desenvolvimento de atitudes
de autoconfiança e autocrítica nas tomadas
de decisões em relação às produções
pessoais e aos posicionamentos em relação
a artistas, obras e meios de divulgação das
artes; a valorização das diferentes formas
de manifestações artísticas como meio de
acesso e compreensão das diversas culturas;
a identificação e valorização da arte local
e nacional, inclusive obras e monumentos
do patrimônio cultural; o reconhecimento
da importância de frequentar instituições
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culturais onde obras artísticas sejam
apresentadas; o interesse pela história da
arte.
Também é fundamental o conhecimento
das possibilidades de uso dos diversos
instrumentos de produção artística, isto é, as
artes visuais, além das formas tradicionais:
pintura, escultura, desenho, gravura,
objetos, cerâmica, cestaria, entalhe etc.,
incluem outras modalidades que resultam
dos avanços tecnológicos e transformações
estéticas do século XX. Neste início de século

XXI, o que se apresenta é a possibilidade
de aprofundamento no saber de cada
uma dessas modalidades artísticas e de
redimensionamento das relações possíveis
com elas. Cada uma dessas modalidades
tem a sua particularidade e é utilizada em
várias possibilidades de combinações, por
intermédio das quais os alunos podem
expressar-se e comunicar-se entre si e com
outras pessoas de diferentes maneiras,
tornando o processo de ensino-aprendizagem
mais significativo, espontâneo e prazeroso.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após análise dos referenciais bibliográficos destacados no
decorrer desta pesquisa, podemos concluir que a Educação
brasileira vem passando por grandes transformações nas
últimas décadas e tais transformações precisam se adequar
as vivências e interesses dos educandos. Já o ensino da Arte é
de grande valor para o desenvolvimento da criança, tanto no
aspecto cognitivo, motor, quanto afetivo e social. Em síntese,
podemos ressaltar que as linguagens artísticas contribuem
para o desenvolvimento da expressão e comunicação e
favorece a produção coletiva de conhecimento da cultura,
sejam elas no valor estético ou educativo. Em relação á prática
pedagógica e a didática que o docente utiliza é fundamental
para que ocorra essa interação da Arte com os diversos eixos
da aprendizagem proporcionando uma interdisciplinaridade
de conteúdos, pois as linguagens artísticas não devem ser
trabalhadas apenas nas disciplinas de artes.
Segundo Bossa (2007) “[...] o trabalho pedagógico a partir
da instituição escolar cumpre uma importante função social,
a de socializar os conhecimentos disponíveis, promover
o desenvolvimento cognitivo e a construção de regras de
conduta, dentro de um projeto social mais amplo [...]”, desta
forma, contar com as contribuições da Arte e das linguagens
artísticas na rotina escolar, garantirá a melhoria das condições
do processo de ensino-aprendizagem.

STELAMARIS APARECIDA
DOS REIS SIMADA
Graduação em Pedagogia pela
Universidade Bandeirante
de São Paulo (Uniban 2006);
Especialista em Psicopedagogia
pela Faculdade Campos Eliseos
(2013); Professor de Ensino
Fundamental II, Matemática
– na EMEF Prof. Marisa Moretti
Câmara.
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O CÃO PODE SER O ESTÍMULO
EXTERNO DE APRENDIZADO
MAIS SIGNIFICATIVO DA LÍNGUA
INGLESA PARA UM ADULTO
RESUMO: Como o cachorro adestrado em inglês pode auxiliar o aluno adulto a aprender
inglês? Como o mesmo ajuda o cotidiano das instituições com deficientes, idosos ou mesmo
hospitais? Como o cão pode ser um aliado na quebra de paradigmas e inseguranças que
bloqueiam o aprendizado? Esta pesquisa tem como intuito de mostrar como se processa o
aprendizado em um adulto, quais malícias e receios que carrega, dificultando o estudo de
uma nova língua. Diversos autores interessados em pesquisar o processo do aprendizado
podem explanar que o objeto externo de estudo se torna de suma importância, pois podemos
verificar como é o desenvolvimento com a interação e socialização dos envolvidos e como
se processam as memórias afetivas. O cão pode ser exemplo de um auxiliar no aprendizado
e contribuir para o processo de cura do indivíduo
.Palavras-Chave: Cachorro; Inglês; Aprendizado; Adulto; Estímulo.
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INTRODUÇÃO
O
desenvolvimento
do
processo
de aprendizagem de inglês do aluno
adulto tem sido tema de estudo
de
diversos
professores
da
área.
De que maneira o indivíduo desmistifica
paradigmas que fazem sentir como um ser que
não tem capacidade de aprender uma nova
língua, por muitas vezes não compreender
sua própria língua materna?
A partir dessa pergunta, identificam-se
neste artigo alguns autores que mostram a
importância do objeto de estudo significativo
e ao mesmo tempo afetivo. Como também
psicólogos e veterinários que mostram a
importância do animal em terapias, auxílio
psiquiátrico e até físico. Como o animal
pode ser de extrema importância para o
homem e quais benefícios esse animal pode
ter. O CIEJA foi o grande “palco” para essa
experiência e registro da reação dos alunos,
desenvolvimento e desinibição ao falar.

A NECESSIDADE E O RECEIO
DO INGLÊS
A aprendizagem de uma língua estrangeira
na idade adulta está relacionada a diversos
fatores que tem implicação direta na
aprendizagem bem ou malsucedida. O
educador deve ter uma conversa aberta com
seu aluno, conhecer o meio em que vive
sua história e qual a visão dele sobre a vida,
seus traumas, paradigmas e medos. Pois se
o aluno não tiver oportunidade de passar
por este diálogo, poderá se perder e não

terá mais confiança, mesmo se houver uma
conversa após a aula, por isso é importante
que haja preparação, para que entenda que
todos têm dificuldades, mas que podemos
corrigir superar, : desenvolver e avançar.
Segundo Pallu (2008, p. 129) o insucesso
na aprendizagem de línguas está atrelado a
dois itens:
1. Incapacidade do sujeito adulto em
lidar com as três dimensões postas em
operação que são: afirmação do eu, trabalho
do corpo e a dimensão cognitiva; 2) para
falar uma língua estrangeira solicitam-se as
bases da nossa estruturação psíquica e ao
mesmo tempo o instrumento e a matéria
dessa estruturação que é a língua materna.
Pallu (2008,p.129)
Adultos têm diversas necessidades para
aprender inglês, dentre elas, as principais
são: viagem para um País a passeio ou
mesmo trabalho, crescimento profissional,
interesse pela língua para compreensão
de músicas, filmes, jogos, curiosidade pela
leitura de originais, internet, identificação
com a cultura. Se há interesse, mesmo
pequeno, cabe ao professor analisar as reais
necessidades de seus alunos e tornar-se um
mediador para que os mesmos obtenham
sucesso na aprendizagem de alguma forma.
Segundo Brown (2000) o sucesso de
qualquer indivíduo pode estar parcialmente
ligado ao nível de motivação que tem
naquele momento da atividade proposta. Na
teoria behaviorista, Brown (2000) relata que
a motivação está relacionada à recompensa
de reforços positivos. Se o educando já
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obteve este estímulo positivo, suas próximas
atividades e resultados virão sempre
motivados em adquirir novos estímulos. O
que podemos concluir que o aprendizado
vem das experiências positivas e negativas
dos alunos.

CRENÇAS
Somos seres que sempre aprendem e
todo o aprendiz, seja de forma consciente ou
inconsciente, possui um sistema de crenças
construído a partir de suas experiências
construídas em seu meio social. Para
Barcelos (2006), as crenças são construídas
nesse meio, como também individualmente,
dinâmicas, contextuais e paradoxais.
Podem ser dinâmicas e contextuais por se
modificarem em um período de tempo ou até
mesmo dentro de uma situação. As crenças
podem ser um dos principais obstáculos
para o aprendizado. Pesquisas indicam que
as crenças dos educandos são fatores que
dominam a aprendizagem. Horwitz (1988)
foi uma das primeiras a se interessar em
pesquisar sobre crenças. Os resultados
obtidos em seus estudos foram de que as
crenças que os alunos possuem refletem no
processo de aprendizado. Com os aprendizes
adultos não é diferente e de certa forma afeta
ainda mais, uma vez que eles possuem mais
tempo de vida e mais experiências, atividades
malsucedidas e erros que frustraram o modo
de pensar. Lightbown e Spada (2006, p. 59)
comentam:
As preferências dos alunos para a
aprendizagem
em razão seu estilo de

aprendizagem ou às suas crenças sobre
como as línguas são aprendidas, irão
influenciar os tipos de estratégias escolhidas,
a fim de aprender novo conteúdo. Os
professores podem usar esta informação
para ajudar os alunos a ampliar o seu
repertório de estratégias de aprendizagem
e, portanto, desenvolver uma maior
flexibilidade em suas formas de abordagem
para a aprendizagem de línguas.
A intervenção sobre as questões das
crenças deve vir primeiro que a aula em si.
Para que o aprendiz esteja aberto a atividades
enriquecedoras e que sua força de vontade
seja maior do que seu medo de errar
Conforme Vygotsky (2009, p. 183-184),
[...] para transmitir as implicações
psicológicas decorrentes do fato de que os
seres humanos são participantes ativos em
sua própria existência e essa apropriação e
participação do sujeito na sua história de vida
é necessária de estímulos auxiliares como
fatores basilares para o desenvolvimento do
indivíduo. Assim, estímulos se alteram pela
constante mediação e intervenção humana,
levando a novas situações, novos conceitos
e diferentes significados.

O CÃO COMO
ESTÍMULO EXTERNO
DE APRENDIZAGEM,
AFETIVIDADE, CURA FÍSICA E
MENTAL
Para Vygotsky (1998), O estímulo
externo é muito importante para que
haja interação entre o indivíduo e objeto
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de estudo, isto significa construir um
conhecimento significativo e memorável
que dificilmente se encontrariam em ações
individualizadas por parte dos sujeitos.
As relações de aprendizagem mediadas
com outros sujeitos acabam servindo de
base e modelo para o comportamento, o
raciocínio e a construção de conceitos,
aumentando o desenvolvimento dos
conhecimentos e as habilidades emocionais,
cognitivas e culturais.
Se o objeto de estudo puder contar com
o auxílio de um cão, o desenvolvimento
cognitivo pode se construir de modo
perspicaz e natural.
Segundo Costa (2006), os animais
de estimação proporcionam melhoria
da qualidade na vida das pessoas, pois
trazem estados de alegria, diminuem
sentimentos de solidão e ajudam no
desenvolvimento físico e psíquico.
O
site
www.peritoanimal.com.br.
Vanessa Lopes (26 maio 2017) nos mostra os
benefícios de se ter um cão:
1. Nunca se sentirá sozinho
Tanto se vive sozinho ou acompanhando,
o cachorro será o primeiro a recebê-lo
quando chegar a casa, mesmo que tenha
estado fora de casa apenas 30 minutos.
São os que ficam mais contentes com o seu
regresso, sem dúvida alguma, e demonstramno enchendo-o de beijos, emocionando-se e
inclusive ladrando de forma divertida.
Os
cachorros
não
gostam
de
estar sozinhos, por isso o melhor presente
para eles é que você regresse para casa
junto deles. Por vezes, se os deixarmos
sozinhos demasiado tempo podem sofrer da

conhecida ansiedade por separação, por isso
não adote um cachorro se não vai conseguir
passar tempo com ele.
2. Ajudam-no a ficar em forma
Os cachorros precisam de passeios. Alguns
muito nervosos vão precisar inclusive de fazer
exercício ativo consigo para se manter em
forma e não acumular estresse ou ansiedade.
Se for uma pessoa ativa e gosta de cuidar do
seu corpo, ter um cachorro irá ajudá-lo.
Dependendo da idade ou do tipo de
cachorro que adotar ele pode ter necessidades
de passeio diferentes, por isso descubra no
Perito Animal quantas vezes deve passear
um cachorro.
3. Vai fazê-lo rir
Os cachorros são animais muito divertidos,
a sua forma de comunicar, enterrar as suas
fezes ou uivar quando ouvem uma ambulância
é realmente engraçada. Se decidir adotar
um cachorro desfrutará sem dúvida de um
companheiro amável com o qual poderá rir
sem parar todos os dias da sua vida.
Além disso, quando um cachorro ganha
confiança consigo é capaz de deixar você
fazer-lhe qualquer coisa, por exemplo,
poderá fantasiar o seu cachorro e tirar fotos
e memes muito engraçados.
4. Passará bons momentos a ensiná-lo
Se for do tipo de pessoas que gosta de ver
um cachorro adestrado, não pense mais e
adote um. Os cachorros são animais muito
inteligentes, capazes de aprender muitas
palavras e ordens diferentes. Mas claro tudo
dependerá do cachorro, existem cachorros
muito inteligentes enquanto que outros
são mais teimosos e não aprendem tão
rapidamente.
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Além de ser uma atividade divertida,
o adestramento irá ajudá-lo a aprender a
comunicar com ele, zelar pela sua segurança
e ensinar-lhe truques que irão fazer rir todos
os seus amigos.
5. Aprenderá sobre responsabilidade
O cão é um animal de hábitos, precisa
de estabilidade para se sentir feliz, calmo e
completo. Por esse motivo, se tem um filho
que precisa aprender sobre responsabilidade
o cachorro será o seu grande aliado.
Descubram quais são os cuidados de um
animal de estimação para crianças e comece
a instruí-los neste aspeto.
Além disso, lembre-se que o cachorro é
um animal que se deve tratar com respeito e
carinho. Antes de levar para casa qualquer ser
vivo deve explicar aos menores como devem
brincar com ele e porque é tão importante
não lhes fazerem mal.
6. Não vai precisar de um alarme em casa
Apesar de alguns tipos de cachorros serem
mais vigilantes que outros por natureza,
a verdade é que qualquer cachorro que
sinta um lugar "seu" irá alertá-lo perante a
presença de estranhos.
De qualquer forma, lembre-se que um
cachorro não se deve utilizar como uma
ferramenta, mas sim como um companheiro
de vida que o ajuda, mas que se deve cuidar
e tratar com todo o respeito possível.
7. Irá acordá-lo todas as manhãs
Os cachorros são bastante parecidos a um
relógio. Uma vez que se habituarem à sua
rotina pessoal, verá que atuam acordando-o
pelas manhãs, lembrando-lhe que o deve
levar a passear ou que é a sua hora de comer.
Será o seu "assistente pessoal".

8. Vai gostar de deixá-lo bonito
Efetivamente, escovar o seu cachorro de
forma regular ou colocar-lhe um colar bonito
são algumas das coisas que você vai fazer,
surpreendendo-se a si próprio. No princípio
é normal não se sentir habituado, mas
com o tempo vai sentir que é algo básico e
indispensável para que o seu cachorro seja o
mais bonito da sua rua.
9. Será o melhor amigo dos seus filhos
Muitas pessoas têm medo de como reagirá
um cachorro perante a chegada do bebê ou
como se vai relacionar com as crianças se
o adotar depois. À exceção de casos muito
concretos, os cachorros são sem dúvida
o melhor amigo que pode existir para uma
criança.
Eles têm um sexto sentido para entender
que se tratam de "cachorros humanos"
e costumam tratar de forma paciente e
amigável os mais pequenos. Além disso,
antes de levar para casa um animal, ou antes,
do nascimento de um bebê deverá descobrir
como evitar ciúmes entre crianças e cachorro.
Ter animais de estimação pode ser muito
benéfico para as crianças. Não só o cachorro,
mas também o gato pode ser uma escolha
muito interessante para quem tem crianças.
10. O seu coração irá tornar-se animalista
Uma vez que tenha um cachorro na sua
vida, o seu coração irá mudar para sempre.
Irá sentir-se mais envolvido no mundo dos
animais e não entenderá como é possível
que exista o maltrato animal na sociedade
que vivemos.
“Lembre-se que os cachorros têm uma
inteligência parecida à das crianças, mas ao
contrário de nós, os cachorros são muito
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humanos”. Eles não entendem de riqueza e
pobreza ou de lealdade, querem estar do seu
lado por quem você é.
Nestes itens podemos ver o quanto o
cachorro pode auxiliar o ser humano em seu
cotidiano e também no processo afetivo,
vindo a ser muito mais que um companheiro.
Hospitais, instituições que auxiliam nos
desenvolvimentos de deficientes e até
asilos utilizam ajuda de animais como o cão
para melhora de depressões, distúrbios,
problemas na aprendizagem e até em auxílio
de movimentos em fisioterapias.
Os cães já se mostraram grandes aliados
em vários tipos de instituições e ajudaram
diversas pessoas com deficiências múltiplas,
mas isto não quer dizer que quem está fora
deste ambiente não necessite ajuda, pois
existem outras deficiências que podem
prejudicar o desempenho de aprendizado,
mesmo sem o laudo de um especialista,
podemos notar traumas, bloqueios entre
outras dificuldades.
Nise Ampliar o auxílio do cão para estes
tipos de pessoas pode ser um grande avanço.
No Brasil, Gullar (1996, p. 16-17) expõe uma
passagem ocorrida na vida da psiquiatra da
Silveira com o surgimento da utilização dos
animais em instituição para doentes mentais.
[...] Nise da Silveira soube valorizar as
relações do doente com os demais seres
vivos, além dos humanos: as plantas, os cães,
os gatos. A primeira experiência nesse campo
se deu com o aparecimento da cadelinha,
que ela apelidou de Caralâmpia e entregou
os cuidados de um interno que se curou a
ponto de tornar-se um dos monitores do
local. Percebeu que o cão reúne qualidades

que podem fazer dele um ponto de referência
estável na vida do paciente. Nunca provoca
frustrações, dá incondicional afeto sem nada
pedir em troca, traz calor e alegria ao frio do
ambiente hospitalar. Gullar (1996 p.16-17)
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EXEMPLO DE CÃO AUXILIAR EM SALA
DE AULA
O cão pode se tornar um grande alicerce para o
desenvolvimento cognitivo, pois fará um elo entre o
carisma, emoção e aprendizado, fazendo com que qualquer
impedimento de insegurança se torne maior do que a vontade
de estar com o animal.
Essa insegurança pode ser o maior empecilho de
aprendizado num aluno estudante da EJA.
O grande desafio dos professores de inglês é trabalhar
a insegurança dos alunos, pois a antiga frase sempre
é repetida: “não sei o português, vou saber inglês?”.
Isso ocorre com alunos que pararam de estudar, mas que
depois se viram necessitados do estudo e voltaram para a
EJA (educação de jovens e adultos).
Um exemplo mais amplo de unidade escolar que
atende esta clientela é o CIEJA Professora Rose Mary
Frasson, uma unidade que comporta jovens em situação
vulnerável e adolescentes em liberdade assistida,
como também, deficientes com diversos tipos de
deficiências e dificuldades. O centro integrado
também conta com o adulto que vem com esperança de
mudanças e na fala deles: “venho aprender a ler e escrever”;
“tirar o atraso”; “buscar novas oportunidades”; “realizar o
sonho de fazer uma faculdade”.
O CIEJA possui salas para atender o ensino fundamental
1 e 2 entre eles: 1o. Módulo (1o. E 2o. Ano); 2o.
Módulo (4o.e 5o. Ano); 3o. Módulo (6o. e 7o. Ano) e
4o. Módulo ( 8o. e 9o. Ano).
São 2 horas e 15 minutos de aula, nos horários da manhã
(7:30 às 9:45 e 10:00 às 12:15), no vespertino (15:30 às 17:45
horário especial para módulo 1) e noturno (17:45 às 20:00
e 20:15 às 10:00). Para atender a demanda diferenciada
são feitas rodadas, neste sistema o ensino fundamental
2 é atendido por um professor de cada disciplina durante
2 semanas, também há projetos uma semana por mês,
professores fazem docência compartilhada e desenvolvem
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temas variados para trabalhar com os alunos.
O trabalho com o aluno deve
sempre respeitar seu meio social, sua
origem,
cultura
e
desenvolvimento.
Por ser um aluno que não teve
oportunidades de estudo na idade correta,
muitas vezes o mesmo se encontra num
estado de vulnerabilidade e insegurança e para
desconstruir esse paradigma é necessário um
trabalho focado na autoestima, no resgate
da pessoa como um ser que acredita em si
próprio e tem capacidade de se desenvolver
e ir além.
Projetos e temas diferenciados são o
foco do CIEJA e muitos avanços tem sido
alcançados. O projeto Múltiplos Olhares, com
as professoras Isabel Cristina da disciplina de
Língua Portuguesa, Flávia Teodoro de Artes
e Sueli Kellen Fujimoto Girotto de Língua
Inglesa fizeram o projeto de 2017 embasado
no circo e nos artistas de rua, foram
trabalhados textos, poesias, artesanato,
músicas, filmes e teatro. Também exploraram
vídeos de circos internacionais e suas falas
em inglês, o que deu início a curiosidade de
entender o que o domador de leões dizia
em inglês para o animal. A professora de
inglês notou um grande interesse dos alunos
por animais e coletivamente montou uma
cena de teatro com a interpretação de um
domador falando com o animal. Então vimos
a possibilidade de colocar em prática o teatro
do circo, inclusive colocar um domador
falando em inglês, mas não com um leão e
sim com um cachorro. A professora Sueli teve
a ideia de levar sua cadela “Honey” para os
ensaios, pois ela estava adaptada a entender
os comandos em inglês.

Os ensaios se tornaram inesquecíveis não
só para o ator do domador, mas para todos,
pois queriam estar ao lado da cadela e ter
sua atenção, praticando comandos sem se
preocupar em acertar ou errar, as palavras
saiam por necessidade de falar com animal
e de ser ouvido e atendido. Jump come here,
what do you want? Entre outros, foram a
diversão para aqueles que tinham medo da
língua estrangeira e não arriscavam uma
palavra sequer.
Uma aula de língua estrangeira com
cães adestrados em inglês é cheia de
oportunidades, permitindo ao sujeito se
iniciar como falante da língua inglesa de
maneira sutil, pois o mesmo fica desprovido
de suas inquietações, julgamentos, malícias
ou mesmo inseguranças. O contato com
o animal pode ser o início para aprender
comandos, utilizando os diversos processos
de aprendizagem, entre eles, memória,
percepção, socialização, atenção, consciência,
organização do pensamento, criatividade,
segurança emocional, proposição para novos
conceitos e novos significados para sua
interação com o cão. O produto final foi uma
apresentação de teatro com os principais
personagens do circo, contando também
com a participação especial da cadela Honey.
Os próprios alunos foram os protagonistas,
encenando mágicos, palhaços dançarinos
entre outros. Contamos com o “adestrador
de cães” que não se incomodou de aprender
inglês para falar com animal. Apesar de poucos
ensaios as aulas com o cão foram de extrema
importância e significado para analisar que é
possível introduzir o animal de estimação em
alguma ação pedagógica, usando o contexto
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e a criatividade muito pode ser feito, pois as o que o educando necessita não é apenas a
aulas mostraram um apoio no aprendizado e teoria e sim um estímulo, mesmo provendo
um grande estímulo externo. Muitas vezes de um animal de quatro patas.
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MÉTODOS PEDAGÓGICOS
DINÂMICOS NO ENSINO DA
MATEMÁTICA
RESUMO: Constatam-se, atualmente, inúmeras dificuldades dos educandos, relacionados a
capacidade de resolver problemas. Essa prática, por ser desinteressante, não oportunizando
ao educando vivenciá-la em seu dia a dia. A presente pesquisa objetiva compreender os
elementos que dificultam a capacidade do pensamento lógico exigido no cálculo, a partir
do estudo de caso realizado; conhecer o projeto Matemoteca - uma sala que emprega
diversas metodologias e recursos. Sugerindo ferramentas e estratégias que facilitam o
ensino do movimento matemático e suas habilidades, tornando a aprendizagem prazerosa e
significativa, por meio da contextualização do ensino, considerando os saberes dos alunos;
analisando o papel do professor neste contexto, suas práticas didático pedagógicas e ações
que permitam ressignificar a aprendizagem.
Palavras-Chave: Aprendizagem significativa;
aprendizagem; Habilidades e Matemoteca.
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INTRODUÇÃO
Este artigo visa compreender os
elementos que dificultam a capacidade
do
pensamento
lógico
matemático,
estabelecendo e sugerindo ferramentas que
facilitam o ensino e ao mesmo tempo, um
desenvolvimento mais prazeroso. A partir,
das observações e análises dos processos
de ensino aprendizagem de uma turma de 5º
ano do ensino fundamental², constituída por
vinte e quatro alunos (sendo três alunos com
deficiência/e ou necessidades educacionais
especiais). Por meio de levantamento de
dados
e
acompanhamento/observação
da rotina da turma em questão; e análise
bibliográfica.
Buscando verificar se a organização didática
matemática favorece o desenvolvimento
de competências e habilidades; observar
nas atividades o tratamento da informação,
tipologia de tarefas, métodos pedagógicos
e conhecer a proposta metodológica da
Matemoteca.
Iniciaremos com o estudo e discussões de
alguns documentos oficiais e contribuição de
proposições de alguns autores como Antony
Zabala, Cecília Parra, Irma Saiz, Sergio
Lorenzato entre outros. Optou-se por uma
pesquisa descritiva, de abordagem teórica,
bibliográfica, com enfoque qualitativo
dos dados e informações, por meio de
observações sistemáticas relevantes quanto
ao processo de ensino e aprendizagem,
nas operações matemáticas, causas de
dificuldades, aspectos metodológicos e
didáticos envolvidos nestes contextos, bem
como atividades pedagógicos necessárias

para intervenções que possibilitam levar
o indivíduo a construir formas de pensar e
resolver os problemas matemáticos.
Durante
o
acompanhamento
e
observação da turma, foram elencados
alguns questionamentos, que auxiliaram
na verificação da organização didática,
tratamento da informação, tarefas e métodos
pedagógicos; desenvolvidas pela professora
(Profissional de vinte e quatro anos,
graduada em pedagogia, com especialização
em matemática, cursando pós em mídias
tecnológicas) e instituição
(Instituição
particular localizada em São Paulo, que por
motivo de privacidade, será mantido em
sigilo, assim como seus profissionais), que
trazem em suas práticas, metodologias e
recursos que valorizam os jogos e atividades
lúdicas.
A partir dos questionamentos, surgiram
possíveis hipóteses que caracterizam o
trabalho desenvolvido pela educadora
e pela gestão escolar, pensando no
desenvolvimento matemático dos alunos.
Levando-os a repensar a organização da
escola; elaborar projetos; propor atividades
que ocorram simultaneamente – em espaços
diferentes; trabalhar com a flexibilização e
planejamento constantes.
A matemática é dada, na maioria das
vezes, de forma mecânica, desvinculada
do cotidiano dos alunos e de suas
potencialidades, em muitos casos resumese em “fazer contas” ou “copiar números”.
Atualmente, inúmeras dificuldades dos
alunos, relacionadas à capacidade de resolver
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problemas matemáticos e certas habilidades
com cálculos, afetam as condições de
desenvolvimento da capacidade cognitiva
dos mesmos, impedindo que tenha
melhor apreensão e construção das ações
facilitadoras de sua aprendizagem.

MÉTODOS PEDAGÓGICOS
DINÂMICOS NO ENSINO DA
MATEMÁTICA
Os Parâmetros Curriculares Nacionais
(1997) para a área de Matemática no
ensino
fundamental
estão
pautados
por princípios decorrentes de estudos,
pesquisas e práticas. Onde a Matemática é
um componente importante na construção
da cidadania, devendo estar ao alcance de
todos de maneira democrática, prioritária
que permite ao aluno apropriar-se de
um conhecimento que lhe permitirá
compreender e transformar sua realidade.
Nesse processo, a comunicação assume um
papel importante e deve ser estimulada para
que o aluno fale e escreva sobre Matemática,
estabelecendo conexões com as demais
disciplinas e construções permanentes,
que leve em conta sua relevância social e
contribuição no desenvolvimento intelectual
do mesmo. De acordo com os PCN’s, seus
estudos pressupõem a análise de varáveis
envolvidas no processo: aluno, professor,
saber matemático e as relações entre elas.
Contudo, a Matemática está entre as
ciências que apresentam mais dificuldades
de compreensão e aproveitamento pelos
alunos. São muitas as justificativas entre elas:
alto grau de abstração; linguagem específica

e universal, muitas vezes incompreensível
para o aluno; pouca atratividade exercida
por algumas teorias matemáticas; falta de
aprendizagem significativa dos conceitos
fundamentais, entre outras. Em uma sala de
aula existem alunos com diferentes níveis
de conhecimentos, grupos de alto índice
de desenvolvimento e outros que não
conseguem acompanhar a aprendizagem
básica. Repensar metodologias, práticas
pedagógicas,
currículos,
ensino,
aprendizagem e avaliação podem contribuir
nesse processo; além de investigar, de refletir
e agir sobre a prática educativa; a adoção
de ambientes inovadores de aprendizagem
também, facilitam o processo.
Segundo Parra e Saiz (1996, p.18): Há
certos conceitos de lógica que devem ser
usados com frequência na sala de aula,
para que sejam assimilados parte natural
da linguagem e do pensar cotidiano, ou
seja, aprender as leis do raciocínio de
maneira natural, inerente a linguagem, da
mesma maneira que se aprende a falar sem
conhecer a etimologia das palavras, tem que
ser aprendidas com exemplos referidos as
situações concretas na medida em que vão
aparecendo.
Cabe ao professor a escolha das estratégias
de aprendizagem, as quais estão envolvidas
múltiplas variáveis: o ponto de vista a respeito
da disciplina ensinada, seu ponto de vista a
respeito dos objetivos de ensino e a respeito
dos objetivos que considera específico da
matemática, seu ponto de vista à respeito dos
alunos (suas possibilidades e expectativas),
a imagem que faz da instituição de ensino
e da demanda social. Suas ações devem ser
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intencionais e significativas, ou seja, situações
que propiciem ao aluno reflexão, assimilação
e construção de sentidos. Manter-se
atualizado é condição permanente, pois
às características dos alunos que estamos
nos deparando diariamente, estão sofrendo
transformações constantes, tanto em suas
características sociais como tecnológicas.
De acordo com Guy Brosseau (1996, p.
48), o professor deve procurar situações que
deem sentido aos conhecimentos que devem
ser ensinados. Consiste, então, em propor
ao aluno uma situação de aprendizagem
para que elabore seus conhecimentos como
resposta pessoal a uma pergunta, e os faça
funcionar ou os modifique como resposta
as exigências do meio e não a um desejo do
professor. Uma situação de aprendizagem é
uma situação onde o que se faz tem um caráter
de necessidade em relação a obrigações
que não são arbitrárias nem didáticas. No
entanto, toda situação didática contém algo
de intenção e desejo do professor.
As características individuais dos alunos
dependem de suas vivências e interesses.
Antes de atingir a idade escolar, as crianças
naturalmente vivem situações matemáticas,
o brincar (especialmente o jogo), oferece
situações de convivência com números,
contagem, operações, tanto verbais quanto
escritas; no lar, os consumos, contas, a
culinária são fontes de matemática. Um saber
vivenciado é diferente do saber elaborado e
ensinado na escola, e a aprendizagem deve
se apoiar na vivência, aproveitando-se dela
para criar significado ao aprendiz.
Segundo Sérgio Lorenzato (2008, p. 07),
não existe alunos iguais. Cada um é um

complexo de fatores que abrangem as áreas
física, afetiva, social e cognitiva. Nas aulas
de matemática, quase tudo provavelmente
é obvio para o professor e quase tudo é
novidade para os alunos. Portanto, cabe ao
professor tomar cuidado com o que lhe é
evidente, e constatar o tipo de aprendizagem
que está acontecendo.
Na escola, a experimentação é um
processo que permite ao aluno se envolver
com o assunto em estudo, participar das
descobertas e socializar com os colegas.
A experimentação facilita que o aluno
levante hipóteses, procure alternativas,
tome novos caminhos, tire duvidas e
constate o que é verdadeiro, válido, correto
ou solução. “A experimentação é o melhor
modo para conseguir a aprendizagem com
significado, porque valoriza a compreensão
(LORENZATO; 2008, p. 82)”.
Em razão multiplicidade dos fatores
que interferem no processo de ensino e
aprendizagem, nem a Psicologia nem a
Didática podem oferecer receitas infalíveis
para as situações cotidianas em sala de aula.
O conhecimento matemático não se dá em
blocos estanques, sequenciados de acordo
com a ordem lógica que aparece nos textos
formalizados e são reproduzidos nas salas
de aulas pelos professores. Ele deve ser
constituído por meio de oportunidades para
reelaborar essas experiências, há conteúdos
que são necessários saber, conteúdos que
são necessários fazer e conteúdos que
admitem ser.
Para Antoni Zabala (1999, p.103), um
conteúdo procedimental inclui entre outras
coisas, as regras, as técnicas, os métodos, as
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destrezas ou habilidades, as estratégias, os
procedimentos, sendo um conjunto de ações
ordenas e com finalidade, ou seja, dirigidas
à realização de um objetivo. Um conteúdo
conceitual faz referência não apenas a
conceitos, mas também a fatos e princípios.
Assim, como falamos em conteúdos
atitudinais nos referimos também a valores
e normas.
Introduzir procedimentos de cálculos
sem partir do conhecimentos prévios dos
alunos, de suas necessidades, atitudes
e motivações; o modo de contar o que
aprendeu fora da escola, a utilidade que
lhe atribui, a conceituação que tem dele,
o lugar onde situa o procedimento em
sua rede de conhecimentos, o valor que
lhe dá , a atitude que o toma, etc., pode
levar a situações de incompreensão e a
aprendizagens deficientes, difíceis de corrigir
mais tarde. Observar, manipular, demonstrar,
comprovar, entre outros, são as bases das
aprendizagens
matemáticas.
Conseguir
que os alunos trabalhem em situações
experimentais e com diversos conteúdos
(interdisciplinares) os ajudará a progredir na
organização, compreensão e generalização
dos conhecimentos, e organizará a classe em
função de temas de interesse imediato.
A Instituição (objeto de estudo),
implementou o Projeto Matemoteca – que
atende desde a Educação Infantil ao Ensino
médio, com o objetivo de transformar
a aprendizagem em algo prazeroso e
divertido (uma sala que emprega diversas
metodologias matemáticas com recursos
didáticos variados e materiais concretos),
possibilitando ao aluno fazer representações,

interpretar situações problemas, perguntar,
explorar o ambiente, aprimorar o raciocínio
e a concentração. Abrangendo ao conteúdo
defendido pelos autores analisados neste
artigo, atendendo a diversidade dos alunos e
suas necessidades de aprendizagem de forma
atrativa, auxiliando o mesmo a desenvolver
sua criticidade, participação e criatividade.
Observar,
manipular,
demonstrar,
comprovar, entre outros, são as bases das
aprendizagens
matemáticas.
Conseguir
que os alunos trabalhem em situações
experimentais e com diversos conteúdos o
ajudará a progredir e a construir seu próprio
conhecimento.
Segundo Zabala (1999, p.166): ainda
que reconheçamos que a maioria dos
procedimentos matemáticos ajudam a
potencializar a atividade mental, devemos
distinguir por motivos puramente didáticos,
dois grandes blocos de procedimentos. O
primeiro, que convém estimular em razão de
seu papel como gerador de estratégias de
aprendizagem, está diretamente relacionados
com a estruturação do pensamento. O
segundo, é formado por procedimentos
relacionados aos blocos de conteúdos
específicos da área.
São linhas gerais da sequência de
aprendizagem ao longo do ensino:
• O
domínio
do
planejamento:
estando diretamente relacionado com o
conhecimento que os alunos têm de suas
ações – metacognição;
• A verbalização, a colaboração e
o intercâmbio entre grupos, colegas e
professores: sendo básicos para a promoção
da segurança pessoal e para comparar e

1534

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

desenvolver formas de fazer cada vez mais
eficaz;
• É útil que o professor ou a professora
mostre como se faz: pelo menos nas primeiras
sessões;
• Convém que os alunos tenham presente
diferentes modelos de planejamento para
resolução de problemas;
• Devem-se propor aos alunos que
trabalhem com modelos mais ou menos
estandardizados,
permitindo-lhes
que
proponham variações, inventem ou inclusive
que proponham e utilizem outros sistemas,
caminhos e estratégias;
• Utilizar diferentes estratégias de
representação dos problemas (ilustração
do problema, representação com material,
descoberta de relações entre partes e
total, evocação de situações semelhantes,
representação da história, utilização de
problemas mais simples, etc.) permite
comparar e decidir quais são as ações mais
convenientes, ao mesmo tempo em que
fomenta e fortalece o domínio de estratégias
heurísticas;
• Interpretar situações matemáticas e
relacioná-las com as atividades cotidianas,
colaborar, ensinar e interpretar enunciados
e a planejar são objetivos específicos da
área que favorecem o desenvolvimento
de aspectos intuitivos relacionados com a
tomada de decisões e o planejamento;
• É imprescindível que os alunos tenham
conhecimentos matemáticos suficientes
sobre a situação que buscam resolver;
• Devem-se diferenciar explicitamente
os procedimentos de planejamento e os de
execução: um problema pode ter sido bem
analisado e as decisões tomadas podem
ser interessantes. Um erro de cálculo, por

exemplo, não deveria invalidar os aspectos
de planejamento;
• Fortalece-se o conhecimento explícito
dos alunos comentando e analisando o
planejamento, mostrando os passos seguidos
em diferentes modelos, valorizando a
criação e a aplicação de estratégias pessoais,
redirecionando os possíveis erros, provando
como um mesmo modelo pode resolver
situações diferentes, comparando resultados,
dificuldades e tempo empregados, etc.;
• A invenção de problema para serem
resolvidos pelos outros é uma atividade
que ajuda a repensar os enunciados, as
palavras chaves, a estrutura compreensiva
do problema, os possíveis caminhos a seguir,
as operações ou procedimentos que deverão
ser empregados, etc.;
• Comprovar em ordem inversa, os
passos seguidos ou a variação da ordem de
um planejamento ajuda a imaginar e a propor
outros caminhos e formas de resolução.
Responder perguntas dirigidas diretamente
ao processo, fomentar o conhecimento
sobre aquilo que já se sabe, que se pode
planejar e resolver, adequar as atividades aos
níveis evolutivos dos alunos são aspectos
que devem ser considerados caso se queira
garantir o mínimo de êxito e satisfação.
Uma das formas de garantir a sequência
das atividades, descritas acima é por meio
do trabalho com projetos, pois permite
ao professor adequar as atividades às
necessidades de seus alunos, sem segregálos, ou seja, aumentando a complexidade do
raciocínio, de acordo com as necessidades
e níveis dos mesmos, com as intervenções
adequadas para cada um.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo descreve como o ensino da Matemática com
o passar do tempo foi evoluindo, aprender matemática
não é uma tarefa fácil, mas é necessário criar maneiras de
inovar o ensino mostrando a real importância dessa área
do conhecimento no dia a dia. Partindo desta afirmação, a
mediação do professor é fundamental para que não ocorra
apenas uma aprendizagem mecânica e sim uma reflexão
sobre o que se está aprendendo.
A Matemática deve ser construída mediante os estímulos
da capacidade de investigação lógica, fazendo com que
o aluno raciocine. Grande parte da vivência da criança é
destinada a brincadeira, jogando e aguçando sua ludicidade.
Ao observar o comportamento de uma criança em
situações de brincadeira e\ou jogo, percebe-se o quanto ela
desenvolve sua capacidade de resolver problemas. Partindo
desta observação, o jogo pode representar uma simulação
matemática, criada para significar um conceito matemático
a ser compreendido pelo aluno, podendo ser utilizado em
sala de aula como suporte e recurso metodológico em todos
os níveis de ensino. Atendendo tanto aos alunos regulares
quanto aos com deficiência\necessidades educacionais
especiais, promovendo a inclusão escolar.
Ela não deve ser apresentada como uma disciplina fechada,
abstrata ou desligada da realidade, como fomos ensinados.
Acompanhar a evolução que sofremos cotidianamente é
fundamental para buscar maneiras de atingir os educandos,
e isto inclui dar significado aos conteúdos, inserindo-os no
contexto social e tecnológico atual.
As sequências didáticas e projetos são aliados da
aprendizagem, a instituição escolar no qual a turma de 5º ano
foi observada, introduziu a proposta de Matemoteca (uma
sala que emprega diversas metodologias matemáticas com
o objetivo de demonstrar que o uso dos recursos didáticos
variados e a montagem de espaço lúdico para descobertas
da matemática, estão aliados ao desenvolvimento de
múltiplas inteligências nas crianças), conseguindo atender a
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diversidade dos alunos e suas necessidades.
Pois, a equipe pedagógica identifica as áreas
em que o educando mais gosta e os estimula
a aprender a partir deste interesse.
Após a observação da instituição,
nota-se que seu foco está voltado para o
constante aprimoramento do ambiente
de aprendizagem, utilizando-se de uma
metodologia própria (utilizada desde o
início da alfabetização, até o ensino médio).
denominada ativa, focada no despertar de
múltiplas inteligências do aluno (que é visto
como único).
Outra contribuição que favoreceu para
implementação do Projeto e melhoria
da abordagem matemática foi o perfil da
professora, que traz em suas práticas a
utilização de metodologias e recursos que
valorizam jogos, resolução de problemas,
atividades lúdicas e prazerosas. Em suas
ações, há a valorização do diálogo e uso das
tecnologias, o que reforça a necessidade de
atualização e abandono das práticas arcaicas
de aprendizagem no qual fomos educados.
A mediação do professor é fundamental
durante todos os processos, onde o mesmo
tenha clareza de seus objetivos e reconheça
a necessidade da buscar por ferramentas e
didáticas que atraia seus alunos, respeite
seus conhecimentos e os leve a construí-los,
de forma participativa e prazerosa.
O professor não deve julgar se seu aluno
é ou não capaz de aprender ou compreender
determinado conteúdo matemático, e sim
ter a capacidade e competência para que o
mesmo construa o conhecimento, por meio
de suas aulas. Onde ele tenha a oportunidade
de operar sobre o material concretamente,

reconstruindo seus conceitos numa dinâmica
que lhe permita vivenciar experiencias
sistematizadas e completas. As relações
devem ser previamente estabelecidas por
meio dos contratos didáticos, que define
regras de funcionamento, distribuição das
responsabilidades, determinação de prazos
das atividades, permissão ou proibição de
algumas ações; possibilitando a realização
de situações de aprendizagens organizadas e
intencionais.
Os conteúdos aprendidos devem ter
significado para os educandos, ou seja, fazer
sentido. Esse sentido se constrói por meio
de situações que envolvam seu cotidiano,
para que o mesmo compreenda a utilização
do conhecimento em sua prática diária.
Tornando a matemática, um instrumento
necessário para seu crescimento e sua
formação pessoal.
A subtração, adição, multiplicação e
divisão não devem se encerrar uma para
iniciar a outra, todas elas (operações) podem
ser trabalhadas simultaneamente, de maneira
que os alunos possam confrontá-las e não
às confundirem em situações posteriores.
Oportunizando aos educandos, a integração
de novos significados, abrindo espaço para
que participem do processo e avaliem sua
trajetória de aprendizagem.
Os conteúdos precisam ser revisitados ao
longo do processo em diferentes níveis de
complexidade, agregando novos elementos,
permitindo a reorganização dos conceitos
adquiridos.
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O FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO
A DISTÂNCIA NO BRASIL
RESUMO: Este artigo traz o funcionamento da Educação a Distância, as Leis que regem essa
modalidade de ensino, suas vantagens e desvantagens, o aumento significativo do uso das
tecnologias de informação e comunicação, nas quais as aulas podem acontecer distante de
seus alunos, e podem ser acessadas a qualquer momento, estando salvas dentro da plataforma
de estudos. Com as mudanças sociais, cada vez mais estão sendo procuradas as instituições
que oferecem cursos e programas na modalidade a distância. O objetivo principal desse
trabalho é mostrar uma síntese dos conceitos desta forma de educação, mostrando parte
da legislação que a rege. Descrevendo a importância da educação a distância, que está em
constante crescimento, virando um importante instrumento de promoção de oportunidade
de estudo para diversos indivíduos em diferentes níveis de ensino.
Palavras-Chave: Aprendizagem; Autonomia; Educação a Distância; Tecnologia.
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INTRODUÇÃO
Este artigo aborda a EAD (Educação a
Distância), como funciona, e porque está se
tornando uma modalidade muito procurada
nas últimas décadas, especialmente pela
ampliação e avanço do acesso à Internet
e a compra de aparelhos com recursos
tecnológicos que disponibilizam conexão
a Internet de quase todos os pontos do
país. A EAD se encontra em um processo
de maturação de questões relacionadas às
melhores práticas de ensino aprendizagem.
Nesse
estudo
associamos
as
transformações socioculturais e tecnológicas
da rotina do mundo moderno, conduzindo à
discussão dos parâmetros da EAD sob a luz
da globalização.
Precisamos refletir que os avanços nessa
área têm sido fundamentais para que os
AVA (Ambientes Virtuais de Aprendizagens)
propiciem, um aumento no desenvolvimento
de ferramentas assentadas em uma maior
interação entre os usuários.
As instituições que disponibilizam
a EAD padecem para escolher as
ferramentas que apoiem os processos de
ensino aprendizagem, adicionando o
potencial cognitivo dos alunos. Com todas
as possibilidades que existem no mundo,
inserindo ferramentas assíncronas de
comunicação que não depende do tempo
e nem do lugar. Tais ferramentas podem
revolucionar o processo de interação entre
os professores e estudantes, mudando os
paradigmas tradicionais por meio dos quais
essa comunicação vem ocorrendo nos
últimos tempos.

Nas plataformas EAD os fóruns de
discussão, se apresentam como um
recurso importante no processo de ensino/
aprendizagem. É uma ferramenta de
comunicação coletiva, utilizada nas discussões
de assuntos e questões de interesse geral e
relacionado ao conteúdo do curso.
Esses fóruns de discussão se apoiam no
conceito de interação e em repercussões
pedagógicas que consideram o sujeito em
seu processo humano de desenvolvimento.
A empregabilidade e efetividade desse
instrumento na EAD é foco do estudo que
aqui se apresenta.
Atualmente, devemos considerar as
duas formas de Educação: a presencial
e a distância. Uma é frequentemente
utilizada nos cursos regulares, quando é
necessário um local no qual os professores
e estudantes se encontram, sempre no
mesmo local físico, ou seja, numa sala, com
uma rotina pré-estabelecida, essa forma de
ensino é a convencional.
A Educação a Distância é praticada
atualmente nos mais diversos setores,
tanto na Educação Básica, no Ensino
Superior, nas universidades abertas, nas
universidades virtuais, em treinamento
governamental, cursos abertos, livres,
profissionalizantes ou não, etc.
O objetivo deste trabalho é mostrar um
pouco sobre a educação à distância e discutir
possibilidades e limites, via Internet, como
uma grande oportunidade de formação e
sua contribuição no sistema educacional,
assim como verificar o conceito de sua
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utilização, promovendo a qualificação, o
aperfeiçoamento técnico e profissional e a
democratização do ensino.
O objetivo geral deste artigo é conhecer
como funciona a modalidade e conceituar
alguns pontos importantes de ensino à
distância, o que a diferencia das outras
modalidades e quais as vantagens e
desvantagens que ela oferece.
O
objetivo
específico
deste
artigo é mostrar que o ensino à
distância não veio para derrubar o
ensino regular ou o presencial, e sim
democratizar a educação como um todo,
aumentando seu espaço, proporcionando a
mais pessoas o contato com a Educação,
principalmente no Ensino Superior.

A EAD é uma conjunção de métodos,
artifícios e portas, à uma população estudantil
para que possam adquirir qualificações a
qualquer nível, no entanto o aluno tem que
perceber e desejar obter a aprendizagem
indispensável para o desenvolvimento na
sociedade tanto na vida de estudante como
profissional.
Com certeza a EAD, enquanto método
educativo é comprometedor com os
procedimentos de liberdade do homem
em rumo a uma sociedade mais digna,
solidária e social, dando um grande passo
para a democratização do conhecimento
intelectual, mas no meio de muitos alunos
que buscam conhecimento, existem outros
que buscam apenas um diploma.

A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Com o passar dos anos, a educação vem
tentando acompanhar a tecnologia, e com
isso a modalidade da educação à distância
vem aumentando cada vez mais, e se
tornando fundamental para muitas pessoas,
que não possuem “tempo” para ir a um lugar
específico para ter aula e estudar. Nessa
modalidade a mediação didática pedagógica
nos procedimentos de ensino/ aprendizagem
acontece com a utilização de formas e
tecnologias de informação e comunicação,
no qual alunos e professores desenvolvem
atividades em qualquer lugar que possua
sinal de internet, não dependendo de um
horário correto para fazer essas atividades.
É uma forma de ensino que tem como
objetivo disponibilizar um processo de

aprendizagem completo, com dinamismo e
eficiência, por meio de recursos tecnológicos
que hoje em dia se tornaram mais acessíveis.
Essa modalidade funciona a partir de uma
integração virtual entre os alunos e um tutor,
separados por tempo e espaço, mas que
conseguem manter contato e se relacionam
entre si de uma forma muito eficiente, por
e-mail, chat, fóruns, etc.
Todos os envolvidos nessa forma de ensino
não precisam estar no mesmo ambiente
físico, mas se comunicam a partir de uma
plataforma, um sistema, que proporciona
esse tipo de contato e relacionamento.
O crescimento da educação a distância se
configurou de uma forma muito assertiva,
direta e bem estruturada, especialmente
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por conta do avanço tecnológico e de sua
acessibilidade para as pessoas, especialmente
com o avanço e a popularização da rede de
banda larga no Brasil.
Com todo o avanço tecnológico e a
mudança nos padrões comportamentais
e hábitos de consumo das pessoas
dos mais variados perfis econômicos,
demográficos e psicográficos, podemos fazer
uma associação com a EAD e seu crescimento
como um todo.
Os indivíduos, nesse sentido, começaram a
mudar seus relacionamentos com os outros, o
que por muitos foi considerado uma enorme
evolução, ou tem até quem diga revolução,
nos mais diversos formatos de comunicação
e processo de troca de informações entre
pessoas que podem estar distantes no
espaço, mas conseguem se comunicar por
meio de computadores ligados a internet.
Para a educação isso se tornou um campo a
ser estudado e com isso foi sendo elaborados
cursos, aulas e tudo que possa ser transmitido
pelos computadores, fazendo com que todos
pudessem ter acesso às informações.
Essas mudanças tecnológicas fizeram com
que as pessoas começassem a ficar cada
dia mais dinâmicas, interativas, pois tudo
se tornou fácil de ser achado e a distância
entre as pessoas não se caracterizava mais
como um problema, pois a distância foi
reduzida com as redes sociais e aplicativos
de mensagens, claro que muitas pessoas no
país ainda não possuem acesso à internet,
mas isso está cada dia mais diminuindo, pois
as antenas de muitas operadoras de telefonia
estão chegando mais longe e cada vez com
maior qualidade.

As informações se mostram mais
acessíveis e as pesquisas tornam-se mais
fáceis, com o avanço da Internet, as pessoas
passam a usar esse recurso como ferramenta
de busca para tudo que desejam consumir
e/ou conhecer como: produtos, conteúdos
variados, sites de relacionamentos, e além
de tudo isso, o conhecimento intelectual
propriamente dito.
A Internet facilitou a vida das pessoas,
auxiliando na procura de novos conteúdos,
desenvolvimento profissional e aquisição de
novas competências e habilidades das mais
variadas possíveis e existentes.
A realidade desse momento em que
vivemos é que as pessoas têm acesso a todo o
tipo de conteúdo dentro do seu bolso/bolsa,
por meio de um aparelho telefônico, pelos
computadores ou em tablets, desde que
esses aparelhos tenham acesso à Internet.
Junto com toda essa mudança de
paradigma, pessoas comuns começaram a
produzir seus próprios conteúdos, blogs e
páginas, com objetivos variados focando na
melhoria de performance e ensinamento de
outras pessoas, ou até mesmo como uma
oportunidade de negócio. A EAD cresceu de
forma mais acelerada, apresentando cada vez
mais recursos, funcionalidades específicas e
relevantes para deixar o processo de ensino/
aprendizagem mais completo e eficiente.
Na modalidade EAD aulas podem ser
acessadas de qualquer lugar por meio de
um portal. Esta modalidade não deixa
de ser uma forma de educação efetivada
por meio do intenso uso de tecnologias
de informação e comunicação, podendo haver
alguns encontros, ou melhor, momentos
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presenciais, geralmente no qual acontecem
às avaliações e apresentações de trabalhos,
fechamentos ou conclusões.
A Educação a Distância é um recurso
muito importante para atender inúmeros
alunos em diversos lugares de forma
efetiva onde outras modalidades não
atingem tal público, seja por falta de espaço
ou capital, sem perder a qualidade dos
serviços oferecidos em consequência da
amplitude que alcança a EAD. Possibilidade
dada pelas novas tecnologias nas áreas de
informação e comunicação que abrem novas
perspectivas para esses processos de ensino
aprendizagem à distância. Sempre que há
alguma melhoria na tecnologia há uma nova
abordagem, pelo uso das multimídias e
ferramentas de interação à distância no
processo de produção de cursos novos,
pois o avanço das tecnologias e mídias é
constante, o que torna possível o acesso a
um grande número de novas informações,
permitindo que mesmo sem a presença
física, a interação entre as pessoas aconteça
e as mesmas colaborem entre si, ainda que
distantes geograficamente ou inseridas em
contextos diferenciados.
A metodologia feita pela Educação a
Distância possui uma valorização social
muito importante, por permitir o acesso ao
sistema a todos que a princípio são excluídos
do processo educacional, por morarem em
regiões nas quais não há universidades ou
por indisponibilidade de tempo nos horários
tradicionais de aula, pois a Educação a
Distância contribui para uma formação de
qualidade, sem deslocar as pessoas de suas
casas. Essa demanda é crescente, devido à

ampliação populacional, e a luta da classe
trabalhadora para ter acesso à educação de
qualidade, ao saber socialmente produzido,
respectivamente com a evolução dos
conhecimentos científicos e tecnológicos,
exigindo mudanças em nível da função e da
estrutura escolar e universitária.
A Educação a Distância é um instrumento
fundamental
para
a
promoção
de
oportunidades, percebemos o grande
crescimento de pessoas que procuram essa
forma de educação, para concluírem um
curso superior de qualidade, conseguindo
completar seus estudos, melhorando
profissionalmente. Esse crescimento serviu
para implementar os projetos educacionais
mais diversos: cursos profissionalizantes,
cursos de capacitação ou divulgação
científica, campanhas de alfabetização e de
estudos formais em todos os níveis e campos
do sistema educacional.
A
Educação
a
Distância
vem
aumentando,
rompendo
barreiras
e
proporcionando visão de mundo. Hoje em
dia esta modalidade de ensino mostra-se
tão funcional quanto a presencial, mas ainda
existem pessoas que demonstram certo
preconceito com a modalidade EAD, uma
vez que o progresso tecnológico conduz ao
aumento da procura por cursos a distância,
e os tutores envolvidos nesta modalidade
precisam estar capacitados para trabalharem
em uma instituição que tenha adotado o
sistema EAD, bem como ajudar na elaboração
dos conteúdos a serem trabalhados e
manipular as plataformas de estudo, tendo
que dar suporte aos alunos que optarem por
esse método de ensino.
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ALGUMAS LEIS QUE REGEM A
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
A Lei 9.394/96, LDB (Lei de Diretrizes e
Bases), no seu art.80, prevê que a instituição
que tiver interesse em ofertar cursos
superiores a distância, precisa solicitar
um credenciamento próprio e específico
à União. Esse artigo mostra que o Poder
Público incentivará o desenvolvimento
e a veiculação de programas de ensino a
distância, em todos os níveis e modalidades
de ensino, e de educação continuada.
Cabe a União regulamentar os requisitos
para a realização de exames e registro de
diplomas relativos a cursos de educação
a distância, suas normas para produção
e avaliação de programas de educação
a distância e a autorização para sua
implementação, cabendo aos sistemas de
ensino, podendo ter cooperação e integração
entre os diferentes sistemas.
A
EAD
terá
um
tratamento
diferenciado, que incluirá os custos de
transmissão reduzidos em canais comerciais
de radiodifusão sonora e de sons e imagens.
Terá uma concessão de canais com
finalidades exclusivas para essa educação, e
necessitará um tempo mínimo, sem prejuízo
para o Poder Público, pelos concessionários
de canais comerciais.
A LDB também instituiu que a União
tivesse prazo de um ano após sua
publicação, para enviar ao Congresso
Nacional um Plano Nacional de Educação
com metas específicas para a próxima
década, conforme a Declaração Mundial
sobre Educação para Todos.

Com a implementação da LDB os
Municípios, os Estados e a União precisam
matricular todos os educandos com sete
anos de idade e, facultativamente a partir
dos seis anos, no ensino fundamental.
Precisam promover cursos presenciais
ou a distância aos jovens e adultos
insuficientemente escolarizados. Além disso,
devem realizar programas de capacitação
para todos os professores em exercício,
podendo utilizar dos recursos da educação
a distância. Devendo integrar todas as
unidades de educação fundamental do seu
território ao sistema nacional de avaliação
do rendimento escolar.
O Plano Nacional dessa primeira década
estabeleceu que somente os professores com
habilitações adequadas em nível superior ou
formados por treinamento, com as devidas
habilitações seriam admitidos.
No Decreto nº 5.622/052 a educação
a distância foi caracterizada como uma
modalidade educacional na qual a mediação
didático-pedagógica nos processos de ensino
e aprendizagem ocorre com a utilização
de meios e tecnologias de informação e
comunicação, com estudantes e educadores
desenvolvendo atividades educativas em
lugares ou tempos diferentes.
A educação a distância organiza-se
por uma metodologia específica, com
gestão e avaliações peculiares, devendo
estar prevista a obrigatoriedade de alguns
momentos presenciais para as avaliações
dos estudantes, os estágios obrigatórios,
quando o curso e a legislação pertinente
exigir, o trabalho final de conclusão precisa
ter uma defesa, quando houver necessidade,
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e atividades relacionadas a laboratórios de
ensino quando for o caso também.
Esse decreto deixou que a educação
a distância fosse ofertada em diferentes
níveis e modalidades educacionais: na
educação básica, na educação de jovens e
adultos, na educação especial (respeitando
as
leis
pertinentes),
na
educação
profissional, nos cursos técnicos de nível
médio, nos cursos tecnológicos e de
educação superior, nos cursos sequenciais,
de graduação, de especialização, mestrado e
até mesmo o doutorado.
Estabeleceu
também
a
criação,
organização, oferta e o desenvolvimento de
cursos e programas a distância devendo ser
observado o que estabelece a legislação e as
regulamentações em vigor, para os diversos
níveis e modalidades da educação nacional.
Os cursos a distância deverão ser projetados
e executados com a mesma duração definida
para os respectivos cursos na modalidade
presencial. Os cursos e programas a
distância poderão aceitar transferências,
com aproveitamento de estudos realizados
anteriormente, do mesmo modo que os
cursos presenciais, e os certificados deverão
ser aceitos, conforme a legislação em vigor.

O CREDENCIAMENTO
DAS INSTITUIÇÕES DE
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
Para se ofertar o ensino a distância
as instituições de ensino, tanto as
públicas como as privadas precisam estar
cadastradas, comprovar excelência e

relevante produção em pesquisa, podendo
solicitar
credenciamento
institucional,
para poder trabalhar com determinados
cursos a distância.
É
preciso
que
as
instituições
tenham credenciais para oferecer a
educação superior a distância, e com essa
credencial pode criar, organizar e extinguir
cursos ou programas de educação superior
na modalidade EAD, com a prerrogativa
que as instituições superiores possuem, a
autonomia universitária.
De acordo com a LDB, as instituições
que podem oferecer dentro dos limites
da abrangência determinada desde o
ato do credenciamento da instituição,
quando
preciso
alguma
alteração
precisa ser comunicada à Secretaria de
Educação Superior do MEC, mesmo que
seja apenas uma alteração no número
de vagas, observando a capacidade
institucional, tecnológica e operacional
próprias
para
oferecer
cursos
ou
programas a distância.
As instituições credenciadas que não
possuem
essa
prerrogativa
deverão
solicitar junto ao órgão competente
do respectivo sistema de ensino uma
autorização para abertura de oferta de
cursos e programas de educação superior
a distância, sendo definidos o número de
vagas a serem ofertadas, mediante processo
de avaliação externa a ser realizada pelo
MEC. Os cursos e programas dessas
instituições que estejam dentro do pedido
de credenciamento, deverão ser submetidos
ao processo de autorização, conforme
legislação educacional em vigor.
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O MEC deve promover os atos de
credenciamento
de
instituições
para
oferecer cursos e programas a distância para
a educação superior, as autoridades
dos sistemas de ensino do Estado e do
Distrito Federal devem propiciar os atos
de credenciamento de instituições que
ofereçam cursos a distância no nível
básico e, no âmbito da respectiva unidade
da Federação, nas modalidades de: (EJA)
Educação de Jovens e Adultos; Educação
Especial; Educação Profissional. Para que tais
instituições atuem fora da sua sede, devem
solicitar credenciamento junto ao Ministério
da Educação.
Quando uma instituição solicita seu
credenciamento precisa que sua proposta
esteja acompanhada com seu projeto
pedagógico de pelo menos um dos seus
cursos e programas de educação a distância,
quando as instituições de ensino estiverem
funcionando regularmente, poder-se-á ter
uma dispensa parcial ou integral de alguns
requisitos.
Os
projetos
pedagógicos
desses
cursos ou programas de educação a
distância precisam obedecer às diretrizes
curriculares nacionais, instituídas pelo
Ministério da Educação para os respectivos
níveis
e
modalidades
educacionais.
As
instituições
precisam
atender
apropriadamente os estudantes com
alguma necessidade especial, especificar a
concepção pedagógica dos cursos a distância,
com seus currículos, vagas propostas,
sistema de avaliação, tanto a distância
como presencialmente, descrever suas
atividades obrigatórias de nível presencial,

seus estágios curriculares, e quando houver
a necessidade a defesa do seu trabalho de
conclusão presencial, fora suas atividades
em laboratórios científicos, como também
um sistema de controle de frequência dos
estudantes nessas atividades e conclusão
das atividades à distância.
O credenciamento além de descrever
quais são os cursos que a instituição pode
ofertar, também definirá a abrangência
de sua atuação nacional, sua capacidade
institucional, considerando as normas dos
respectivos sistemas de ensino, quando
houver um interesse no aumento da sua
abrangência é necessária nova solicitação
ao órgão responsável do Ministério da
Educação.
É necessário ressaltar que os processos
para credenciamento em ensino a distância,
mesmo que sejam novos ou em tramitação
precisam ser complementados, juntos
ao INEP (Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas), com os endereços dos polos em
que a Instituição de Ensino Superior pretende
realizar todos os atendimentos presenciais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A oferta de Educação à Distância cresce a cada dia, tanto
em cursos formais e informais por meio da modalidade
EAD. As experiências que o Brasil tem nessa modalidade
de educação, governamentais e privadas, foram muitas
e representam nessas últimas décadas, a mobilização de
grandes contingentes de recursos.
Foram criadas leis pelo governo federal, que estabelecem
normas para a Educação a Distância no Brasil, os cursos
superiores da Educação a Distância apresentam diplomas
com equivalência aos dos cursos oferecidos pelas instituições
de ensino superior que utilizam a modalidade presencial.
Podemos considerar a Educação à Distância uma
forma mais democrática de ensino, pois qualquer um que
tenha acesso a tecnologias de informação e comunicação
podem conquistar o conhecimento. Essa modalidade
colabora na ampliação da democratização do ensino, na
aquisição dos mais variados conhecimentos, por oferecer
uma forma capaz de atender um enorme número de pessoas
ao mesmo tempo, não necessitando que estejam juntas no
mesmo tempo e espaço.
Ainda há um grande caminho a ser percorrido para que a
Educação à Distância possa ocupar um espaço de destaque
no meio educacional, em todos os níveis, transpondo o
preconceito de que esses cursos possuem controle de
aprendizado e não estão regulamentados adequadamente.
A Educação a Distância oferece oportunidades que pelo
modelo presencial seria difícil ou impossível de atingir, pois
possui uma ampla abrangência e grandiosa magnitude não
somente no nosso país, mas em todo o mundo, oferecendo
ensino de qualidade a quem procura aprender.
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ALFABETIZAÇÃO NO BRASIL:
DE UM RESGATE HISTÓRICO À
ATUALIDADE
RESUMO: O presente artigo tem como objetivo realizar um resgate histórico dos
processos de alfabetização no Brasil, traçando-se um paralelo entre os métodos
analíticos e sintéticos para ensinar a ler e escrever e as práticas atuais, sugerindo
uma ruptura da concepção de que a leitura e a escrita são somente aprendidas
por métodos de decodificação. Proponho a reflexão acerca da prática docente dos
professores alfabetizadores, na proposição da formação de sujeitos críticos, entendedores
e produtores eficientes de diversos gêneros textuais, na perspectiva do letramento e
consciência de mundo. O estudo traz à luz as premissas dos Parâmetros Curriculares
Nacionais para a alfabetização e discorre sobre a Base Comum Curricular, sugerindo a
contextualização das práticas de alfabetização às necessidades atuais.
Palavras-Chave: Alfabetização; Letramento; Métodos; Aluno.

1549

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

INTRODUÇÃO
A alfabetização no Brasil e a reflexão acerca
da aprendizagem da leitura e escrita são
objetos de estudo relativamente novos. Com
a evolução da sociedade e universalização
do ensino, houve a necessidade de pensar
o fazer do professor. Primeiramente a
educação era apenas voltada às parcelas
mais abastadas da sociedade. Em virtude
das novas demandas sociais por volta
da década de 1950 surgiram novos
aprendizes das mais diversas camadas,
gerando o aumento dos níveis de insucesso
escolar. Nas alternâncias entre métodos
analíticos e sintéticos de alfabetizar,
surgiram os pressupostos de Jean Piaget
e o construtivismo, na perspectiva da

ALFABETIZAÇÃO NO BRASIL
– UM RESGATE HISTÓRICO
Ao pensarmos nos processos educacionais
do país e a evolução da escolarização ao
longo dos anos, bem como de seus métodos,
deve-se também observar as variações do
ensino da leitura e escrita nas diferentes
regiões do Brasil.
Ensinar a ler e a escrever é a forma
de construir determinada identidade do
sujeito letrado. Essa identidade firma-se
progressivamente à luz de determinadas
circunscrições históricas e geográficas. Tal
identidade tem, ao mesmo tempo, um traçado
prescritivo e uma dimensão prática... Como
os professores alfabetizadores traduzem no
dia-a-dia de suas escolas as maneiras pelas

consideração dos saberes dos educandos e
seus níveis de desenvolvimento, juntamente
com as características psicológicas que
envolvem a aquisição dos saberes. O
foco passou do como se ensina ao como
se aprende. Neste sentido o presente
estudo trará a perspectiva histórica da
alfabetização, juntamente com a análise
dos Parâmetros Curriculares Nacionais
para a Língua Portuguesa, com o objetivo
de estabelecer uma reflexão entre a
alfabetização e o letramento em nosso país.
Por fim discorro a respeito da formação
do professor e da necessidade de propor
atividades diversificadas com vistas à
aprendizagem de seus alunos.
quais eles mesmos foram alfabetizados? Até
que ponto professores experientes atualizam
suas formas de alfabetizar? (BOTO, Carlota.
MORTATTI (org.), 2012 p. 2)
Não obstante, não podemos refletir
acerca dos conteúdos utilizados em salas de
aula, sem pensarmos nas questões sociais
e políticas que envolvem a escolarização.
As ações pedagógicas mantêm intrínsecos
os currículos que as subsidiam, que são
carregados de concepções acerca da própria
educação, tanto de cunho político quanto
social e podem caracterizar-se por serem
limitadoras ou emancipatórias. Se pensarmos
nas diferentes realidades dos estudantes
do Brasil, verificamos que nem todos
possuem as mesmas condições de acesso
ou permanência na escola. Muitos aliam
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trabalho aos estudos, outros abandonam
as instituições sem completar o primeiro
grau. Crianças vivem em situações de rua,
de fome ou falta de acesso às necessidades
básicas, fatos que contribuem diretamente
na aprendizagem.
Sem dúvida, não há como fugir, em se
tratando de um processo complexo como
a alfabetização, de uma multiplicidade de
perspectivas, resultante da colaboração
de diferentes áreas do conhecimento e
de uma pluralidade de enfoques, exigida
pela natureza do fenômeno, que envolve
atores (professores e alunos) e seus
contextos culturais, métodos, material
e meios. Entretanto, essa multiplicidade
de perspectivas e essa pluralidade
de enfoques não trarão colaboração realmente
efetiva enquanto não se articularem em uma
teoria coerente da alfabetização... (SOARES.
1985, p. 2)
Até o final do século XIX, a educação no
Brasil se restringia a poucas pessoas. Com
a universalização do acesso à escola, o ler
e escrever passaram a ser sistematizados,
organizados e ensinados nas respectivas
instituições. No próprio século XIX, a
educação já sofria com a parca destinação
de recursos.
Durante o Segundo Império (1840- 1888),
a média anual de recursos investidos em
educação foi de 1,8% do orçamento do
governo imperial. Deste índice, apenas
0,47% foi destinado para o ensino primário
e secundário, e, em 1844, “a instrução
primária” recebeu somente 0,11% do referido
orçamento. Neste contexto, o sistema de
ensino no Brasil [...] não se implantou e o país

foi acumulando um grande déficit histórico
em matéria de educação (SAVIANI, 2010, p.
166-167 apud BORDIGNON, Lorita Helena
C; PAIM, Marilane Maria W. 2017, p. 54)
A partir do final do século XIX e com
a psicologia, considerou-se também a
perspectiva e o caráter psicológico da criança
no processo de alfabetização. As questões
didáticas voltavam-se ao como ensinar
considerando os aspectos, físico, visuais,
auditivos e motores do educando. Neste
contexto houve o encaminhamento entre
os adeptos ao ensino da leitura e escrita
pelo método analítico e os que continuaram
seus enfoques nos métodos sintéticos, em
especial o da silabação.
Uma questão que atravessou o século
XX e ainda persiste, recebendo, ao longo
do tempo, sucessivas pretensas “soluções”,
em um movimento analisado por Mortatti
(2000), de contínua alternância entre
“inovadores” e “tradicionais”: um “novo”
método é proposto, em seguida é criticado
e negado, substituído por um outro “novo”
que qualifica o anterior de “tradicional”;
este outro “novo” é por sua vez negado e
substituído por mais um “novo” que, algumas
vezes, é apenas o retorno de um método
que se tornara “tradicional” e renasce como
“novo”, e assim sucessivamente. (SOARES,
2017, p. 17)
Essa alternância dos métodos só teve
seu enfoque nas últimas décadas do século
XIX. Antes desse período, a aprendizagem
do ler e escrever pautava-se em saber os
nomes das letras e suas combinações entre
vogais e consoantes, formação das sílabas
até chegar-se às palavras e frases. Tinha

1551

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

como recurso de apoio os abecedários,
silabários e centrava-se na grafia das
palavras, ignorando as relações oralidadeescrita. Das últimas décadas do século XIX
e início do século XX, surgiram outras vias
de evolução dos métodos para ensino da
leitura e escrita, que foram alternandose nas práticas até 1980. Os métodos de
soletração avançaram para métodos fônicos
e silábicos, denominados sintéticos e, em
outra vertente, considerando a realidade
psicológica do educando e a necessidade
de tornar os processos de aprendizagem da
leitura e escrita significativos, originaramse os métodos analíticos. “A partir da
compreensão da palavra escrita, para dela
chegar ao valor sonoro de sílabas e grafemas.”
(SOARES, 2017 p. 18).
Na oposição entre as metodologias
analíticas e sintéticas, seus principais
objetivos delineavam-se na aprendizagem
do sistema alfabético-ortográfico da escrita.
Uma nova proposta apresenta-se somente
em meados de 1980 com o surgimento
do paradigma cognitivista de Piaget,
tendo como denominação o construtivismo
e sugerindo uma ruptura aos métodos
anteriormente postos.
... o novo paradigma afirma, ao contrário,
a prevalência da aprendizagem sobre o
ensino, deslocando o foco do professor para
o aprendiz; esclarece que o processo de
aprendizagem da língua escrita pela criança
se dá por uma construção progressiva do
principio alfabético, do conceito de língua
escrita como um sistema de representação
dos sons e da fala por sinais gráficos; propõe
que se proporcione à criança oportunidades

para que construa esse princípio e esse
conceito por meio de interação com
materiais reais de leitura e de escrita –
textos de diferentes gêneros e em diferentes
portadores: textos “para ler”, e não textos
artificialmente elaborados para “aprender
a ler”, apagando-se, assim, a distinção, que
métodos sintéticos e analíticos assumem,
entre aprendizagem do sistema de escrita
e práticas de leitura e de escrita. (Ferreiro e
Teberosky, apud SOARES, 1985, p. 21)
Nessa perspectiva, o construtivismo
pressupõe uma prática de estímulo orientando
para aprendizagem e considerando as
singularidades de cada discente.

ALFABETIZAÇÃO E
LETRAMENTO – DIFERENÇAS
E SEMELHANÇAS
Como propor práticas de leitura e escrita
eficazes em um país tão diverso quanto
o Brasil? Como considerar em sala de aula
as inúmeras histórias de cada educando e
suas características psicológicas, sociais e
culturais? Deste modo faz-se necessária
uma multiplicidade de experiências acerca
da leitura e da escrita, na proposição de
atividades com significado às crianças em
fase escolar. O fracasso escolar e a falta
de domínio da língua escrita refletiram no
alto índice de alunos não alfabetizados
ou semianalfabetos no Brasil. Com o
construtivismo, a escrita começou a ser
entendida como produção textual e não
somente como cópia. A escrita espontânea
assume a característica de como a criança
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se apropria do sistema alfabético e das
convenções de escrita, viabilizando o contato
e escrita de textos de diferentes gêneros.
A partir de 1980 o conceito de letramento
surge, levando ao entendimento de que
o educando não somente deve dominar o
sistema alfabético e suas convenções, mas
deve ser introduzido às práticas sociais
da língua escrita. Neste sentido o termo
letramento envolve um conjunto de situações
sociais que contemplam a leitura e escrita
nos diversos espaços da vida cotidiana
e delineiam-se nos diferentes contextos
sociais em que os indivíduos se inserem –
vida pessoal, profissional, escolar, etc. Deste
modo podemos considerar que a pessoa
alfabetizada é aquela que sabe ler e escrever
e letrado o indivíduo que usa socialmente
esta habilidade e responde às demandas de
leitura e escrita.
O que está em jogo aqui é a noção de
alfabetização que estabelece relações de
poder e de conhecimento não apenas a o
que professores ensinam, mas também aos
significados produtivos que os alunos, com
todas as suas diferenças culturais e sociais,
trazem para as salas de aula como parte da
produção de conhecimento e da construção
de identidades pessoais e sociais. Neste caso,
definir alfabetização no sentido freireano,
como uma leitura do mundo e da palavra, é
lançar as bases teóricas para uma análise mais
completa de como se produz o conhecimento
e de como se constroem as subjetividades no
interior de relações de interação, nas quais
professores e alunos procuram fazeremse presentes como autores ativos de seus
próprios mundos. (MACEDO, 1990, p. 17)

OS PARÂMETROS
CURRICULARES NACIONAIS
E AS PROPOSTAS DE
ALFABETIZAÇÃO PARA AS
SÉRIES INICIAIS
Em uma breve análise do documento
Parâmetros Curriculares Nacionais de
Língua Portuguesa para a 1º a 4º série,
desenvolvido pelo Ministério da Educação
e do Desporto/Secretaria de Educação
Fundamental (Brasília, 1997) delineiam-se
as propostas de ensino a fim de transpor
as dificuldades e na melhora da educação
do país, objetivando a garantia da leitura e
escrita nas séries iniciais de ensino. Deste
modo parte-se do pressuposto de que as
situações didáticas devem levar o aluno a
pensar sobre a linguagem e a partir de sua
compreensão, utilizá-la adequadamente. O
documento caracteriza a linguagem e seu
uso nos diferentes contextos de vida social.
Dessa perspectiva, a língua é um sistema
de signos histórico e social que possibilita
ao homem significar o mundo e a realidade.
Assim, aprendê-la é aprender não só as
palavras, mas também os seus significados
culturais e, com eles, os modos pelos quais
as pessoas do seu meio social entendem e
interpretam a realidade e a si mesmas. (p. 22)
Um enfoque sobre os textos e as formas
como se organizam dentro de cada gênero,
com suas determinadas características
de acordo com sua ordem tornam-se
eficaz ferramenta ao educador que deve
mediar as situações entre o sujeito e o
objeto de conhecimento. O trabalho com
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a diversidade de textos, considerando os
inúmeros portadores existentes socialmente
e não somente a leitura dos mesmos, mas a
interpretação e produção.
Considerando a língua falada, a escola
deve romper o paradigma de que existe uma
única forma correta de falar, respeitando
as diferenças regionais e dialetais, na
valorização das diferentes culturas existentes
nas variadas regiões do país. Entretanto
as diferentes esferas sociais utilizam-se
diferentemente da linguagem oral. À escola
atribui-se o papel de:
ensinar o aluno a utilizar a linguagem
oral nas diversas situações comunicativas,
especialmente
nas
mais
formais:
planejamento e realização de entrevistas,
debates,
seminários,
diálogos
com
autoridades, dramatizações, etc. Trata-se de
propor situações didáticas nas quais essas
atividades façam sentido de fato14, pois
seria descabido “treinar” o uso mais formal
da fala. A aprendizagem de procedimentos
eficazes tanto de fala como de escuta, em
contextos mais formais, dificilmente ocorrerá
se a escola não tomar para si a tarefa de
promovê-la. (p. 27)
Nas propostas de alfabetização, o referido
documento propõe o repensar a prática a
partir do ensino inicial do sistema alfabético
da escrita para posterior produção de textos,
propondo que o redigir e grafar podem
ocorrer de forma simultânea.
É preciso ter claro também que as
propostas didáticas difundidas a partir de
1985, ao enfatizar o papel da ação e reflexão
do aluno no processo de alfabetização, não
sugerem (como parece ter sido entendido

por alguns) uma abordagem espontaneísta
da alfabetização escolar; ao contrário, o
conhecimento dos caminhos percorridos pelo
aluno favorece a intervenção pedagógica
e não a omissão, pois permite ao professor
ajustar a informação oferecida às condições
de interpretação em cada momento do
processo. Permite também considerar os
erros cometidos pelo aluno como pistas
para guiar sua prática, para torná-la menos
genérica e mais eficaz. (p. 28)
Os Parâmetros Curriculares Nacionais
para a Língua Portuguesa estabelecem
eixos
organizadores
dos
conteúdos,
sendo os básicos divididos em o uso
da língua oral e escrita e a análise e
reflexão sobre a língua. Na sequência
de organização dos conteúdos, os mesmos
devem permitir o uso-reflexão-uso e dá
autonomia às escolas para que selecionem
uma sequência de conteúdos que favoreçam
as aprendizagens, utilizando também como
recurso os temas transversais. As situações
didáticas devem contemplar as diversas
situações de leitura e escrita estabelecendo
o protagonismo entre o sujeito que aprende
e os conteúdos trabalhados.

A FORMAÇÃO DO
PROFESSOR ALFABETIZADOR
As metodologias e didática do professor
alfabetizador devem estar indissociavelmente
atreladas às necessidades de aprendizagem
dos educandos. Alfabetizar é uma forma de
abrir caminhos e alterar formas de pensar
e agir sobre o mundo. É um ato de amor e
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também político na medida em que permite
que o sujeito interaja com as diversas
linguagens que o cercam. A alfabetização deve
ser objeto de estudo e reflexão. Oportunizar
o acesso a diferentes gêneros textuais
em sala e fora dela, visitas às exposições,
museus e bibliotecas e escrita diversificada
de bilhetes, cartas, listas, receitas, assim
como o manuseio de diferentes portadores
de texto viabiliza as mais diversas vivências e
experiências no mundo letrado, contribuindo
para a formação de cidadãos mais críticos
e entendedores de seu meio social. “Não
basta saber ler que 'Eva viu a uva'. É preciso
compreender qual a posição que Eva ocupa
no seu contexto social, quem trabalha
para produzir a uva e quem lucra com esse
trabalho.” (FREIRE, Paulo. apud GADOTTI,
Moacir. 2003, p. 255)
A ação pedagógica deve ser carregada de
intencionalidade e sentido, na progressão
da aprendizagem. A leitura cotidiana de
livros é o acesso inicial ao mundo letrado.
Valorizar os conhecimentos prévios de
cada aluno e o significado que ele atribui
para cada experiência é fundamental para
uma práxis propícia ao letramento. Mais
especificamente na Educação Infantil e
primeiras séries do Ensino Fundamental boas
práticas de leitura oportunizam a criança
estabelecer relações entre a ilustração e a
escrita, e os sentidos que cada um incute
no texto. Mediar a formação de hipóteses,
sentido e entendimento na construção
de significado é um perfil necessário ao
educador. Criar ambientes lúdicos e espaços
para a socialização/interação são potenciais
para o desenvolvimento integral. Os

registros cotidianos permeiam esses espaços
e tornam-se instrumentos de reflexão/
formação docente.
A Base Nacional Comum Curricular - BNCC
(Ministério da Educação) à página 47 delineia
como objetivos para a aprendizagem e o
desenvolvimento no campo de experiências
relacionados à escuta, fala, pensamento e
imaginação para as crianças de 4 anos a 5
anos e 11 meses – etapa que antecede o
Ensino Fundamental:
Expressar ideias, desejos e sentimentos
sobre suas vivências, por meio da linguagem
oral e escrita (escrita espontânea), de fotos,
desenhos e outras formas de expressão.
Inventar brincadeiras cantadas, poemas e
canções, criando rimas, aliterações e ritmos.
Escolher e folhear livros, procurando
orientar-se por temas e ilustrações e tentando
identificar palavras conhecidas.
Recontar histórias ouvidas e planejar
coletivamente roteiros de vídeos e de
encenações, definindo os contextos, os
personagens, a estrutura da história.
Recontar histórias ouvidas para produção
de reconto escrito, tendo o professor como
escriba.
Produzir suas próprias histórias orais e
escritas (escrita espontânea), em situações
com função social significativa.
Levantar hipóteses sobre gêneros textuais
veiculados em portadores conhecidos,
recorrendo a estratégias de observação
gráfica e/ou de leitura.
Selecionar livros e textos de gêneros
conhecidos para a leitura de um adulto e/
ou para sua própria leitura (partindo de
seu repertório sobre esses textos, como a
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recuperação pela memória, pela leitura das
ilustrações etc.).
Levantar hipóteses em relação à linguagem
escrita, realizando registros de palavras e
textos, por meio de escrita espontânea.
O documento também contempla a fase de
transição entre a Educação Infantil e Ensino
Fundamental, sugerindo atenção para a
continuidade e não ruptura dos processos de
aprendizagem. Para tanto é importante que
os registros realizados na etapa anterior sejam
disponibilizados aos novos educadores, por
isso a importância do intercâmbio entre esses
profissionais. No mesmo campo relacionado
à escuta, fala, pensamento e imaginação para
o Ensino Fundamental, o BNCC sugere que o
aluno possa:
Expressar ideias, desejos e sentimentos
em distintas situações de interação, por
diferentes meios. Argumentar e relatar fatos
oralmente, em sequência temporal e causal,
organizando e adequando sua fala ao contexto
em que é produzida. Ouvir, compreender,
contar, recontar e criar narrativas. Conhecer
diferentes gêneros e portadores textuais,
demonstrando compreensão da função
social da escrita e reconhecendo a leitura
como fonte de prazer e informação. (p. 53)
O docente deve estar alinhado às
proposições de documentos nacionais que
subsidiam o ensino e aprendizagem da leitura
e escrita, entretanto não desconsiderando
as especificidades de cada grupo, região,
comunidade – trabalhando com elementos
comuns às vivências e contextos.
Nos dois primeiros anos do Ensino
Fundamental, a ação pedagógica deve ter
como foco a alfabetização, a fim de garantir

amplas oportunidades para que os alunos se
apropriem do sistema de escrita alfabética
de modo articulado ao desenvolvimento de
outras habilidades de leitura e de escrita e ao
seu envolvimento em práticas diversificadas
de letramentos. (p. 57)
A escola deve elaborar seu Projeto Político
Pedagógico contemplando a formação
integral de seus alunos, no desenvolvimento
da criticidade e na oportunização de
acesso a diferentes recursos, tanto textuais
quanto tecnológicos e suas diversas
formas de manuseio, ampliando os olhares
e possiblidades, trabalhando as relações
humanas e de construção de conhecimentos
de forma coletiva e não excludente,
considerando a diversidade existente em
nosso país em um processo de significação e
ressignificação dos conhecimentos.
As metodologias e didática do professor
alfabetizador devem estar indissociavelmente
atreladas às necessidades de aprendizagem
dos educandos. Alfabetizar é uma forma de
abrir caminhos e alterar formas de pensar e agir
sobre o mundo. É um ato de amor e também
político na medida em que permite que o
sujeito interaja com as diversas linguagens
que o cercam. A alfabetização deve ser
objeto de estudo e reflexão. Oportunizar o
acesso a diferentes gêneros textuais em sala
e fora dela, visitas às exposições, museus e
bibliotecas e escrita diversificada de bilhetes,
cartas, listas, receitas, assim como o manuseio
de diferentes portadores de texto viabiliza
as mais diversas vivências e experiências no
mundo letrado, contribuindo para a formação
de cidadãos mais críticos e entendedores de
seu meio social. “Não basta saber ler que
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'Eva viu a uva'. É preciso compreender qual
a posição que Eva ocupa no seu contexto
social, quem trabalha para produzir a uva
e quem lucra com esse trabalho.” (FREIRE,
Paulo. apud GADOTTI, Moacir. 2003, p. 255)
A ação pedagógica deve ser carregada de
intencionalidade e sentido, na progressão
da aprendizagem. A leitura cotidiana de
livros é o acesso inicial ao mundo letrado.
Valorizar os conhecimentos prévios de
cada aluno e o significado que ele atribui
para cada experiência é fundamental para
uma práxis propícia ao letramento. Mais
especificamente na Educação Infantil e
primeiras séries do Ensino Fundamental boas
práticas de leitura oportunizam a criança
estabelecer relações entre a ilustração e a
escrita, e os sentidos que cada um incute
no texto. Mediar a formação de hipóteses,
sentido e entendimento na construção
de significado é um perfil necessário ao
educador. Criar ambientes lúdicos e espaços
para a socialização/interação são potenciais
para o desenvolvimento integral. Os
registros cotidianos permeiam esses espaços
e tornam-se instrumentos de reflexão/
formação docente.
A Base Nacional Comum Curricular - BNCC
(Ministério da Educação) à página 47 delineia
como objetivos para a aprendizagem e o
desenvolvimento no campo de experiências
relacionados à escuta, fala, pensamento e
imaginação para as crianças de 4 anos a 5
anos e 11 meses – etapa que antecede o
Ensino Fundamental:
Expressar ideias, desejos e sentimentos
sobre suas vivências, por meio da linguagem
oral e escrita (escrita espontânea), de fotos,

desenhos e outras formas de expressão.
Inventar brincadeiras cantadas, poemas e
canções, criando rimas, aliterações e ritmos.
Escolher e folhear livros, procurando
orientar-se por temas e ilustrações e tentando
identificar palavras conhecidas.
Recontar histórias ouvidas e planejar
coletivamente roteiros de vídeos e de
encenações, definindo os contextos, os
personagens, a estrutura da história.
Recontar histórias ouvidas para produção
de reconto escrito, tendo o professor como
escriba.
Produzir suas próprias histórias orais e
escritas (escrita espontânea), em situações
com função social significativa.
Levantar hipóteses sobre gêneros textuais
veiculados em portadores conhecidos,
recorrendo a estratégias de observação
gráfica e/ou de leitura.
Selecionar livros e textos de gêneros
conhecidos para a leitura de um adulto e/
ou para sua própria leitura (partindo de
seu repertório sobre esses textos, como a
recuperação pela memória, pela leitura das
ilustrações etc.).
Levantar hipóteses em relação à linguagem
escrita, realizando registros de palavras e
textos, por meio de escrita espontânea.
O documento também contempla a fase de
transição entre a Educação Infantil e Ensino
Fundamental, sugerindo atenção para a
continuidade e não ruptura dos processos de
aprendizagem. Para tanto é importante que
os registros realizados na etapa anterior sejam
disponibilizados aos novos educadores, por
isso a importância do intercâmbio entre esses
profissionais. No mesmo campo relacionado
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à escuta, fala, pensamento e imaginação para
o Ensino Fundamental, o BNCC sugere que o
aluno possa:
Expressar ideias, desejos e sentimentos
em distintas situações de interação, por
diferentes meios. Argumentar e relatar fatos
oralmente, em sequência temporal e causal,
organizando e adequando sua fala ao contexto
em que é produzida. Ouvir, compreender,
contar, recontar e criar narrativas. Conhecer
diferentes gêneros e portadores textuais,
demonstrando compreensão da função
social da escrita e reconhecendo a leitura
como fonte de prazer e informação. (p. 53)
O docente deve estar alinhado às
proposições de documentos nacionais que
subsidiam o ensino e aprendizagem da leitura
e escrita, entretanto não desconsiderando
as especificidades de cada grupo, região,
comunidade – trabalhando com elementos
comuns às vivências e contextos.
Nos dois primeiros anos do Ensino
Fundamental, a ação pedagógica deve ter
como foco a alfabetização, a fim de garantir
amplas oportunidades para que os alunos se
apropriem do sistema de escrita alfabética
de modo articulado ao desenvolvimento de
outras habilidades de leitura e de escrita e ao
seu envolvimento em práticas diversificadas
de letramentos. (p. 57)
A escola deve elaborar seu Projeto Político
Pedagógico contemplando a formação
integral de seus alunos, no desenvolvimento
da criticidade e na oportunização de
acesso a diferentes recursos, tanto textuais
quanto tecnológicos e suas diversas
formas de manuseio, ampliando os olhares
e possiblidades, trabalhando as relações

humanas e de construção de conhecimentos
de forma coletiva e não excludente,
considerando a diversidade existente em
nosso país em um processo de significação e
ressignificação dos conhecimentos.

1558

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As mudanças da sociedade exigem que a escola se
reinvente todos os dias. Os limites das instituições não
podem ser os seus muros. O conhecimento hoje é acessível
a todos. Entretanto as diferenças sociais e a desigualdade
ainda selecionam quem deve aprender. A educação
é dinâmica e emancipatória, ensinar é descortinar o
desconhecido e abrir as janelas para novos entendimentos
e significações. Ser professor é um ato político e rebelde,
caracterizado por um quê fazer dotado de intenções e
sonhos. A formação docente, a escola, a sociedade, o
mundo, as culturas, os saberes e as vivências devem ser
uma corrente indissociável, para que haja uma ruptura de
paradigmas que ainda segregam os sujeitos. Se a educação
sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a
sociedade muda. (FREIRE, Paulo. 2000. p. 67)
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AS HISTÓRIAS QUE NOS
MOVEM: CONSIDERAÇÕES DO
VOLUNTARIADO
RESUMO: Esta escrita deste artigo traz algumas considerações sobre as minhas
experiências pessoais na busca de tecer aproximações, bem como refletir sobre os
efeitos positivos que contação de histórias causam nas pessoas, sejam elas ouvintes ou
narradoras, no contexto da saúde física e emocional. No decorrer da minha pesquisa,
percorro por diversas instituições (hospitais, asilos, casas, lares, etc.), nos quais encontro
com pacientes em muitos momentos debilitados ou fragilizados. E, a partir deste encontro,
começo a observar e anotar como esses pacientes estavam antes da visita e depois do
momento da visita em que houve a narração das diversas histórias.
Palavras-Chave: Histórias; Ouvinte; Narradora; Imaginação.
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INTRODUÇÃO
Trago nesse artigo relatos pessoais acerca
do poder curativo das histórias, por meio
de minhas experiências como ouvinte e
narradora de histórias, em visitas a asilos.
Segundo o dicionário Priberam da Língua
Portuguesa, cura é restabelecer ou recuperar
a saúde, seguido de vários outros sinônimos
como:
Ato ou efeito de curar ou de se curar;
Período em que se segue um regímen
ou tratamento contra uma doença;
Recuperação da saúde; Curativo; remédio;
Solução para algo; restabelecer ou
recuperar a saúde; pôr fim a uma doença;
sarar, tratar; Corrigir (-se) ou libertar
(-se) de vício ou defeito; ter atenção ou
cuidados com (ex.: preocupou-se em curar
a sua análise). = CUIDAR, OCUPAR-SE,
TRATAR. (Cura", in Dicionário Priberam da
Língua Portuguesa).
Escolhi o verbo libertar, pois, para mim,
a cura de qualquer mal passa por uma
libertação. Não se trata de um discurso
salvacionista, mas de uma caminhada
de observação a qual permeio por
áreas do cuidado com o ser humano,
em casas lares e hospitais onde, por meio
das histórias encontra-se uma cura para
o mal que sentem no momento, que pode
ser desde a solidão até uma enfermidade.
Quando digo por intermédio é exatamente
no sentido mais etimológico da palavra,
passando por meio de, pois é isso que as
histórias nos fazem, entram por nossos
ouvidos e nos atravessam, deixando marcas
e mexendo com nossas emoções.

É importante destacar que, os nomes
e endereços dos locais de visitação
não estão especificados no texto, pois
a cada semana o grupo do qual participei
visitava um local diferente. Esses lares
aos quais me refiro são entidades
beneficentes e casas de apoio à criança
carente com câncer.
Em muitos momentos observo que
depois de escutar as histórias essas
pessoas apresentavam estados emocionais
diferentes dos quais se encontravam
anteriormente, muitas vezes mais falantes.
Há relatos de crianças que dizem que
depois das visitas e das histórias sentemse melhor fisicamente. Falar da experiência
dessas pessoas não é tarefa fácil, pois
somente o indivíduo entende ou não o
que é que está passando no momento.
Experiência é o que me passa (LAROSSA,
2002, p.21). Escuto e observo diversas
reações ao narrar e ao ouvir histórias, a
partir daí uma inquietação iniciou-se: o
que será que o outro sente ao ouvir um
conto? A essa pergunta só podemos obter
as repostas que vem de nós, o que eu sinto
ao ouvir essas histórias? Não sendo uma
pergunta fácil de responder, a curiosidade
e a necessidade de entender o outro para
conseguir me entender, me levou a grupos de
voluntariado em asilos para ouvir e recontar
histórias de pessoas que desejam muito
compartilhar suas experiências.
O psicólogo americano Mark Snyder (2017)
estudioso do voluntariado e do altruísmo diz
que:
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Há muitos caminhos que levam ao
voluntariado...; há uma variedade de
benefícios proporcionados pelo trabalho
voluntário, e isso inclui impulsos na
autoestima, na valorização de si mesmo,
na aquisição de novas habilidades, novos
amigos, melhor bem-estar psicológico e
ainda melhor saúde física e uma vida mais
longa, eles fazem bem para si ao fazer bem
para o outro. (BARBOZA, 2017, p.2)
Há um “que” de egoísmo dentro do
altruísmo, ao buscar ajudar o outro, eu tento
me entender, me encontrar, por meio da
experiência do outro, busco compreender
esse sentimento que me passa. Nesse
sentido antropológico, o homem vive em
sociedade para se beneficiar, então, ao
buscar ajudar o outro, estamos, de certa
forma, nos beneficiando, e pensando nas
histórias que conto, de alguma forma fazem
bem a mim, que sou narradora. Aqui entro
com a reflexão: o que as histórias causam em
quem as narra?
Causam um estado de euforia, quase uma
comoção. Enquanto narro, sou a personagem,
sou herói e bandido, sou a bruxa e a princesa
e nesse estado, é o impulso interno que leva à
ação. Esse é o movimento, incomodar e tirar
do estado comum, pois não existe só uma
história, existe um discurso que ensina e que
nos afeta e afeta o outro. Essa é a magia das
histórias, nos leva a serem todos os seres e
nos leva a todos os lugares, e é na oralidade
que mora essa magia de criar e recriar por
intermédio da sua fala, “vem daí o prazer em
contar, prazer de dominação – associada ao
sentimento de pegar aquele que escuta na
sua armadilha” (ZUMTHOR, 1997, p. 55).

De certa forma as histórias falam com
nosso íntimo havendo muito de nossa
personalidade ao ato de narrar. Não sou
apenas uma leitora, contribuo com atos
performáticos ao contar dando vida a história
revelando imagens, sons, cores, pois elas
estão imbuídas com minhas intenções.

AS HISTÓRIAS QUE NOS
MOVEM
Por dois anos contei histórias em asilos e
casas lares. O projeto consiste em visitar asilos,
escutar experiências de vida dos idosos e
transforma-las em histórias, o que chamamos
de Encantar as histórias. Transformar as
experiências reais daqueles idosos em um
conto outro, no qual o final nem sempre era
o qual se encontravam, pois, as histórias
nos permitem mudar nossos finais. Acredito
que foi assim que começaram os nossos
ancestrais, antes mesmo do homem saber
escrever, ao redor da fogueira relatavam suas
caçadas nas quais monstros eram vencidos,
guerreiros enaltecidos e os tristes finais de
morte eram transformados em grandes lutas
épicas findando com reticências do “felizes
para sempre”. Segundo o romancista inglês
E. M. Forster: “as histórias são imensamente
antigas, elas remetem os tempos neolíticos,
talvez paleolíticos (...) (PALACIOS, 2016, p.
47)
Transformadas e encantadas as histórias,
levamos às crianças que se encontravam
em tratamento em abrigos e casas lares.
As histórias são contadas por grupos de
voluntários ou individualmente para crianças,
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que a princípio, não sabem que se trata de
histórias reais, de pessoas reais. Essas crianças
recebem as histórias como qualquer criança
com olhinhos brilhando, largos sorrisos e na
ânsia por mais. Sempre ao final é revelado
que se trata de histórias de personagens
reais. O mais curioso é que essa revelação
não demonstra nenhuma surpresa aparente
nas crianças, pois para elas, desde o “era uma
vez”, já é real. Comparo o “era uma vez” a
um portal mágico, como o guarda roupas de
Nárnia (é um mundo fantástico criado pelo
escritor Irlandês Clive Staples Lewis como
local narrativo para As Crônicas de Nárnia,
uma série de sete livros. Cada história
propicia uma passagem diferente do nosso
mundo para o mundo de Nárnia, de modo que
algumas crianças de nosso mundo possam
entrar no mundo de Nárnia. O primeiro meio
de passagem foram os anéis mágicos do Tio
André em O Sobrinho do Mago, passando
pelo guarda-roupa de O Leão, A Feiticeira e o
Guarda-Roupa), o furacão que leva Dorothy
do Trazer a qualidade na Educação Infantil,
tendo como foco a criança protagonista que
precisa ser ouvida e levada em consideração
no planejamento das ações também esbarra
na ausência de instrumentos de registros
efetivos desta escuta.
Kansas (O escritor L. Frank Baum deu vida
a um conto de fadas dividido em 14 livros
que relatavam as aventuras de Dorothy, a
garota que vai do Kansas à Terra de Oz depois
de um furacão, viver aventuras mágicas), a
toca de coelho da Alice (Alice no País das
Maravilhas é a obra infantil mais conhecida
de Charles Lutwidge Dodgson, publicada a
4 de julho de 1865 sob o pseudônimo de

Lewis Carroll. O livro conta a história de uma
menina chamada Alice que cai numa toca
de coelho que a transporta para um lugar
povoado por criaturas fantásticas) ou o trem
do Harry Potter (Harry Potter é uma série de
sete romances de alta fantasia escrita pela
autora britânica J. K. Rowling. A série narra
as aventuras de um jovem chamado Harry
James Potter, que descobre aos 11 anos de
idade que é um bruxo ao ser convidado para
estudar na Escola de Magia e Bruxaria de
Hogwarts. Ele chega a essa escola de magia
por meio de um trem mágico), aquele portal
que nos leva ao mundo da fantasia onde se
podem viver aventuras e magias, a realidade
do momento. Ana Maria Machado nos diz
sobre este lugar:
“Este lugar para onde a pessoa se
transporta é o lugar da imaginação enquanto
possibilidade criadora e integrativa do
homem. Quando experimento estar dentro da
história, experimento a integridade individual
de alguém que não está nem no passado
nem no futuro, mas no instante do agora
onde encontro em mim não o que fui nem
o que serei, mas a minha inteireza no lugar
onde a norma e a regra – enquanto coerção
da exterioridade do mundo- não chegam.
Onde eu sou o rei ou rainha do reino virtual
das possibilidades, o reino da imaginação
criadora. Nesse lugar encontro não o que
devo, mas o que posso.” (MACHADO, 2004,
p.24)
Aos idosos retornamos com a história
encantada e com um desenho feito pela
criança que escutou. Nesses retornos
presenciei muitas reações, desde choros a
sorrisos de agradecimento.
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Certa vez em uma visita ao asilo, uma
idosa me perguntou: “você veio contar
história? Eu nunca soube contar histórias”.
Então eu pedi para que contasse a sua vida,
ela começou a narrar dizendo que não tinha
história, que tudo se resumia àquele lar e
que não saberia me dizer nada da sua vida.
A partir dessa fala, a senhora começou a
contar desde seu casamento, momento em
que sua vida começou a mudar. Contou-me
muitas experiências, todas tristes, sempre
com um olhar longe de quem revivia uma dor.
Saí dali com aquela história e uma missão:
transformar a narrativa em uma história
encantada, em um conto outro. Não foi
tarefa fácil. Haviam muitas dores relatadas
e um dilema: qual seria o meu direito de
findar aquela história? Eu teria o direito de
mudar completamente aquela narrativa para
transformar em uma história feliz? Esse era o
desafio de encantar uma experiência.
Depois de muito me debruçar sobre todos
os fatos, eu a encantei transformando os
momentos de vida tão tristes em um típico
conto de Cinderela. Levei essa história às
crianças que fizeram lindos desenhos para
presentear a dona da narrativa. Assim que
retornamos ao asilo, tive vontade de correr
e entregar a história transformada e os
desenhos, mas a idosa estava no banho e
demorou muito a sair, tanto que a equipe de
voluntários terminou a visita e foi embora.
Como queria muito entregar esse presente,
fiquei até que ela aparecesse. Devo dizer que
eu esperava muita festa quando chegasse,
mas ela veio com o mesmo ar triste e não
me deu atenção, Entristeci-me também, pois
acreditei que ela ficaria contente com minha

presença. Engoli certa frustração e fui até a
idosa entregando o presente explicando do
que se tratava, ela agradeceu e ascendeu
um cigarro.... Eu não desisti, comecei a ler a
história como se lesse um livro para criança,
aquele olhar duro e distante foi aos poucos
se transformando, dando lugar a um olhar
terno, cheio de saudades e marejados.
Sem dizer uma palavra ela me agradeceu
com o olhar, seu rosto parecia iluminado
como de quem se reconhece nas lembranças
e diz: Ei, essa sou eu! Assim finalizei minha
visita entregando o desenho com um novo
final feliz, com lágrimas ela me agradeceu.
Observar essas reações me causa grande
curiosidade. Afinal, o que trazem as histórias
a ponto de causar choro, alegria, medo,
etc...? Tento me aproximar de uma resposta
sobre como as histórias mexem com nosso
estado físico e emocional, para isso baseiome nessas experiências e em reflexões no
campo da narração oral e suas relações com
a saúde física e emocional.
A mente é uma máquina incrível, capaz
de nos mover a ações e sentimentos que
duvidamos que somos capazes. É por meio da
imaginação que a mente exerce sua mais alta
capacidade (segundo a revista: The Science
of storytelling, a contação de histórias
afeta diretamente nosso cérebro por meio
da CONEXÃO NEURAL: histórias ativam
partes do cérebro que permitem ao ouvinte
transformar o que ela escuta em suas próprias
ideias e experiências, graças ao processo
chamado conexão neural; DOPAMINA: o
cérebro libera dopamina no sistema quando
experiência eventos carregados de emoção
facilitando a memorização desses fatos e
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com mais riqueza de detalhes; ATIVIDADE
NO
CORTEX:
quando
processamos
fatos, duas áreas do cérebro são ativadas
(broca e wernicke). Uma história bem
contada pode engajar ainda outras áreas,
como o córtex Motor, o córtex Sensorial
e o córtex Frontal; ESPELHAMENTO:
os ouvintes experienciam uma atividade
cerebral similares entre eles, mas como o
aquele que está falando também).
A crença Xamanística diz que o mundo
dos sonhos ou das fantasias não são menos
reais do que o mundo percebido no estado
de consciência ordinário, desperto, só são
diferentes, ou seja, o poder da imaginação
pode trazer uma cura para o corpo físico,
pois nossa mente pode agir como curadora.
No livro A imaginação na cura – Xamanismo
e medicina moderna, a autora Jeanne
Achterberg defende que as histórias agem
diretamente no poder da imaginação, nos
levando a espaços diferentes a cada narrativa.
Sendo assim, aquele ambiente em que a
criança ou o idoso se encontra no momento
são modificados dando espaço aos lugares
onde se imaginam e trazendo de alguma
forma o conforto para aquele momento.
Em entrevista, a contadora de histórias
Fabiana Prando diz que as histórias a
salvaram de uma vida sem sentido e hoje, ao
contar histórias, ela vê um sentido em sua
vida, descobriu o seu lugar e seu objetivo.
Nessa perspectiva, podemos pensar que as
histórias, tanto para quem ouve quanto para
quem narra, provocam movimento do lugar
de conforto ou desconforto em que se está
nos levando a um incomodo e mexendo com
nossa vida. Há uma intenção de quem conta as

histórias, o narrador coloca intensão em sua
voz, gestos, é o desempenho acontecendo
fazendo interação entre o ouvinte e narrador,
mas não existe ouvinte passivo.
No momento em que ouve a história,
o ouvinte participa da construção
intencionada pelo narrador, construindo
sua própria mensagem. Ao escutar uma
história cada ouvinte a recebe de um jeito
e traduz à sua maneira. Ainda que dez
pessoas estejam em uma sala escutando a
mesma história narrada por uma só pessoa,
que a narra de maneira única para todos,
cada ouvinte traduzirá essa narrativa
construindo seus próprios significados
de maneira diferente. Nenhuma pessoa
recebe a história da mesma maneira que o
outro a escutou. É a mesma história contada
do mesmo jeito, mas cada indivíduo acomoda
de maneira única.
A especialista em ensino lúdico Ana
Maria Antunes de Campos diz em seu livro
A Contação de Histórias- Contribuição à
Neuroeducação que, “ao adentrar no mundo
da imaginação, ouvintes e contadores
experimentam sensações e emoções
proporcionadas pela história” (CAMPOS,
2016, p.90). Há uma relação de troca entre
contador e ouvinte, a interação verbal é
concreta e aproxima os envolvidos, ainda
que a narrativa seja um conto conhecido
que o ouvinte já esteja acostumado a
escutar, cada vez que ele ouvir aquela
história irá receber de uma maneira diferente.
Assim como leitores que cada vez que lê o
mesmo livro percebe palavras diferentes, se
identifica com outras partes que antes não
havia notado, assim é o ouvinte que de certa
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forma foi abalado pela narrativa e tem a
oportunidade de conhecer suas emoções, as
palavras entram na memória afetiva.
Não há como narrar ou ouvir e permanecer
no mesmo estado emocional em que
se encontrava antes. Lembro-me de um
momento em sala de aula na ONG em que
eu trabalhava que me marcou muito no
sentido do quanto as histórias narradas nos
modificam:
Havia um aluno muito agitado, de 8 anos,
com um histórico familiar muito complexo.
Esse menino nunca demonstrava interesse
pelas aulas, estava sempre envolvido em
brigas, parecia não participar de nenhum
momento das atividades e estava com muita
dificuldade escolar, ele não reconhecia as
letras. Em um dia, no momento da história
eu estava com muita dor de cabeça era hora
da história que essas crianças aguardavam
ansiosamente, apesar do meu estado haveria
de continuar com a rotina. O aluno tão
levado e agitador levantou-se e disse que
ele contaria para mim, que eu poderia ficar
sentada. Foram dois segundos em que fiquei
em silêncio, que para mim duraram muito,
e muitas coisas passaram na minha cabeça
naquele momento sobre a leitura do livro,
sobre a postura dele e sobre o respeito dos
outros alunos. Entreguei o livro em sua mão e
sentei. Ele contou a história quase fielmente
às palavras escritas apenas observando as
imagens, leu com maestria, não as letras,
mas a história que ele estava criando e
todos os alunos ficaram encantados e tão
quietos como nunca haviam feito antes.
Muitos pensamentos passaram por mim me
marcando emocionalmente. Essa criança que

parecia nunca ter ouvido uma palavra minha,
estava ali representando o papel de narrador
superando sua dificuldade em reconhecer as
letras e dando uma nova ordem às histórias,
minha dor ficou esquecida depois desse
momento.
Outro momento marcante foi de
uma aluna que amava o momento de
ouvir as histórias, ela amava os livros,
as narrativas, as ilustrações e tudo que
envolvia o momento de imaginação. Essa
menina tinha uma doença degenerativa que
a deixara surda gradualmente, ela sentia
uma imensa tristeza cada dia que passava e
sua audição ia ficando cada vez mais fraca,
sempre me perguntava como ela iria escutar
as histórias. Um dos presentes que recebi
fazendo treinamento para voluntariado foi
de saber que eu não sou a cura e nem a
causa, que cada um passa pelo que tem que
passar e a nós cabe tornar essa passagem
feliz. Isto me ajudou a estar com aquela
criança sem a colocar no papel de vítima
mesmo sabendo que era legítima sua dor e
talvez por isso ela também pode se ver em
outra perspectiva. Essa criança que estava
aprendendo a Língua de Sinais um dia não
reclamou que não estava escutando a história,
um dia ela pediu para contar a história usando
o que ela havia aprendido. Isso aponta para
que Mellon (2006) diz:
Por
intermédio
da
contação
de
histórias, tornamo-nos saudáveis, pois
esse
processo
produz
pensamentos,
inspiração e estímulos de bem-estar. O
próprio processo de contar história por meio
do uso da voz, dos gestos e da participação
da plateia e das fontes de sabedoria que a
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atividade resgata, é evocado do âmago de
um saudável estado de aventura criativa.
(MELLON, 2006, p.14)
Nesse caso, para continuar participando
do momento de escutar histórias, ela
procurou um meio de traduzi-la para sua
realidade. Usando as ideias e reflexões
de Jorge Luís Borges sobre a condição de
leitor, encontramos metáforas necessárias
para entender esse jogo. Ele considera que
“nossas leituras nos colocam no contexto de
uma grande obra coletiva, que se recria em
cada um de nós” (BORGES, 1980, p. 343),
ou seja, estamos sempre mudando nossas
aventuras, narrando a todo o momento e
modificando dependendo da nossa condição,
que na teoria borgeana, escrevendo notas
sobre livros imaginários especulou que cada
livro se atualiza continuamente por meio de
cada leitor. Sendo assim podemos reeditar
nossas histórias pessoais e nos colocar em
outro lugar, o que aqui eu gostaria de chamar
de ponto habitante, um estado em que o
ouvinte se encontra no momento antes de
ouvir a narrativa.

AGORA EU ERA O HERÓI
A fantasia não é um sonho, é uma
realidade paralela, o que nos dá condição
de transitar por essa realidade e lá nos
refugiarmos. No livro A psicanálise na
Terra do Nunca- Ensaios sobre a fantasia,
a autora Diana L. Corso descreve um
momento de outro livro chamado A história
sem fim na qual o protagonista da história
está lendo e por meio dessa leitura é

convidado a entrar no mundo do seu livro
para salvar a fantasia, ela diz:
“Em História sem fim ocorre que é vedada
às criaturas mágicas a saída de Fantasia, é só
lá que que elas podem existir. Já o menino,
na condição de leitor e criador de sonhos,
pode entrar, sair e ainda transformar a terra
imaginária” (CORSO, 2011, p.308).
É sobre a condição que as histórias
nos dão de sair desse ponto habitante, o
leitor é personagem e autor da sua própria
realidade. “A narrativa realiza na fantasia,
aquilo que ficamos imaginando quando
brincamos, fantasiamos, devaneamos, lemos
ou sonhamos, é algo que não está se vivendo
na prática”. (CORSO, 2011, p.308)
Observei que quando crianças ou
idosos estão em outro lar, mesmo que
temporário como é o caso de hospitais,
lhe conferem características diferenciadas
da sua rotina. Dependem dos cuidados
de outras pessoas, passam por momentos
de dor, de medo e de solidão. São essas
as condições que têm para o momento,
essas pessoas não escolheram estar ali,
mas
quando
há
um
voluntário
visitando ela pode escolher participar
ou não da proposta do visitante,
pode escolher ouvir a história ou participar
da brincadeira e essa é uma das poucas
escolhas que podem fazer. Em todas as
visitas que participei a lares de crianças não
me recordo de alguém se recusar a escutar
uma história, apesar de colegas relatarem
que há sim quem se recuse mesmo que por
um instante e no outro já esteja participando.
Já em visitas à asilos sempre há uma recusa
primeira dos idosos mesmo que depois
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participem do momento, o primeiro contato
é sempre de desconfiança. Narrando as
histórias me aproximei de muitas pessoas,
conheci muitas outras histórias as quais tive
vontade de narrar, guardei histórias de vida
com muito carinho, senti muitas emoções
ao narrar e ao ouvir. Por isso sei que as
histórias me aproximaram de muitas vidas e
pude dividir a minha também, por meio delas
podemos compartilhar, dividir, multiplicar,
nossos sonhos, medos e alegrias. Em seu
ensaio sobre a Arte de Contar Histórias,
Regina Machado argumenta:
“...alguém que resolve dedicar algumas
horas de sua vida lendo histórias para uma
criança desconhecida, deitada na cama
de hospital. Não é o medo que une as
pessoas nesse instante. Ambas transitam,
cada uma pela sua própria história,
dentro do conto. Não se trata de negar ou
de fugir da sua dura realidade, do medo ou
da impotência. Experimentam a si em outras
realidades de existir além do medo...O que faz
com que nós, narradores, leitores e ouvintes,
nos vejamos com outros olhos”. (MACHADO,
2004, p. 15)
Esta, para mim, é a mais perfeita
tradução da minha ação, é experimentar
em si outras realidades, e talvez essa
seja uma das muitas respostas a minha
pergunta sobre o que sentimos ao narrar, ao
ouvir histórias. A possibilidade de viverem
muitas vidas, viver sonhos, enfrentar
o medo, o fracasso, encontrar o amor,
ser muito feliz, ser outro alguém, são
esses os encontros que cada narrativa
proporciona, dá formato ao invisível,
possibilita o impossível.

A associação ONG Viva e Deixe Viver
Contadores de História realiza desde 1997
ações voluntárias em hospitais levando
histórias as crianças hospitalizadas. Essa
organização realiza desde então pesquisas
sobre o impacto da atividade lúdica
sobre o estresse e a saúde de crianças
hospitalizadas. São pesquisas que trazem
números significativos com o objetivo
de avaliar o impacto da atividade lúdica
desenvolvida por um grupo de contadores
de histórias sobre o estado emocional e as
queixas de dor de crianças hospitalizadas.
Segundo a ONG, essas pesquisas mostram
“que a maioria das crianças aumentou a
interação após a visita dos contadores,
diminuiu as queixas de dor, ficou
mais calma durante os procedimentos
médicos, aumentou as movimentações
pela enfermaria do hospital, além de
apresentar maior aceitação dos alimentos.
Esses dados indicam os efeitos positivos
da atividade lúdica.” Poucas pesquisam
mostram
evidências
de
como
as
emoções positivas podem afetar a
saúde e melhora de humor de pacientes.
Numa dessas pesquisas foram avaliadas
15 crianças hospitalizadas onde atuaram
voluntários contadores de histórias. A
pesquisa aponta que dessas 15 crianças
observadas, se encontravam em estados
de humor muito variado antes da visita do
voluntário como agitação, triste, calmo e
depois da visita estavam alegres, animados...
Dez das quinze crianças apresentaram
melhoras no seu estado emocional após
a visita dos voluntários e sete dessas
quinze aumentaram a interação com seu
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acompanhante. A pesquisa constatou efeitos
positivos sobre a atividade com crianças
em situações de internação hospitalar.
(MALERBI, 2008, p. 83-93).
De acordo com a minha experiência
relatada nesse artigo, as relações entre
os profissionais que contam histórias e
os envolvidos como ouvintes passam
por profundas transformações, e nesse
movimento mente e corpo se completam por
meio da Arte de Contar Histórias, por meio
de palavras tão carregadas de significados
e capazes de nos ressignificar. As palavras

alimentam e acordam nossa sensibilidade
em um território que não termina: o da
imaginação. As histórias contadas, lidas,
podem ser ferramentas para alcançar o
arquivo de sensações e emoções, assim
como nos escreve Jorge Larrosa em Notas
sobre a experiência e o saber da experiência:
“creio que fazemos coisas com as palavras
e, também, que as palavras fazem coisas
conosco” (LAROSSA, 2002, p.21). Esse é o
poder de se curar, é aquele de se transportar,
nem que por um momento, ao momento do
agora eu era, o meu tempo, o meu movimento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com a minha experiência relatada nesse artigo,
as relações entre os profissionais que contam histórias
e os envolvidos como ouvintes passam por profundas
transformações, e nesse movimento mente e corpo se
completam por intermédio da Arte de Contar Histórias, por
meio de palavras tão carregadas de significados e capazes
de nos ressignificar. As palavras alimentam e acordam
nossa sensibilidade em um território que não termina:
o da imaginação. As histórias contadas, lidas, podem
ser ferramentas para alcançar o arquivo de sensações e
emoções, assim como nos escreve Jorge Larrosa em Notas
sobre a experiência e o saber da experiência: “creio que
fazemos coisas com as palavras e, também, que as palavras
fazem coisas conosco” (LAROSSA, 2002, p.21). Esse é o
poder de se curar, é aquele de se transportar, nem que por
um momento, ao momento do agora eu era, o meu tempo, o
meu movimento.
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INCLUSÃO PARA TODOS
RESUMO: O tema deste trabalho tem como finalidade entender a formação do
professor para a educação inclusiva, e a prática pedagógica diante do desafio da
inclusão que abrange desde a indisciplina até a criança com deficiência na rede regular
de ensino. A escolha desse tema, se baseia como forma de entender como se processa
a inclusão de pessoas com deficiência na rede regular de ensino, perante uma sociedade
que precisa vencer preconceitos, rever valores e buscar novos paradigmas diante de uma
educação para todos. O conjunto de processos educacionais decorrentes da execução de
políticas articuladas, impeditivas de qualquer forma de segregação e de isolamento, buscava
alargar o acesso à escola regular, ampliar a participação e assegurar a permanência de todos
os alunos nela, independente, de suas particularidades.
Palavras-Chave: Inclusão; Aprendizagem; Crianças; Professor.

1573

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

INTRODUÇÃO
Há a necessidade de reconsiderar
nossas crenças e valores. Os professores
continuam
querendo
controlar
as
situações em sala de aula, não dando a
liberdade para o aluno e exercendo forte
autoridade
no
sentido
de
que
o aluno precisa sempre olhar para ela,
sentando em fileiras e com seus materiais
pedagógicos sob sua supervisão. Nesse
aspecto o espaço é o ponto primordial
enfatizado pela autora, pois deve se
pensar em espaços preparados para todos
os níveis de desenvolvimento e idades

apropriadas, que sejam organizados e ativos
que documentem e ensinem. Pensar o
espaço de forma que todos os alunos
tenham oportunidades de aprendizado
e de socialização, e ficando ao professor
a responsabilidade de substituir a sua
pedagogia tradicional pela pedagogia
pensada na diversidade.
Aos
professores
capacitados
cabe a tarefa de identificar quais são os
possíveis discentes com necessidades
especiais e desenvolver com eles atividades
e ações pedagógicas.

FORMAÇÃO DOS
PROFESSORES
Martins (2010), faz uma análise e aborda
a relação profissional e a atividade produtiva
do professor e qual resultado se espera
entre o que foi apreendido em sua formação
pedagógica e o que é efetivado na prática.
Quando falamos em formação, focalizamos
inicialmente a formação do indivíduo que
é sempre planejada e direcionada para
que sua prática profissional se concretize
socialmente. Porém há uma contradição
entre o que deve ser realizado durante o
processo de assimilação do conteúdo e o que
realmente se executa em sala de aula como
explica o seguinte autor:
Numa sociedade organizada, espera-se que
a educação, como prática institucionalizada,
contribua para a integração dos homens no
tríplice universo das práticas que tecem sua

existência histórica relações econômicas;
no universo da sociabilidade, âmbito das
relações políticas; e no universo da cultura
simbólica, âmbito da consciência pessoal, da
subjetividade e das relações intencionais.
(SEVERINO, 2002, p.11 apud MARTINS,
2010, p.14).
Há um dilema do trabalho educativo, que
se equilibra entre a humanização e a alienação
que explica no tocante à formação docente
isso é letal, pois o produto do trabalho
educativo deve ser a humanização dos
indivíduos, que, por sua vez, para se efetivar,
demanda a mediação da própria humanidade
dos professores (MARTINS,2010).
A autora afirma que o objetivo central da
educação escolar, é a transformação humana
em novas forças criadoras. Extrair do aluno
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a sua capacidade máxima para que ele possa
transformar sua vida social e estender essa
transformação ao longo de sua vida social.
Ao longo do século XX, houve sucessivas
reformas econômicas que foram norteando
e estruturando os ideais pedagógicos,
se arrastando ao longo do tempo e
influenciando a prática docente e a formação
dos professores (MARTINS, 2010).
Dentre as renovações sociais surge na área
da educação o modelo da pedagogia nova.
Qual foi a contribuição dessa nova pedagogia
para a formação dos nossos professores, é
um questionamento que o sociólogo Saviani
(2007) nos traz no livro ´´História das ideias
pedagógicas no Brasil´´.
O autor explica que entre 1932 e
1947, a pedagogia nova e a pedagogia
tradicional, se equilibram e se mantiveram
na educação do país.
A partir de 1960 a pedagogia nova, se
torna predominante. Já no ano seguinte, dáse início ao seu processo de declínio.
Entre os anos de 1960 e 1970, há um
predomínio do modelo de Taylor e Ford,
cujo objetivo era a produção em massa e
adequação desses novos trabalhadores passa
pela educação, com as “teorias do capital
humano”. Esse novo modelo de educação
priorizava a formação técnica adequando o
cidadão ao novo modelo de produção.
Já no final do século XX, houve o
crescimento da concepção da pedagogia
produtivista, que entra em choque com as
ideias da pedagogia tecnicista surgindo desse
embate a “visão crítico produtivista”. As ideias
contra hegemônicas surgem baseadas na
concepção de uma “educação popular”, bem

como a pedagogia crítico social e a pedagogia
histórico-crítica. Todas elas contribuíram
para importantes debates no âmbito da
educação e deram importante colaboração
para os avanços na educação inseridos na
Constituição de 1986 (MARTINS, 2010).
Outras vertentes pedagógicas foram
surgindo segundo o autor, porém sempre
com um olhar mercantilista sobre a educação,
frisando sempre máxima racionalização
e otimização dos recursos. Entre elas
podemos destacar os mais conhecidos
como: Neoescolanovismo – “aprender a
aprender”, Neoconstrutivismo – “pedagogia
das competências” aprendizagem individual,
Neotecnicismo - “qualidade total” escola
como empresa (MARTINS, 2010).
Para Figueiredo (2013), a formação
inicial e continuada de professores visando
a inclusão deve ser pensada primeiramente
na sua organização e instrumentalização de
ensino, bem como a gestão da classe e seus
princípios éticos, filosóficos e políticos, que
permitiram a esses professores a reflexão e
compreensão de seu verdadeiro papel e da
escola na formação dessa nova geração que
deverá responder às demandas profissionais.
A autora explica sobre a importância
da organização dos tempos e espaços
de aprendizagem no agrupamento de
alunos e no planejamento das atividades.
Pensar na sequência didática adaptada às
reais necessidades dos seus alunos e na
consolidação da aprendizagem.
Booth e Ainscow (2000, apud FIGUEIREDO,
2013), o percurso da inclusão irá ampliar e
elaborar as competências e habilidades dos
professores, e que as experiências obtidas irão
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ajudar na sua formação continuada agregando
valores e conhecimentos no contexto social,
de história de vida e contribuíram para uma
prática mais acolhedora. Não se pode exigir
que todos os professores ajam da mesma
forma, pois cada um terá uma visão própria
das práticas pedagógicas na inclusão.
Portanto, os autores concluem que não se
pode esperar na formação dos professores o
desenvolvimento de ritmos e competências
similares e que sua prática pedagógica só
será efetivamente inclusiva se o espaço
possibilite sua atuação inclusiva e a reflexão
do seu próprio trabalho pedagógico.
A infância nem sempre foi concebida
como nos dias atuais, pois esteve sujeita
as mudanças socioeconômicas, políticas
culturais que as sociedades passaram. A
composição da família, os registros familiares
e eclesiásticos, entre outros aspectos,
também não foram os mesmos, as mudanças
demonstram que ocorreram transformações,
não se podendo tomar cada período como
algo acabado.
Falando de concepção de infância, podese perceber que na Idade Média, formou-se
uma sociedade feudal, na qual os senhores
de terra possuíam muito poder, elaboravam
as leis, a sua cultura, suas moedas, seus
valores etc., de acordo seus contextos geo.
históricos. Dessa forma, nesta época a
criança era considerada um pequeno adulto,
que podia executar as mesmas tarefas de um
adulto. A rápida passagem da infância para
a vida adulta era o que importava. Nesse
sentido, havia necessidade de distinção
entre essas duas etapas da vida, crianças e
adultos usavam o mesmo traje.

A aprendizagem é sempre imprevisível,
portanto, o professor deve considerar a
capacidade de todos os alunos, deixando
de rotulá-los e de categorizar seus alunos,
entendendo que todos são capazes de
assimilar conhecimento e de produzi-los
(MACHADO, 2013).
Cunha (2015), comenta que, embora
saibamos que na educação especial há
casos
degenerativos
muito
severos,
ainda assim, essas pessoas, mesmo que
impossibilitadas no espaço pedagógico e
afetivo, por meio de atuação de profissionais
interessados e dedicados, podem receber um
acompanhamento educacional reabilitativo
em seu próprio lar. São ações inclusivas além
dos muros da escola.
Continuando na sua linha de pensamento,
o autor, explica que quando o educador
trabalha com a informação da educação
inclusiva, sua prática conclui todos os níveis
e modalidades de ensino: da educação
especial, passando pela educação básica e
atingindo a educação de jovens e adultos,
alcançando assim a diversidade discente nas
diferentes etnias, culturas e classes sociais.
O professor deve observar, avaliar e mediar,
para que os recursos pedagógicos de que
a escola possui sejam apropriados para
aqueles que ensinam e para os que recebem
o aprendizado, como segue:
Michels (2006), explica que a formação
de licenciatura, especificamente no curso
de Pedagogia, com habilitação em educação
especial, e não em uma de suas áreas
definidas pelas deficiências e deverá estar
relacionada com o atendimento educacional
dos alunos com deficiência.
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Seguindo ainda no pensamento da autora,
podemos notar a variação de tipos de
formações continuadas e ela poderá ser a
modalidade para formar os professores para
a educação especial.
Percebe-se ainda para a autora, a
proposição que o professor atualmente
continua ligado com o modelo da educação
tradicional que, continua se organizando com
base no modelo médico-pedagógico, que
acaba se confundindo com o conhecimento
da educação especial. Estudos mostram que
a grande dificuldade do professor é aceitar
a crítica a esse modelo, que está vinculado
ao pensamento dominante, não somente
na educação especial, mas na educação de
modo geral, causando por muitas vezes ao
resultado do fracasso escolar.
Ainda segundo a autora, na atualidade, a
proposta dos professores, têm como máxima
a inclusão. Porém sua manutenção tem sido
o modelo médico-pedagógico que nos faz
pensar se este caminho está levando a qual
caminho? Sucesso ou fracasso?
Se é verdade que para a democratização
da
escolarização
os
alunos
com
deficiência
por
meio
de
inclusão
do ensino regular, terão que ser superadas
as barreiras impostas pelos educadores
não especializados e modificados as
práticas escolares na perspectiva da
absorção com qualidade, das mais diversas
diferenças culturais, linguísticas, étnicas,
sociais e físicas. É também verdadeiro que
a contribuição da área da educação especial
não se fará presente enquanto permanecer
hegemônico o modelo médico-pedagógico
(MICHELS, 2006).

A PROPOSTA DE EDUCAÇÃO
INCLUSIVA
Carvalho (2011), explica que a sociedade
inclusiva e a escola inclusiva, como ideais,
têm obtido a simpatia dos pais, dos
educadores e da sociedade em geral. Afinal, o
movimento de não excluir está implícito nas
ideias democráticas, aceitas e proclamadas
universalmente e continua:
' Ainda segundo a autora, qualquer
docente, desavisado, ao responder sobre o
que pensa em relação a inclusão, de imediato
a associa com portadores de deficiência,
raramente ou quase nunca se referem aos
de altas habilidades/superdotados; aos que
apresentam dificuldades de aprendizagem
sem serem portadores de deficiências e,
muito menos, às outras minorias excluídas,
como é caso de negros, ciganos e anões.
Alguns apontam para o “desmonte”
da educação especial, traduzido pelo
fechamento das salas de recursos, das
estratégias
para
atender
interesses
econômicos, pois tais serviços costumam ser
onerosos. Associam-se as providências nesse
sentido com outras, que surgem na onda da
globalização (dos mercados) principalmente
e com as teorias do capital humano, gerando
incertezas e reações contrárias às ideias
inclusivas (MICHELS, 2006).
O entusiasmo aparece manifesto em
muitos educadores e pais, certos de que, na
diversidade, reside a riqueza das trocas que
a escola propicia. Uma turma heterogênea
serve como oportunidade para os próprios
alunos conviverem com a diferença e
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desenvolverem o saudável sentimento de
solidariedade orgânica (MICHELS, 2006).
● Aperfeiçoamento
das
escolas
cuidando do manejo das inovações. ´´Fazer
avançar a prática implica, assim, um equilíbrio
cuidadoso entre a salvaguarda do que existe
e a mudança´´.
● Utilização dos professores nas classes
especiais, como professores de métodos
e recursos, atuando como consultores de
apoio;
● Aperfeiçoamento do pessoal docente,
para que atue como suporte para as práticas
inclusivas nas escolas;
● Trabalho de equipe;
● Adaptações curriculares, capazes
de assegurar o domínio das matérias
curriculares, promovendo-se a igualdade de
oportunidades para o sucesso educativo.
Michels (2006), entende que a escola
hoje é convocada a ser democrática “para
todos”, uma escola inclusiva. No entanto, se
não levarmos em consideração os aspectos
apresentados anteriormente, corremos
o risco de fazermos uma análise ingênua
sobre seu papel social. Assim sendo, para
estudar as escolas e suas organizações, fazse essencial relacioná-las aos aspectos mais
amplos da sociedade como, por exemplo, a
economia e a política, sem perder de vista
a troca existente entre esses elementos e o
cotidiano escolar.
Levando em conta tais considerações,
a autora, parte da concepção que a atual
reforma educacional se esforça para
promover mudanças, mas não propõe a
transformação da própria escola. A escola
passa a ser o ´´foco´´ da gestão administrativa

e financeira, sendo responsabilizada pelo seu
sucesso ou fracasso.
Para Carvalho (2011), as escolas inclusivas
são para todos e devem garantir o acesso de
atendimento educacional e sua cidadania. Ela
ressalta ainda que as outras modalidades de
educação inclusiva não devem ser ignoradas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A formação continuada do professor deve ser em serviço,
pois, a aprendizagem é permanente e o desafio da educação
é contínuo. Segundo a autora, são realidades que podem
ou não acontecer nas escolas e dependem do nível de
comprometimento com a inclusão escolar.
O professor, dentro da perspectiva inclusiva e com uma
escola de qualidade, não deve duvidar da capacidade e das
possibilidades de aprendizagem dos alunos e muito menos
prever quando esses alunos não irão aprender. Ter um aluno
deficiente em sala de aula, não deve ser um empecilho, para
que, suas práticas pedagógicas, com relação ao deficiente
seja de menor qualidade ou em menor tempo.
Dentro desse contexto conclui-se que ainda, não justifica
um ensino à parte, individualizado, com atividades que
discriminam e que se dizem ´´adaptadas´´ às possibilidades
de entendimento de alguns e que para que a escola e
as práticas docentes sejam condizentes com a inclusão
devem proporcionar o fortalecimento dos projetos políticos
pedagógicos, sala de aula com eixo de aprendizagem para
todos, articulação da teoria e prática, trabalho interdisciplinar,
reorganização dos tempos e espaços e investimentos na
infraestrutura material e pessoal, bem como a revisão do
processo de avaliação.
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ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Este artigo objetiva apresentar como os espaços nas instituições
de educação infantil são organizados para garantir que o processo de ensino e
aprendizagem se efetive com qualidade e que tenha seus objetivos alcançados.
Elaborado por meio de pesquisa bibliográfica, pretende analisar como as instituições
públicas e privadas organizam espaços para desenvolver as atividades, atendendo às
especificidades de seu público e as adaptações necessárias para a inclusão de alunos com
necessidades especiais, de acordo com a legislação vigente. É na educação infantil que o
desenvolvimento físico, emocional, afetivo e linguístico acontece, portanto, o
espaço, além do tempo e dos profissionais que atuam nessa etapa da educação
básica estejam organizados de maneira a propiciar a eficácia e a eficiência do processo.
Palavras-Chave: Educação Infantil; Instituições; Infância; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho apresentará a
importância da organização dos espaços da
Educação Infantil para atender não apenas
às determinações de legislações específicas,
mas para que se cumpra a finalidade desta
modalidade de Ensino.
Compreender que a organização do
tempo e do espaço, aliada aos cuidados de
higiene e práticas pedagógicas, contribui de
maneira decisiva para o sucesso do ensinoaprendizagem, do qual o aluno, seja qual for
sua fase de desenvolvimento, é sujeito ativo.
Este artigo apresentará um breve
histórico
da
Educação
Infantil
no
Brasil, e como as teorias psicológicas e
pedagógicas sobre o desenvolvimento da
criança transformaram o mero atendimento
de necessidades primárias, como a higiene e
a alimentação em métodos que agregaram
também o desenvolvimento global do
indivíduo em tenra idade.

PRIMEIROS TEMPOS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional estabelece que “a Educação Infantil
tem como finalidade o desenvolvimento
integral da criança até seis anos de idade, em
seus aspectos físico, psicológico, intelectual
e social, complementando a ação da família
e da comunidade”.
Desta forma, podemos compreender a
importância das escolas de Educação Infantil
como a segunda instituição de convivência

e aprendizagem na infância. Antes da
industrialização, as crianças permaneciam
sob os cuidados da família durante toda a
infância, aprendendo os hábitos e costumes
de sua comunidade; auxiliando nas tarefas
domésticas e de sustento, a educação
escolar não era prioridade para a maioria
da população, situação que perdurou até
meados do século XIX.
A partir do advento da Psicologia e
dos estudos sobre a infância, a criança
deixou de ser vista como uma miniatura
do adulto e passou a ser considerada
como um ser com necessidades específicas,
de acordo com o nível de desenvolvimento
em que se encontra.
Para Rousseau, a educação deveria
objetivar o desenvolvimento da natureza
e
capacidade
infantis.
Suas
ideias
influenciaram os estudos de Pestalozi e
Froëbel para a construção de uma nova
pedagogia da infância. Desde então, a
Psicologia e a Educação vêm trabalhando
em conjunto para compreender a evolução
dos conhecimentos, dos papéis dos
sujeitos envolvidos no processo de ensino
e aprendizagem, quais objetivos a serem
atingidos e como avalia-los.
As primeiras instituições de educação
infantil surgiram no início do século XIX.
Fundada por Robert Owen em 1816, o
“New Institute for the formation of the
character” era uma escola para os filhos
dos operários de sua fábrica, e funcionava
em período integral. Tornou-se referência
para as instituições de educação infantil.
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No Brasil, os primeiros jardins da infância,
como eram conhecidas as instituições
de educação infantil, foram fundados no
final do século XIX. Em 1875 no Rio de
Janeiro (Colégio Menezes Vieira) e em
1877 em São Paulo (Escola Americana),
ao contrário das demais instituições já
criadas, não tinham cunho meramente
assistencialista. As creches eram lugares nos
quais as mães deixavam os filhos durante o
período de trabalho, mas não era realizado
nenhum trabalho pedagógico, apenas higiene
e alimentação.
Havia resistência em considerar a
educação infantil como necessária, já que
a criança pequena deveria ficar sob os
cuidados integrais da mãe; educar crianças
antes dos sete anos em instituições
públicas seria desperdício de dinheiro.
A primeira Lei Geral do Ensino, de 15
de outubro de 1827, deixou de lado essa
modalidade de ensino e a partir da 1896
foram criados Jardins de Infância anexos
a Grupos Escolares. Os parques infantis
surgiram em 1935 em São Paulo, conhecidos
como recreatórios infantis.

DIRETRIZES CURRICULARES
PARA A EDUCAÇÃO
INFANTIL: ORGANIZAÇÃO
DO TEMPO E DO ESPAÇO
Descrevendo o trabalho realizado nas
creches desde o início do século XX até a
década de 50, OLIVEIRA (2010, p. 100, 101),
diz que:

“O trabalho com as crianças nas creches
tinha assim um caráter assistencialprotetoral. A preocupação era alimentar,
cuidar da higiene e da segurança física, sendo
pouco valorizado um trabalho orientado à
educação e ao desenvolvimento intelectual
e afetivo das crianças.”
Somente em 1959, com a Declaração
Universal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, foi dado início a movimentos
sociais que orientaram a transição do
atendimento da creche e pré-escola.
Mas,
esse
atendimento
como
um
direito social das crianças, só se
concretiza na Constituição de 1988, que
reconhece a Educação Infantil como dever
do Estado com a educação. Segundo Brasil
(2006, p. 20):
“No Brasil, temos hoje importantes
documentos legais: a Constituinte de 1988,
a primeira que reconhece a Educação
Infantil como direito das crianças de
0 a 5 anos de idade, dever do Estado
e opção da família: o Estatuto da Criança
e do Adolescente (Lei nº 8.069 de 1990),
que afirma os direitos das crianças e as
protege: e a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, de 1996, que reconhece
a Educação Infantil como primeira etapa da
Educação Básica”.
Hoje, a compreensão do que significa
cuidado é diferente, pois se entende que
o desenvolvimento infantil depende do
afeto, dos cuidados com os aspectos
biológicos do corpo e das oportunidades
de acesso a conhecimentos variados e a
interações saudáveis. Os procedimentos
dos professores devem estar baseados
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em conhecimentos específicos sobre o
desenvolvimento
biológico,
emocional,
social e intelectual das crianças.
De acordo com o Referencial Curricular
Nacional para Educação Infantil (RCNEI), o
objetivo geral da Educação Infantil é fazer
que as crianças desenvolvam as seguintes
habilidades:
● Desenvolver uma imagem positiva de si,
de modo que adquira autonomia, confiança
em suas capacidades, em sua percepção e
limitação.
● Estabelecer vínculos afetivos com
adultos e crianças, fortalecendo sua
autoestima, ampliando gradativamente suas
possibilidades de linguagem e interação
social.
● Desenvolver atitudes de ajuda,
colaboração e respeito às diversidades.
● Utilizar diversos tipos de linguagem
(corporal, musical, plástica, oral e escrita).
● Descobrir seu próprio corpo, limites e
valorizar o autocuidado.
● Expressar suas ideias, sentimentos,
necessidades e desejos avançando em seu
processo de construção.
Para que esses objetivos sejam
alcançados, a organização dos espaços de
educação infantil deve levar em conta as
necessidades da criança em relação ao
seu estágio de desenvolvimento físico e
intelectual.
Se antes o conceito de espaço
para educação infantil se resumia a
miniaturizar o mobiliário e espalhar figuras
coloridas pelas paredes, hoje entende-se o
espaço como parte integrante do currículo e
parceiro do educador.

Baseando-se nos conceitos de Froëbel e
Montessori, aliado às teorias de Vygotsky e
Wallon, entre outros, hoje há uma distinção
entre espaço e ambiente. Espaço é o local
em que as atividades são realizadas, nos
quais os objetos – mobiliário, brinquedos,
materiais, decoração – são alocados; o
ambiente diz respeito ao conjunto desse
espaço físico e às relações que se estabelecem
nesse espaço, de maneira indissociável. O
espaço é, portanto, uma construção social
que tem estreita relação com as atividades
desempenhadas pelos sujeitos do processo
ensino-aprendizagem.
Wallon definiu o ser humano como uma
pessoa geneticamente social, pois os aspectos
biológicos e sociais são estreitamente ligados.
Procurou compreender o desenvolvimento
infantil observando as relações que a criança
estabelece com o ambiente para alcançar
seus objetivos, e quais os meios utilizados
dentro de suas possibilidades.
Dessa forma, procurou compreender
o desenvolvimento infantil por meio das
relações estabelecidas entre a criança e o
ambiente. A cada estágio, a interação entre
o indivíduo e o ambiente é aperfeiçoada e
reformulada para atender aos objetivos da
criança.
Além do espaço delimitado como “sala de
aula”, é importante que hajam “cantinhos”
dentro do ambiente: o cantinho de brincar,
o cantinho de repouso, o cantinho dos
brinquedos, e que as crianças tenham
liberdade para se movimentar por entre
esses espaços com amplitude.
Essa forma de organizar o espaço quebra
o paradigma de uma escola inspirada em
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um modelo de ensino tradicional de classes
alinhadas, uma atrás da outra, de móveis
fixos, de armários trancados pelo professor,
do qual dependerá toda e qualquer ação da
criança. (HORN, 2017, p. 25)
Esse “modelo de ensino tradicional”
refletiu a “pedagogia da imposição”, antes
da implantação da pedagogia baseada nas
teorias de desenvolvimento infantil, que
privilegia a participação ativa do aluno no
processo de aprendizagem.
Primeiramente, a criança deve entender
que o ambiente escolar é um ambiente em
que existem regras a seguir, muitas vezes
diferentes da convivência com a família e da
comunidade no qual está inserida.
FOCAULT (1987), ao apresentar o modelo
disciplinar imposto aos soldados da segunda
metade do século XVIII nos remete ao que
parece ter sido o modelo tido como ideal
para a educação que vigorou até meados
do século XX. Ao identificar o soldado
como “algo que se fabrica”, nos vem à
mente a imagem de alunos sentados em
fileiras perfeitamente organizadas, com seus
uniformes escolares impecáveis, a postura
rígida do corpo. Imagem que também nos
remete às manifestações de idolatria nos
regimes autoritários, nas cerimônias cívicas
e militares da primeira metade do século XX.
A “manipulação calculada de seus
elementos, de seus gestos, de seus
comportamentos” (p. 158) certamente
é ainda vista como parte integrante da
educação, se bem que de modo mais
tolerante. O próprio autor cita as escolas
como exemplo de instituição em que a
disciplina dos corpos é tida como premissa

para o bom funcionamento da máquina
política. Primeiro, doma-se o corpo, depois
a mente.
Tínhamos, então, o espaço da educação
infantil mobiliado com objetos que “prendiam”
a criança, cerceavam seus movimentos –
berços, cadeiras, “chiqueirinhos”.
É fundamental a criança ter um espaço
povoado de objetos com os quais possa
criar, imaginar, construir e, principalmente,
um espaço para brincar, que certamente não
será o mesmo para as crianças maiores e
menores.
À medida que a faixa etária se diferencia,
também torna-se necessário adaptar
novos espaços para as atividades que
serão desenvolvidas. Ainda assim, é
importante haver espaços nos quais
crianças de diferentes idades e estágios de
desenvolvimento possam conviver e realizar
atividades conjuntamente, para promover a
interação e a socialização.
Planejar a organização do tempo é um
procedimento fundamental na instituição de
Educação Infantil. A criança vive, aprende e
cresce no período que passa na creche, préescola ou escola com turmas de Educação
Infantil, e tudo isso depende diretamente
da ação do educador, que intencionalmente
planeja ações educativas, proporcionando
um ambiente diversificado de experiências
significativas.
Na Educação Infantil, há uma série de
atividades que precisam estar presentes
no dia da criança na instituição que se
referem à satisfação de necessidades vitais,
principalmente em seus primeiros 3 anos
de vida, por exemplo o descanso, a higiene
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e a alimentação. Ao mesmo tempo, também
há uma série de atividades importantes
voltadas para a construção de vínculo com
objetos, colegas e adultos. Todas essas
atividades formam o que chamamos de
rotina, considerando que elas possuem uma
certa estabilidade diária.
A rotina na Educação Infantil possui
relevância por apresentar uma certa
regularidade na organização do tempo
tão necessária às diferentes idades. Isso
porque as atividades que se repetem
regularmente passam a atuar como
reguladores do tempo para as crianças,
permitindo que elas se organizem no espaço

e no tempo por meio de referências que se
tornam estáveis, como o horário do parque,
do almoço, do lanche, do sono etc.
O número de horas que as crianças passam
dentro da instituição, as necessidades
de cuidados físicos, as características
do grupo e de cada criança são pontos
a serem considerados no planejamento
de
uma
rotina.
Quanto
menores
as crianças, maior a quantidade de
atividades
relacionadas
ao
cuidado.
Essas atividades devem apresentar intenções
educativas que desafiem gradativamente
as
crianças
em
seus
aprendizados
visando a sua autonomia e bem-estar.

ATENDIMENTO AOS ALUNOS
COM NECESSIDADES
ESPECIAIS NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

As necessidades especiais revelam
que tipos de ajuda, diferentes das usuais,
são requeridas, de modo a cumprir as
finalidades da educação. As respostas a
essas necessidades devem estar previstas e
respaldadas no projeto pedagógico da escola,
não por meio de um currículo novo, mas da
adaptação progressiva do regular, buscando
garantir que os alunos com necessidades
especiais participem de uma programação
tão normal quanto possível, mas considere
as especificidades que as suas necessidades
possam requerer.
Ao adaptar um ambiente para crianças com
necessidades especiais, uma das primeiras
coisas que educadores e cuidadores devem
considerar é a quantidade de espaço que o
programa oferece à turma. Alguns programas
precisam de salas maiores ou mais espaçosas
para acomodar mais adultos, que podem
ser necessários para ajudar as crianças com

Segundo as Diretrizes Curriculares para
a Educação Básica, Artigo 22, parágrafo
segundo (BRASIL, 2010, p. 70)
Para as crianças, independentemente
das diferentes condições físicas, sensoriais,
intelectuais,
linguísticas,
étnico-raciais,
socioeconômicas, de origem, de religião, entre
outras, as relações sociais e intersubjetivas
no espaço escolar requerem a atenção
intensiva dos profissionais da educação,
durante o tempo de desenvolvimento das
atividades que lhes são peculiares, pois este
é o momento em que a curiosidade deve ser
estimulada, a partir da brincadeira orientada
pelos profissionais da educação.
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necessidades especiais, ou de espaços extras
para equipamentos como cadeiras de rodas,
andadores e rampas de acesso (MENA, 2015,
p. 200).
As adaptações não dizem respeito
somente às adequações do espaço para a
mobilidade. Trata-se de adequar às reais
necessidades da criança, qualquer que seja
sua deficiência.
As crianças com deficiência visual, por
exemplo, podem ter dificuldades de se
locomoverem pelo espaço se o educador

trocar os móveis de lugar constantemente.
As crianças com deficiência auditiva se
beneficiam de um ambiente rico em estímulos
visuais, porém as crianças autistas podem
não se adaptar a um ambiente assim.
No ambiente externo, os cuidados
devem ser redobrados. A liberdade para
correr e atirar bolas e outros brinquedos
pode machucar crianças com mobilidade
reduzida. Cabe ao adulto supervisor orientar
as crianças sobre o cuidado a terem com os
colegas que não são tão ágeis.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Educação Infantil já foi considerada um tempo
de brincar fora de casa, apenas uma porta de
entrada para a educação “séria” que seria promovida na
escola. As instituições de educação infantil não eram sequer
vistas como “escola”, já que se acreditava que a criança não
aprendia nada com essa modalidade.
Com o avanço dos estudos sobre a Psicologia da Criança,
o advento de teorias pedagógicas que demonstraram
que a criança aprende com tudo que a cerca, a
importância dos espaços de Educação Infantil passou a
receber maior interesse das autoridades e dos responsáveis
pela formulação das Políticas Públicas, não apenas de
Educação, mas também de bem estar social.
Afinal, reconhecer a criança, desde a mais tenra idade, como
um sujeito pleno de direitos, garante seu desenvolvimento
integral, como pregam os documentos orientadores e
normatizadores da Educação básica.
A organização dos espaços perpassa muito a questão de
se considerar apenas o tamanho da criança, sua faixa etária.
Além da segurança, é importante oferecer estímulos ao seu
desenvolvimento, seja físico, intelectual e moral.
Aprender a conviver com os diferentes, a respeitar
regras, a respeitar o espaço dos outros e a fazer
respeitar o seu, tudo isso a Educação Infantil,
desde que seja promovida em espaços adequados, ao lado
de profissionais preparados, pode oferecer para as crianças,
sejam quais forem suas necessidades.
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SEXUALIDADE NA EDUCAÇÃO
INFANTIL: DEVERES DA FAMÍLIA E
DA ESCOLA
RESUMO: Este artigo visa aborda a temática da sexualidade na escola
alegando a necessidade das crianças adquirirem conhecimentos sobre o assunto, a fim de
tornar mínimos os riscos de saúde e diminuir o grau de vulnerabilidade a que as mesmas estão
expostas. Contudo, do ponto de vista da Pedagogia, é preciso refletir sobre a postura do
educador frente à relação aluno-sexualidade. O objetivo do estudo foi mostrar a importância
de se abordar sobre esta importante temática nas famílias e nas escolas, e ainda muito
pouco se fala sobre sexualidade com as primeiras classes da educação básica. Discute-se
também sobre o papel do educador para lidar com temas relacionados à sexualidade infantil,
de forma apropriada ao seu estágio de desenvolvimento.
Palavras-Chave: Sexualidade; Família; Ambiente escolar; Educador.
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INTRODUÇÃO
A sexualidade é um tema que por muito
vem sendo trabalhado com dificuldade nas
escolas do Brasil, ainda mais na educação
infantil. Por inúmeras vezes, até mesmo
os pais mais esclarecidos e informados
sobre o assunto, são surpreendidos com as
manifestações de seus filhos e filhas e ficam
confusos na hora de orientar, agir, o que
permitir frente à essas dificuldades.
A necessidade de discutir a educação
sexual conquistou espaço oficial no
banco das escolas brasileiras como
um dos temas transversais dos Parâmetros
Curriculares Nacionais, com o nome
“Orientação Sexual”. Esse era o primeiro
e principal tabu a ser derrubado. Era
preciso acabar com o preconceito
de que “sobre sexo não se fala”, e para que
esta matéria deixasse definitivamente o
silêncio e começasse a ser discutida nas salas
de aula era preciso esse aval oficial.
Primeiramente, temos que salientar
que a sexualidade é a necessidade de
receber e expressar afeto e contato que
todas as pessoas têm e que manifesta se
também por meio de sensações prazerosas,
isto ajuda a pensar e a descontruir
que a sexualidade está somente relacionada
a sexo, ou ao ato sexual. Neste caminho,
exprimir sexualidade vai se manifestar a
outras formas de contatos que já vivenciamos
antes, gerando a sexualidade adulta.
Segundo Gava e Jardim (2016, p. 12)
traz a importância da neste processo
de descoberta e questionamentos por parte
da criança.

É interessante que os pais iniciem a
explicação a partir do conhecimento que
a criança já traz, procurando completar
ou corrigir as informações. Não se deve
reprimir o interesse com comentários do
tipo: “Isto não é assunto de criança! ”.
O mais correto é esclarecer e atender à
curiosidade, evitando com isso a aquisição
de informações muitas vezes errôneas e
distorcidas vindas de fontes nem sempre
confiáveis. Grande parte dos pais fica
horrorizada ao flagrarem seus filhos tocando
os órgãos genitais ou manipulando suas
próprias fezes e acaba recorrendo a punições
e repressões severas.
Deste modo é ideal, que os pais
entendam que já são esperados tais
manifestações e questionamentos por parte
dos filhos, e que tais manifestações fazem
parte de etapas do desenvolvimento, assim
como faz é de interesse das crianças descobrir
o próprio corpo.
Além do preparo dos pais e mães para
acompanharem e ajudarem os filhos
e filhas, as escolas também deveriam
estar mais preparadas, para a inclusão
e a discussão de disciplinas que pudessem
descontruir de forma esclarecedoras
assuntos que ainda hoje são transformados
em tabus e mantidos em silencio, como é o
caso da sexualidade.
Segundo a Declaração de Salamanca
(1994; p.76.); sobre Princípios, Políticas e
Práticas em Educação Especial:
– Sistemas educacionais deveriam ser
designados e programas educacionais
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deveriam ser implementados no sentido de
levar em conta a vasta diversidade de tais
características e necessidades;
– Escolas regulares que possuam tal
orientação inclusiva constituem os meios
mais eficazes de combater atitudes
discriminatórias,
criando
comunidades
acolhedoras, construindo uma sociedade
inclusiva e alcançando educação para todos;
– Deve-se atribuir a mais alta prioridade
política e financeira ao aprimoramento de
seus sistemas educacionais no sentido de se
tornarem aptos a incluir todas as crianças,
independentemente de suas diferenças ou
dificuldades individuais. (…)
O princípio que orienta esta Estrutura
é o de que escolas deveriam acomodar
todas as crianças independentemente de
suas condições físicas, intelectuais, sociais,
emocionais, linguísticas ou outras.
A Educação Especial incorpora os mais
que comprovados princípios de uma forte
pedagogia da qual todas as crianças possam
se beneficiar. Ela assume que as diferenças
humanas são normais e que, em consonância
com a aprendizagem de ser adaptada às
necessidades da criança, ao invés de se
adaptar a criança às assunções preconcebidas
a respeito do ritmo e da natureza do processo
de aprendizagem. Uma pedagogia centrada
na criança é beneficial a todos os estudantes
e, consequentemente, à sociedade como um
(BRASIL, 1994; p. 7).
É de extrema importância que a escola,
pais e professores percebam que a
sexualidade não é a mesma nas diferentes
fases do desenvolvimento humano e que
as crianças são seres sexuados, e exprimem

em comportamento a própria sexualidade,
que assume características próprias a cada
período da vida.
Na sexualidade infantil, os acontecimentos
ocorrem em determinadas fases que deixaram
marcas nos períodos posteriores, por isso
é de grande importância o conhecimento
desse desenvolvimento para a educação das
crianças pelos pais e professores.
Neste artigo, iremos discutir por meio
de uma revisão bibliográfica a importância
de se trabalhar temas como sexualidade no
ambiente escolar, com crianças da educação
infantil, levando em consideração que
além da escola a família também tem que
a responsabilidade de trabalhar e ajudar na
construção deste caminho. Iremos também
como estão sendo trabalhados estes
elementos em sala de aula.

FAMÍLIA E ESCOLA NO
PROCESSO DE ORIENTAÇÃO
SEXUAL DA CRIANÇA
De acordo com Silvares (2002. p. 118),
pesquisas atuais mostram que há evidências
que as crianças não entendem completamente
muitos aspectos da sexualidade apesar
de envolver-se em uma variedade de
comportamentos sexuais. Portanto, fornecer
informações para as crianças os torna mais
capazes de tomar decisões sobre seu próprio
comportamento sexual.
Para mudar as atitudes das crianças em
direção a sexualidade, é necessário levar
em conta a forma como a educação sexual
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é abordada na família e na escola. Os pais
devem tratar questões mais individuais e
mais profundas, a escola tem que trabalhar
de modo mais geral e superficial, lidar com
questões sociais e convivialidade entre
ambos os sexos. Pais e escola precisam
trabalhar juntos para auxiliar as crianças na
reflexão de tais questões (VILELAS JANEIRO,
2008. p. 383).
De acordo com Suplicy muitos pais
acreditam que discussões acerca da
sexualidade se dão nas aulas de anatomia
ou que abordam os perigos da sexualidade.
Este significado atribuído pelos pais
sobre sexualidade é errôneo e enganoso,
pois a sexualidade está presente desde
o nascimento da criança, aonde ela vai
absorvendo informações de seu meio. Pode
se dizer que a maior parte do conhecimento
mediados pelos pais são indiretos, ou seja,
eles não sabem que estão fazendo isso, e
o sujeito assim constrói sua percepção da
sexualidade (SUPLICY 1983p. 222).
Para Muller (2013. P. 4), após o nascimento
da criança, os pais são os principais
exemplos,
tornando-se
os
primeiros
educadores sexuais fundamentais de seus
filhos. O ambiente familiar deve ser um lugar
aberto, por mais complexo que a conversa
pode ser, sobre temas tão tabus como
sexualidade, é de extrema importância que
os filhos se sintam encorajados a falar sobre
o problema, trazendo seus dilemas, dúvidas
e expectativas. O ambiente familiar deve ser
o refúgio da criança, de modo que tenha um
lugar para recorrer e compartilhar quando
necessário. Para Ribeiro (2009. P. 111), ele é
fundamental que a família seja um ambiente

de discussão e desenvolvimento mútuo, para
poder iniciar conversas, trocar experiências
e resolver conflitos sem violência.

O PAPEL DA ESCOLA
NA REFLEXÃO SOBRE
SEXUALIDADE
Desta forma, a escola tem como objetivo
fornecer informações concretas sobre a
sexualidade e esclarecer as distorções
aprendidas pelas crianças. A educação
sexual deve transmitir a sexualidade a partir
de uma perspectiva sociocultural, ampliando
a percepção do mundo do aluno e ajudando
a aprofundar e refletir sobre suas opiniões
(SUPLICY, 1983. P. 229). Para Ribeiro
(2009), apenas informar não é suficiente, é
necessário apresentar atitudes positivas em
relação ao sexo, para que as crianças possam
perceber a sexualidade como algo positivo.
As curiosidades das crianças sobre a
sexualidade são tópicos extremamente
importantes, onde podem adquirir um
conhecimento básico das origens de cada
um, despertando o desejo de conhecer
mais e, assim, revelando suas dúvidas. As
respostas a tais curiosidades contribuem para
a iluminação incentivando positivamente
o desenvolvimento da criança ao longo de
sua vida. Mas se ela não recebe as respostas
certas à curiosidade dela, ela pode sentir
ansiedade e tensão. A instituição deve,
portanto, oferecer um espaço que vise
esclarecer dúvidas, ajudando assim a aliviar
as ansiedades que muitas vezes interferem
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na aprendizagem do conteúdo acadêmico
transmitido (BRASIL, 2000).
Para Muller (2013, p. 6), a educação
sexual de qualidade pode dar origem a
reflexões contínuas sobre temas coletivos
ou individuais. A escola deve ter uma
visão aberta (ou ampla) das experiências
dos alunos para desenvolver a busca de
informações. É necessário reconhecer que a
sexualidade na educação está ligada à vida, à
saúde, ao prazer e ao bem-estar, associandose às diferentes dimensões do ser humano
envolvidas nesse aspecto. Portanto, o
trabalho de orientação sexual dentro das
instituições é a promoção da saúde infantil
(BRASIL, 2000)
Desta forma o educador deve estar
atento a estas questões, diante de um
assunto que abrange diversos preconceitos,
tabus e crenças. A sexualidade é
intendida como algo inerente na vida
humana, que se manifesta já a partir
do nascimento até a morte. Sendo assim a
sexualidade infantil irá se desenvolver a partir
dos primeiros dias de vida, manifestando-se
durante todo o período da infância de formas
e maneiras diferentes.
A
educação
sexual
nas
escolas
deve
ser
pautada
sempre
no
diálogo sobre os diferentes temas
abordados, por meio de professores
capacitados para exercer a tarefa formativa
e informativa, com objetivo de transmitir às
crianças informações biológicas corretas
sobre a sexualidade, ao mesmo tempo
em que acentua ao conceito do sexo
ligado nos aspectos do afeto e do prazer
(SUPLICY, 1983).

Temos que destacar que o trabalho de
educação sexual, deve ser compreender
também como uma forma de complementar
a educação dada pela família, sendo
coerente e bastante importante que a escola
comunique e até construa caminhos para que
a família participe da inclusão desta matéria
no currículo escolar.
A Sexualidade é parte da vida das pessoas,
e é por essa razão que a escola e a família
devem ajudar a construir nos pequenos
uma visão sem tabus nem preconceitos.
O
constrangimento
dos
pais
em
tratar do assunto aumenta a falta de
informação das crianças e dos jovens e faz
cada vez mais com que a escola se torne
o principal espaço de educação sexual.
(JARDIM GRAVA 2016, p. 13)
Segundo Ryckebusch (2011.p.136), a
Roda de Conversa tornou-se uma prática
educacional essencial no desenvolvimento
das crianças e importante para a promoção
da socialização, o desenvolvimento das
afeições, a construção de vínculos e
constituições de indivíduos críticos. Ou seja,
objetivo de Roda da Conversa é liderar o
diálogo, no qual as crianças são convidadas
a abordar várias questões, sem intenções
definidas, de estudantes e educadores sobre
os objetivos da situação.
É um espaço privilegiado para a troca
de informações e a troca de ideias. É um
exercício diário em que as crianças podem
ampliar suas habilidades de comunicação,
trocar experiências, fazer perguntas,
expressar seus pensamentos, tomar suas
dúvidas (BRASIL, 1998b). Portanto, cabe ao
professor organizar e garantir os espaços de
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participação de seus alunos, desenvolvendo
a partir do efetivo exercício de diálogo,
respeito e audição (RYCKEBUSCH, 2011. p.
221).
Uma preocupação para os professores
é se há uma faixa etária adequada para
discutir esses elementos, onde muitas vezes
a escola e o ambiente social observam as
crianças como um indivíduo assexuado e
inocente. Portanto, acredita-se que se o
educador discutir a sexualidade com essa
população, ele pode induzir prematuramente
comportamentos inadequados por parte
delas (entender a sexualidade como um ato
sexual), ou seja, acreditar que a informação
pode incentivar experiências sexuais
(RIBEIRO; SOUZA; SOUZA, 2004; p. 125).
Esta é uma discussão complexa que
divide professores em dois grupos: aqueles
e aquelas que pensam que a abordagem
deste tema na escola pode estimular a
sexualidade antes da idade apropriada,
enquanto outro grupo reflete que a discussão
sobre o assunto é importante, auxiliando
as crianças em algumas questões, como o
aspecto do cuidado a si, identidades sexuais,
representações de gênero, entre outras
questões (RIBEIRO; SOUZA; SOUZA, 2004p.
113). No entanto, é importante considerar
que o educador é responsável por ativar a
reflexão, sendo um participante na construçã
o do conhecimento da criança, e o
ambiente escolar serve para estimular o
desenvolvimento desse indivíduo como um
cidadão em (PEREIRA, 2011p. 27).
Além da família e da escola, outras
fontes influenciam a vida das crianças em
relação à sua sexualidade, tais como: livros,

assuntos que não pertencem a sua família e
especialmente na mídia de hoje. Pode-se ver
que muitas crianças têm informações sexuais
baseadas na mídia, sem a capacidade de
entender completamente o significado das
mensagens, empurrando-as para estabelecer
ideias e conceitos ruins, criando fantasias
sobre o assunto que são levadas para dentro
da escola, e cabe à instituição amplificar
a ação crítica, reflexiva e educativa deste
estudante (BRASIL, 2000. P. 123).
A mídia assume um papel que altera
visões e comportamentos relacionados
à
sexualidade,
ligando
imagens
eróticas que fazem com que as crianças se
comportem de forma inadequada. Pode-se
observar que as campanhas de educação
nem sempre são apropriadas para essa
audiência, onde uma grande quantidade
de
comportamentos
moralizantes
e
preconceituosos. (BRASIL, 1998ª p. 117).
Diante disto devemos ressaltar a
importância destas reflexões nas escolas
e famílias, formando nossas crianças de
forma integral, ajudando-os a perceberem e
respeitarem a si e a pessoas. A escola deve
formar para a construção de uma nova visão
de pessoa, objetivando a quebra de tabus que
prejudicam tanto nossas crianças, naquilo
que é natural e tão presente na vida de todas
as pessoas: A sexualidade.
A escola deve capacitar seus profissionais
e se não a famílias e a comunidade para
um diálogo saudável e tranquilo sobre esta
temática com nossas crianças, sem que
prejudiquem as etapas de crescimento ou
que disseminem discursos violentos sobre
temas tão importantes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dessa discussão, constata-se que a sexualidade
está presente no contexto escolar, tão certo quanto está
presente nas famílias. O educador e educadora deve estar
preparado para poder refletir e ajudar os alunos a olharem
para essas questões, reconhecendo a importância de se falar
sobre isso dentro das instituições (de ensino e familiar).
Nas escolas, a orientações sexuais, as aulas que abordam
temas como sexualidades devem ser mediadas por
profissionais capacitados, que respondam as dúvidas, criem
reflexões, lidem conflitos presentados pelas crianças visando
sempre uma formação integral.
A família também é um importante agente neste caminho
em construção, pois é nela que a criança obtém as primeiras
informações, os primeiros sentidos, que ao chegar à escola, a
instituição terá a missão de desfazer distorções ou enfatizar
certos aprendizados.
É de extrema importância favorecer criações de pesquisas,
materiais e instrumentos que ajudem os profissionais da
educação infantil a lidarem com estes desafios, beneficiando
todas e todos com uma melhor preparação e fazendo com
que as crianças sejam melhor orientadas diante de uma
temática tão presente e importante que é a sexualidade.
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A SURDEZ NO BRASIL
RESUMO: Este artigo tem por objetivo discutir as relações vivenciadas pelo grupo de
surdos, questionando desde possíveis causas sobre a surdez e até mesmo mostrando como a
sociedade ainda tem uma visão estereotipada e preconceituosa, esse tipo de comportamento
social, traz grandes perdas emocionais que refletirá negativamente na aprendizagem. Segue
nesta discussão, a falta de incentivo na formação dos educadores, que enfrentam muitos
obstáculos em suas carreiras, mesmo assim, contribuem para a melhoria de ensino e inclusão
de seus alunos. Outro ponto discutido são os tipos de comunicação da comunidade surda,
na qual, muitas vezes não é ofertada adequadamente, por falta de profissionais atualizados
e sistemas de ensino com estruturas especificas para surdos. A partir desse artigo podemos
refletir, o quanto é importante uma educação inclusiva, e incentivar a conscientização dos
nossos discentes, a partir de atividades significativas que despertam o interesse em aprender.
Palavras-Chave: Aprendizagem; Desmistificar; Educação; Especial; Surdos.

1598

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

INTRODUÇÃO
Este artigo teve como origem as reflexões
de toda a classe de professores, ao ver
que a sociedade ainda tem uma visão
excludente em relação aos surdos no Brasil.
Especificadamente no campo educacional,
nos deparamos com alunos da rede pública
com necessidades especiais em classes
regulares, que por sua vez, enfrentam muitos
obstáculos em suas deficiências, por não
terem atendimentos adequados em suas
respectivas unidades educacionais.
Tais conflitos inerentes a nossa prática
como docente, tanto nas redes públicas,
quanto privadas, nos permite perceber o
quanto estamos aprisionados nos sistemas
de ensino retrógrados e excludentes, que
em nada contribuem para uma formação e
incentivo aos educadores.
Por sua vez, a triste realidade, se resume
em uma grande insatisfação dos docentes
em ensinar e a falta de estrutura adequada
aos seus educandos.
Logo, tal problemática, gera outros
conflitos em sala de aula, como por exemplo,
o total desinteresse dos alunos em aprender,
por se julgarem ``anormais `` sem capacidade
na aprendizagem.
Devido à auto- estima baixa, alguns
educandos não se interessam em desenvolver
as atividades sob a justificativa pessimista de
que não conseguiriam, pois, este insucesso
escolar já havia criado raízes.
Por conta disso, tivemos que refletir em
futuras ações relacionadas à sala de aula que
contribuíssem com a melhoria do ensino e a
aprendizagem desses alunos.

Decidimos então tornar este trabalho
como uma fonte de reflexão para
compreender o comportamento dos alunos e
compartilhar com os nossos colegas de
profissão, que também vivenciam esse
dilema em sala de aula.

DESENVOLVIMENTO
Apresentamos algumas das teorias que
foram estudadas para dar embasamento
teórico do estudo. No que se refere aos
fatores conflitantes dos surdos em sala de
aula, mostramos alguns deles:
• Desmistificando o conceito sobre
surdez: o que é e as suas causas;
• As possíveis causas em relação à
surdez;
• As representações sobre a surdez;
• Sentimentos negativos podem impedir
a aprendizagem;
• Plano de carreira dos professores na
Educação Especial;
• As formas de comunicação dos surdos.

DESMISTIFICANDO O
CONCEITO SOBRE SURDEZ: O
QUE É E AS SUAS CAUSAS.
Quando se fala em surdez no
Brasil,
observamos
muitas
pessoas
erroneamente conceituarem indivíduos
que não são deficientes auditivos, pelo
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fato, de alguns cidadãos gritarem ao
responder uma determinada conversa,
pois isso remete a ideia de não
compreensão por parte do ouvinte.
Segundo o Decreto nº 5.626, de 22 de
janeiro de 2005, regulamenta a Lei nº 10.436,
de 24 de abril de 2002, e o art. 18 da Lei nº
10.098, de 19 de dezembro de 2000.
Art. 2o Para os fins deste Decreto,
considera-se pessoa surda aquela que,
por ter perda auditiva, compreende
e interage com o mundo por meio
de experiências visuais, manifestando sua
cultura principalmente pelo uso da Língua
Brasileira de Sinais - Libras.
O Decreto nº 5.626 de 2005 completa
que considera-se deficiência auditiva a
perda bilateral, parcial ou total, de quarenta
e um decibéis (dB) ou mais, aferida
por audiograma nas freqüências de 500Hz,
1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz.
Neste
mesmo
enfoque,
podemos
compreender que o conceito de perda
auditiva bilateral é uma ausência de
audição em ambos os ouvidos, que
pode
ser
acompanhado
pela
uma
perca parcial ou total.
No âmbito de uma perda parcial auditiva
ou sensorioneural é uma célula danificada na
parte localizada na cóclea do ouvido interno
apenas de alta freqüência, em alguns casos
pode ser revertida com remédios, cirurgias
ou até mesmo aparelhos auditivos.
O
diagnóstico
que
mostra
especificadamente tais problemas de ?
audição é denominado audiômetro, por
meio deste aparelho podemos analisar as
freqüências e graus, (Costa, 1994). Veremos

a seguir a tabela que mostra detalhadamente
os tipos de perda auditiva leve, moderada,
severa e profunda.

As diferenças entre o nível de surdez,
mostrada por meio dos decibéis, nos
recorre a ideia de como ocasionou esse tipo
deficiência. Discutiremos este assunto no
tópico a seguir.

AS POSSÍVEIS CAUSAS EM
RELAÇÃO À SURDEZ
A surdez pode ocorrer antes de o indivíduo
nascer, muitas vezes de origem hereditária,
essa desordem genética está relacionado ao
tipo sanguíneo dos pais, denominamos de
surdez congênita, quando indivíduo nasce
surdo, confirmada por Costa (1994).
Tal surdez, também ocorre durante o
período de gestação da mãe, como por
exemplo, doenças contagiosas como
rubéola, toxoplasmose, citomegalovírus, ou
até mesmo exposição com drogas (sejam
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elas tóxicas ou certos medicamentos com
composições que afetam a audição da
criança).
Após o período de gestação, a criança
pode adquirir algumas doenças inerentes à
vida adulta, como meningite, sífilis, sarampo,
caxumba, denominadas de pós
natais,
segundo a Secretaria Especial de Saúde
(1997).
Em linhas gerais a surdez, no estágio
não congênito, ou seja, a pessoa nasce
com audição normal e adquire, por meio de
acidentes, ou doenças a qual mencionamos
anteriormente.
As complicações da surdez podem
surtir muitos efeitos negativos na vida
criança, seja ela adquirida, ou de nascença.
Atualmente os surdos enfrentam muitos
preconceitos por parte da sociedade, pois
ainda têm uma visão deturpada e egoísta e
não respeitam o próximo. O próximo tópico
refletirá sobre a visão que a população tem
sobre os surdos no Brasil.

REPRESENTAÇÕES SOBRE A
SURDEZ
A visão que a sociedade têm em relação aos
surdos no Brasil, cria-se grandes impactos de
convivência humana, em outras palavras, as
relações humanas se tornam distantes, seja
ela no contexto entre amigos, familiares,
escolar e até mesmo no mercado de trabalho,
tal barreira nos remete a ideia o que é visto
como normal e anormal. Para Santana (2007)
apud Canguilhem ( 1995), o anormal não é
o ser humano destituído de normas, e sim

aquele que possui características diferentes,
não segue os padrões estabelecidos pela
sociedade.
O diferente é alvo de preconceito, pois
foge do consenso habitual, ser diferente
das
pessoas
consideradas
normais,
Mantoan explica (2006) que a diferença
propõe o conflito, e que se aceita é
valorizada, rompendo os paradigmas
sociais, pois cada ser é constituído com suas
próprias características e personalidade,
por outro lado, quando a diferença é
rejeitada, torna-se uma barreira que impede
a transformação da sociedade.
Neste mesmo enfoque Martins (2006
apud Oliveira), relata que as pessoas que
apresentam necessidades especiais são
rotuladas como incapazes, anormais e
inúteis. Vejamos algumas delas:
• Pessoa inútil incapaz de aprender
• Ser diferente das pessoas consideradas
normais
• Denominações como: coitadinhos,
retardados, doentes.
Podemos
recorrer
há
uma
predominância de fatores históricos e
um sistema dominante, na qual as pessoas
com necessidades especiais eram segregadas,
eram excluídas socialmente e consideradas
possuírem maus espíritos.
Portanto, no âmbito educacional, elas
recebiam atendimento em lugares isolados,
oferecidos por instituições de cunho
religioso, muitas pessoas passavam a vida
inteira nestes lugares longe da sociedade.
Podemos notar que a sociedade ainda não
conseguiu desmistificar tais ideias negativas
e discriminatórias, pois todas as crianças
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podem aprender independente de suas
necessidades, confirmadas pelas teorias de
aprendizagem de Kohl (2010, apud Vygotsky
1988), umas mais lentas e outras em nível
intermediário ou até mesmo em um nível
avançado, tudo dependerão da interação
social, entre, família, escola e amigos.
Veremos a seguir, que as representações
negativas podem gerar sentimentos que
impedem os alunos de se sentirem capazes
de realizar as atividades.

SENTIMENTOS NEGATIVOS
PODEM IMPEDIR A
APRENDIZAGEM
Observarmos o comportamento dos
alunos na educação especial, em relação às
atividades que eram consideradas por eles
estimulantes na aprendizagem, percebemos
que alguns aprendizes tinham medo de errar.
Neste caso, o que impede os aprendizes
de ter sucesso escolar é a falta segurança
que advém de frustrações, como por
exemplo, os colegas de classes comuns
que podem agir de forma desrespeitosa,
ridicularizando futuros erros cometidos.
Podemos analisar que as críticas dos colegas
podem ser um empecilho na aprendizagem
, pois cada aprendiz reage de uma forma
ao se deparar em uma situação de crítica,
uns crescem neste processo aprendizagem
e, outros ficam deprimidos e se julgam
incapazes de aprender.
Segundo Krashen (1987) em sua teoria
do filtro afetivo, quanto maior a ansiedade

dos aprendizes em confronto com a
aprendizagem, maior também será o seu
grau de dificuldade em aprender o conteúdo
apresentado.
Geralmente, estes discentes têm uma
auto-estima baixa, pois acham que não
são capazes de aprender na escola pública
como garante a Lei 9394/96, como uma
modalidade de educação escolar oferecida
preferencialmente na rede regular de ensino,
ao aluno PNEE (deficientes físicos, auditivos,
visuais; autistas; altas habilidades), assim
descrita como:
Uma modalidade de ensino cujo
sua política é calcada no direito de todos à
educação, sem discriminações, e estabelece
um elenco de objetivos e de diretrizes,
consentâneos com a avaliação da conjuntura
brasileira atual, tendo como finalidade
a formação de cidadãos conscientes e
participativos (MEC, 1994, p. 132).
Caminhando nesse sentido, as ideias de
Rogers (1986) nos mostram que quando os
professores criam um clima de confiança em
sala de aula, pode facilitar a aprendizagem,
ou seja, encorajar os alunos a superarem os
seus desafios.
Segundo o teórico Wallon (1979) a
afetividade é vital para a construção do
conhecimento e do ser humano, pois as
atitudes positivas dos educadores estimulam
os educandos a terem uma aprendizagem
significativa.
Neste mesmo enfoque, as denominações
excludentes e discriminatórias como
coitadinhos
retardados
e
doentes,
necessitam de uma conscientização social
por meio dos órgãos competentes, por
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meio de ações educativas e punitivas. Além
disso, os educadores têm um grande papel
nesta tomada de transformação social, pois
contribuem na formação de seus discentes.
Para tal tomada de conscientização tornar
mais eficaz, os docentes necessitam
de formação específica que veremos
no capítulo posterior.
Além disso, os educadores têm um grande
papel nesta tomada de transformação
social, pois contribuem na formação de seus
discentes. Para tal tomada de conscientização
tornar mais eficaz, os docentes necessitam
de formação específica que veremos no
capítulo posterior.

PLANO DE CARREIRA
DOS PROFESSORES NA
EDUCAÇÃO ESPECIAL
Percebemos que a falta de motivação não
era apenas dos discentes em sala de aula,
pois esta pesquisa mostrou o quanto os
docentes necessitam de um plano de carreira
em suas vidas para transformar o ensinoaprendizagem.
Desta forma, os cursos de capacitação são
oferecidos aos profissionais da educação,
porém o que os professores almejam são
gratificações adequadas que incentivem a
busca pelo saber.
Se analisarmos profundamente a questão
do incentivo, veremos que assim como os
aprendizes necessitam de aulas estimulantes
para serem motivados na aprendizagem,
os docentes também necessitam de uma

motivação extrínseca, isto é, de uma
recompensa ou até mesmo ser reconhecido
por um determinado esforço, conforme cita
(Boruchovith 2001).
A falta de um plano de carreira adequado
do professorado é tão caótica que
estagnam alguns profissionais de evoluírem
intelectualmente, desta forma, faz com que
alguns professores se auto intitule Estou
emburrecendo na minha sala de aula´´.
Mesmo com a falta de incentivos
governamentais, percebe-se que alguns
profissionais buscam formas de melhorarem
as suas aulas por meio de cursos de
atualização.
Os educadores do sistema regular de
ensino necessitam de formação continuada,
a fim de desenvolverem suas competências
em sala de aula e ampliarem o seu campo de
trabalho. Neste sentido, (Xavier, 2002 p.19),
corrobora em relação às competências dos
professores na educação especial:
A
construção
da
competência
do
professor
com
qualidade
às
necessidades educacionais especiais de
seus alunos em uma escola inclusiva pela
mediação de ética, responde à necessidade
social e histórica de superação das políticas
pedagógicas que discriminam segregam e
excluem e ao mesmo tempo, configura, na
ação educativa, o vetor da transformação
social para a equidade, solidariedade e
cidadania.
Tal formação é imprescindível ao
professorado, considerando que muitos
docentes da rede pública possuem alunos de
distintas necessidades em classes regulares,
uma grande parte desses professores tem
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pouca familiaridade teórica e prática na
educação especial, pois muitos concluem o
curso de pedagogia geral e não tem acesso
detalhado a esses conhecimentos específicos.
Por meio desses conhecimentos, os
educadores poderão ser capazes de
conhecer melhor o seu público alvo, analisar
os conhecimentos atuais de seus alunos
e suas potencialidades. Criar materiais
diversificados para os seus discentes ou até
mesmo adaptar tais matérias.
Segundo Prieto 2003, os docentes
devem considerar as diferenças individuais
dos alunos, características específicas,
as diferentes habilidades e dificuldades
enfrentadas em cada deficiência. Outro
ponto importante é trabalhar o contexto dos

AS FORMAS DE
COMUNICAÇÃO DOS
SURDOS
A comunicação é de suma importância
na deficiência auditiva, podemos encontrar
diferentes formas de comunicação, conforme
Albres (2010):
• Alfabeto Manual: Esse tipo de
recurso consiste na soletração das letras e
números com as mãos. Para compreender
com a clareza, se faz necessário soletrar
pausadamente para formar palavras.
O alfabeto manual é mais utilizado para
soletrar nomes de pessoas, lugares, rótulos
e vocábulos inexistentes na língua de sinais,
portanto, o ato de decorar este instrumento
de comunicação como algumas pessoas

alunos, ou seja, a comunidade em que vivem,
e suas predileções.
A
partir
disso,
os
professores
poderão
elaborar
seus
planos
de
ensino, avaliações, e projetos condizentes a
realidade dos discentes.
A LDB 96 é previsto professores com
capacitação na rede regular de ensino em
classes comuns, entretanto a legislação
vigente não condiz com a prática nas
escolas públicas. O que percebemos é que
ainda falta um compromisso dos sistemas
de ensino para garantir a qualidade
na educação básica, ´por conta disso,
discutiremos a importância da comunicação
dos surdos, uma possibilidade de viabilizar
acessibilidade do grupo de surdos.
erroneamente pensam, não garante uma
conversação fluente.
• Libras: A Língua Brasileira de sinais foi
estabelecida por meio da Lei nº 10.436/2002,
como a língua oficial das pessoas surdas. A
comunicação é feita por sinais, necessário
também conhecer a estrutura gramatical
própria para combinar as frases para
estabelecer a comunicação.
• Leitura e escrita: A comunicação por
meio da leitura e escrita para surdos é um
dos grandes desafios de aprendizagem,
pois muitos surdos não desenvolveram
habilidades com interpretação de textos, já
que a língua portuguesa é alfabética e tem
como base a produção oral dos fonemas.
• Leitura Oro-Facial ou labial: Consiste
na interpretação visual, a partir dos
movimentos labiais e expressão facial
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auxiliam na comunicação.
Tal comunicação é desenvolvida por
fonoaudiólogos e professores, em outras
palavras, nem todos os surdos têm a
oportunidade de aprendizagem deste
instrumento, pois se faz necessário uma
educação inclusiva e profissionais qualificados
na qual discutimos anteriormente.
Percebemos que a consolidação da
comunicação dos surdos dependerá de

muitos fatores, como por exemplo, escolas
que tenha uma estrutura adequada para
suprir as necessidades básicas de seus
educandos, a Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa
com Deficiência), destinada a assegurar e
a promover, em condições de igualdade,
o exercício dos direitos e das liberdades
fundamentais por pessoa com deficiência,
visando à sua inclusão social e cidadania.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo permitiu que os professores analisassem a
situação caótica dos surdos no Brasil, que vivenciam a falta
de estrutura adequada nas redes regulares de ensino.
Outro fator relevante de análise é que a sociedade ainda
é preconceituosa em relação às pessoas com necessidades
especiais, por sua vez, utilizam expressões como ``
coitadinhos e incapazes”.
A população e os nossos governantes necessitam
desmistificar tais ideias, por meio, de leis que assegurem
efetivamente a inclusão de surdos, seja ela no campo
educacional de ensino e principalmente para exercer o seu
papel de cidadão. “Também se faz necessário ações punitivas
para quem desrespeita o próximo, a partir daí teremos uma
mudança de pensamento, um dos passos para termos uma
sociedade mais justa e igualitária”.
Não podemos deixar de mencionar, a formação dos
professores na educação básica, que estão à mercê a mão
de obra, segundo as demandas dos mercados, muitos estão
despreparados e solitários em sua profissão e não sabem
como incluírem seus educandos em suas necessidades
especiais.
Atualmente, as escolas regulares transformam seus
alunos especiais, como meros coadjuvantes, não exercem
o papel de protagonista da aprendizagem, não aprendem
adequadamente, a própria escola exclui por falta de materiais
que atendam as necessidades dos educandos. Portanto,
vivemos em contradição, por um lado a lei assegura o direito
do surdo no Brasil, mas na prática sofrem por não serem
evidamente incluídos na sociedade.
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A MUSICALIZAÇÃO NO PROCESSO
DE LETRAMENTO
RESUMO: da possibilidade de o aluno aplica-lo em sua vida cotidiana, exercendo o pleno
exercício de cidadania. Nesta perspectiva, o estudo visou compreender quais aspectos da
música favorecem o desenvolvimento da criança na perspectiva do letramento. Para isso,
foi desenvolvido um estudo de cunho bibliográfico. Os resultados evidenciaram que a
música representa um recurso totalmente ligado ao desenvolvimento humano e estimulação
das capacidades mentais dos educandos. Além dos aspectos sensíveis que possibilitam
estímulos cerebrais, o caráter lúdico das atividades que envolvem a música deixa a criança
mais receptiva para o conhecimento. E, por fim, para as práticas de letramento, viabiliza o
processo por meio de análises e reflexões de letras de música, compreendendo o seu sentido,
explorando e correlacionando o significado da palavra no universo da leitura e escrita.
Palavras-Chave: Alfabetização; Letramento; Música; Musicalização.
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INTRODUÇÃO
A
alfabetização
representa
um
conhecimento
essencial
para
o
desenvolvimento do indivíduo para o pleno
exercício de cidadania. Contudo, sabese que esse processo vai muito além da
decodificação da escrita, pois o universo das
palavras deve estar envolvo de compreensão,
conexão, análise e reflexão, para que o seu
uso faça sentido e tenha aplicabilidade fora
do contexto escolar do aluno.
Com isso, surge o letramento como uma
proposta que viabiliza e amplia o sentido
da alfabetização, possibilitando que o aluno
adentre neste universo com capacidade
crítica, reflexiva e visão de mundo. E para
estimular desde o início da vida escolar do
educando, é preciso também utilizar da
ludicidade e linguagem adequada para que
o conhecimento faça sentido e a criança se
torne receptiva aos saberes.
Dentre as ferramentas lúdicas, destacase a música pelo estímulo aos aspectos
cerebrais, favorecendo o desempenho da
criança e ampliação de suas potencialidades.
Dessa forma, a questão que norteia o estudo
é: Como a música pode favorecer o processo
de letramento?
O presente estudo tem como objetivo
geral compreender quais aspectos da
música favorecem o desenvolvimento
da criança na perspectiva do letramento.
Enquanto os objetivos específicos consistem
em: apresentar a música enquanto fator
de desenvolvimento humano, estudar
a música enquanto recurso pedagógico
de desenvolvimento integral e, por fim,

enfatizar como os seus estímulos favorecem
o processo de letramento.
O estudo justifica-se mediante a
necessidade de desenvolver a capacidade
crítico, reflexiva na criança, bem como a
visão de mundo, de forma contextualizada
com a sua realidade e linguagem natural.
Dessa forma, considerando que na infância
prioriza-se a ludicidade nas ações, uma vez
que tornam o ambiente mais divertido e
harmônio, a música se apresenta como uma
ferramenta eficaz para despertar a criança
para o conhecimento, explorando aspectos
sensíveis do desenvolvimento humano e
permitindo ampliar a perspectiva de uma
aprendizagem ampla e efetiva a partir da
observação, compreensão e exploração do
contexto musical trabalhado.
Para isso, foi desenvolvido uma pesquisa
bibliográfica, utilizando livros, artigos
científicos e documentos legislativos
disponíveis em bases de dados como Google
Acadêmico e Scielo. Os descritores elegíveis
para o estudo foram: música, musicalização,
letramento.

A MUSICALIZAÇÃO
A música representa uma ferramenta
intimamente voltada ao desenvolvimento
humano e encontra-se presente em todas
as culturas e nas mais diversas situações.
Trata-se de um recurso capaz de envolver e
estimular diversas áreas do conhecimento e
dentro os benefícios destacam-se a elevação
da autoestima, aumento de sensibilidade,
criatividade, concentração, atenção, entre
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outros, o que justifica a sua utilização no
meio escolar (LOUREIRO, 2003).
Sob esta perspectiva do uso como
instrumento de desenvolvimento humano,
Tozetto (2005) mostra o surgimento do termo
musicalização, que representa um meio
de trabalho no qual estimula a percepção
musical.
Essa percepção, por sua vez, não tem
necessariamente objetivo de tornar o aluno
músico, a não ser que ele demonstre interesse
e habilidades para tal, mas no geral envolve
resgatar a cultura, auxiliar na construção de
conhecimento a partir dos aspectos sensíveis
que a música é capaz de ativar e desenvolver
no cérebro humano.
[...] musicalizar é desenvolver os
instrumentos de percepção necessários
para que o indivíduo possa ser sensível à
música, apreende-la recebendo o material
sonoro/musical como significativo - pois
nada é significativo no vazio mas apenas
quando relacionado e articulado no
quadro das experiências acumuladas,
quando compatível com os esquemas de
percepção desenvolvidos (PENNA, 2009,
p. 22).

Brito (2003, p. 41) estabelece que ‘’o modo
como os indivíduos percebem, aprender e
se relacionam os sons no tempo-espaço,
revelam o modo como percebem, aprendem
e relacionam o mundo que exploram e
descobrem a cada dia’’.
Com isso, a maneira em que a música
é trabalhada no meio escolar é muito
importante pois quando bem direcionada

é capaz de estimular o desenvolvimento
humano e favorecer a construção de
conhecimento e identidade.
Uma observação importante sobre o a
música enquanto ferramenta pedagógica,
volta-se a mostrar que não se trata de um
recurso que auxilia no desenvolvimento
do aluno, como também na percepção
do professor diante do seu aprendizado,
servindo uma ferramenta de avaliação e
condução do processo educativo, pois o
professor pode verificar a expressão da
criança, socialização, como manifesta os
seus interesses, as reflexões realizadas por
intermédio das letras, entre outros.
Brito (2003) mostra uma função
muito interessante e já reconhecida que
é recepcionar a chegada dos alunos no
ambiente escolar, a fim de que o ambiente
se torne mais harmônico e divertido para
a criança. Além disso, pode ser inserida de
acordo com o contexto da atividade que está
sendo realizada, no entanto, para que seja
um recurso efetivo, é preciso que a escolha
da música aconteça de forma adequada,
considerando idade do público, interesses,
similaridade com o assunto, bem como
seleção de atividades que serão realizadas a
partir do estímulo musical.
Também sugere que a música seja
estudada como uma disciplina em razão
gama de contribuições, porém mais do que
isso, conforme já é constatado na legislação,
deve ser inserida e aplicada ao cotidiano
escolar dos alunos, enriquecendo realmente
tudo aquilo que é feito no âmbito escolar.
Os parâmetros Curriculares Nacionais,
Brasil (1988) indica a necessidade de a escola
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garantir oportunidades para a criança construir
o conhecimento de forma ampla, a nível social e
filosófico, além de explorar as suas características
próprias, sendo elas, a imaginação, criatividade,
atenção, sensibilização, capacidade reflexiva,
memorização, percepção do meio, entre outras.
Na lei nº 11.769 diz que o objetivo
não é formar músicos, mas desenvolver a
criatividade, sensibilidade e a integração
dos alunos. Assim, de acordo com as
Diretrizes Curriculares Nacionais as
práticas pedagógicas que compõem
a proposta curricular do trabalho na
educação infantil devem ter como
eixos norteadores as interações e as
brincadeiras, garantindo experiências
que favoreçam a imersão das crianças
nas diferentes linguagens e o progressivo
domínio por elas de vários gêneros e
formas de expressão: gestual, verbal,
plástica, dramática e musical (TOZETTO,
2005, p.12).

corporais enquanto canta ou ouve uma
música’’. Dessa forma, dentre as funções da
música citadas pelo referido autor, destacamse maximização das expressões cognitivas,
sensibilidade,
criatividade,
autoestima,
organização, harmonização, concentração,
socialização, entre outros.
O modo como os indivíduos percebem,
aprendem e se relacionam com os sons,
no tempo-espaço, revela o modo como
percebem, aprendem e se relacionam
com o mundo que vêm explorando e
descobrindo a cada dia (BRITO, 2003, p.
41).

Brito (2003) segue mostrando outros
benefícios da música, tais como:
Tabela 01: Benefícios da música no
desenvolvimento humano.

Loureiro (2003) segue ressaltando que não
necessariamente a musicalização precisa ser
trabalhada somente na Educação Infantil.
Embora seja considerado essencial despertar
esses aspectos ainda na infância, em razãoo
caráter lúdico e receptividade da criança a
construção de conhecimento e exploração
do meio onde está inserida, trata-se de um
trabalho contínuo e que pode contemplar
todas as séries e etapas do desenvolvimento
humano.
Joly (2003, p. 16) enfatiza que ‘’durante o
processo de musicalização a criança tende
a desenvolver a capacidade de expressão
de modo integrado, realizando movimento
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Compreende-se que dentre as funções da
escola, destaca-se o preparo para o exercício
pleno da cidadania, contudo, é comum que
os alunos vejam esse processo como árduo.
Neste contexto, Snyders (2012) faz uma
analogia mostrando que os alunos pensam
que a escola é um remédio que precisa ser
engolido para que fique tudo bem no futuro.
Com a música, essa visão pode ser mudada,
uma vez que é totalmente possível tornar o
processo educativo mais prazeroso, animado
e cheio de estímulos que tornem o aluno
receptivo ao universo do conhecimento.
Mársico (2012, p.148) complementa ‘’uma
das tarefas primordiais da escola é assegurar
a igualdade de chances, para que toda criança
possa ter acesso à música e possa educar-se
musicalmente, qualquer que seja o ambiente
sociocultural de que provenha”. Segundo
Craidy (2001, p. 4):
A música não substitui o restante da
educação, ela tem como função atingir
o ser humano em sua totalidade. A
educação tem como meta desenvolver
em cada indivíduo toda a perfeição de
que é capaz. Porém, sem a utilização da
música não é possível atingir a esta meta,
pois nenhuma outra atividade consegue
levar o indivíduo a agir. A música atinge a
motricidade e a sensorialidade por meio
do ritmo e do som, e por meio da melodia,
atinge a afetividade.

realizando uma análise reflexiva do contexto
da música, o ritmo, os ensinamentos que ela
proporciona, tornando o sábio e crítico sobre
aquilo que conhece.

A MÚSICA NO PROCESSO DE
LETRAMENTO
Bréscia (2003), também destaca que o uso
da música favorece a aquisição de qualquer
conhecimento pois auxilia no desempenho,
concentração, leitura, interpretação e
habilidades linguísticas.
Ferreira (2008), mostra que para o processo
de alfabetização e letramento, a música é
um recurso que trabalha as mais diversas
habilidades do aluno, pois resgata a cultura,
amplia o vocabulário, favorece o letramento,
entre outros.
O referido autor complementa que
a alfabetização designa o processo de
aprendizagem onde se desenvolve a
habilidade de ler e escrever, enquanto no
letramento há o uso competente desses
dois aprendizados nas práticas sociais.
Abaixo, Ferreira (2008) faz a distinção entre
os dois processos, mostrando também
como são interligados e essenciais para o
desenvolvimento pleno da criança.

Dessa forma, orienta-se que a escola
favoreça a ampliação de conhecimento
dando a oportunidade de o aluno conhecer
diversos gêneros, culturas e estilos musicais,
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O autor também enfatiza que a escola precisa ampliar o conhecimento musical do

aluno, oferecendo oportunidades para que
conviva com gêneros diversos, novos estilos,
e consequentemente a análise do que é
estudado, gerando maior criticidade no
processo educativo.
Neste sentido, autores como Bréscia
(2003), mostra que é possível associar os

recursos, como por exemplo, ler poemas,
textos ou a própria letra, após escutar a
música, gerando uma integração de aspectos
cognitivos, sensíveis, afetivos, comunicativos,
entre outros.
Assim, o aluno ganha uma maior proporção
do processo de alfabetização, uma vez
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que faz uso de valores voltados a leitura e
escrita. Dessa forma, a música é capaz de
levar o aluno a uma fonte de conhecimento,
sendo fundamental para a compreensão dos
aspectos sociolinguísticos.
Marsíco (2002, p. 220), cita as músicas
de domínio popular como instrumento de
suma importância para a alfabetização e
letramento. ‘’Esse gênero musical possui
características e propriedades próprias e
intrínsecas, que são adotadas com diversas
finalidades, seja para se trabalhar dentro da
sala de aula, seja dentro de casa, seja na rua
para brincar com amigos’’ (p.12).
Assim, o professor deve ter a sensibilidade
de reconhecer a necessidade de integração
dos conhecimentos, e associá-los no momento
certo, valorizando as matérias propostas,
fazendo com que elas sejam concretizadas,
de acordo com o tema abordado, realizando
um paralelo com a realidades do aluno, que
irá ter a percepção de entender melhor
o que está sendo aplicado, interagindo e
sociabilizando com os demais colegas em
sala de aula.
Soares (2008), em seus estudos, também
cita a associação de recursos, acreditando
ser essencial para efetivar o processo de
alfabetização, a partir da música, leitura,
dançar, artes em geral, gerando um grande
canal para que o aluno assimile os conteúdos
e seja capaz de construir o seu próprio
conhecimento.
Além disso, é válido ressaltar que o
processo de ensino aprendizagem precisa
considerar as peculiaridades do público.
Dessa forma, a linguagem musical é
completamente assimilável ao indivíduo, seja

criança, adolescente ou adulto, pois faz parte
de seu universo.
Neste sentido Rojo (2009), acredita ser
essencial incluir o público alvo e as questões
sociais na alfabetização e letramento, uma vez
que considerar apenas a linguagem padrão
no processo educativo é completamente
excludente e gera uma negação de toda a
diversidade cultural existente. A música,
muito pelo contrário, pode ser um incrível
recurso para mostrar justamente todas as
diferenças existentes.
O professor alfabetizador, por sua vez,
precisa ser um cidadão crítico, acima de
tudo, e que veja a educação como um
processo revolucionário, que visa emancipar
o indivíduo.
Neste sentido, este profissional precisa
passar por uma formação capaz de lhe
tornar realmente apto para um trabalho tão
complexo, e mais, compreenda que o universo
da Educação exige estudo continuo, então
neste caso, é preciso englobar a formação
continuada para aqueles que atuam em sala
conseguirem promover a mudança essencial
no sistema de ensino, sobretudo, no processo
de alfabetização.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A música é considerada um recurso intimamente ligado
ao desenvolvimento humano. Assim, pensando no contexto
educacional, sobretudo no que tange a alfabetização, possibilita
a potencialização da aquisição de novos conhecimentos, com
acesso a diferentes culturas, linguagens, além de promover
a concentração e criar uma atmosfera mais propicia para a
construção de saberes.
Além disso, diversos autores evidenciam que a associação da
música a leitura de poemas, histórias ou textos diversos, promove
a integração de aspectos sensíveis, afetivos, estéticos e cognitivos,
promovendo uma interação e comunicação social.
O desenvolvimento do estudo confirma as hipóteses citadas no
trabalho, onde a música apresenta eficácia no desenvolvimento
humano, e da criança em fase escolar, pois além de auxiliar na
criação de um ambiente harmônico e interativo - essencial para
a alfabetização, os indivíduos sentem mais prazer nas atividades,
conseguem se concentrar melhor, além de terem acesso a um
vasto conteúdo, uma vez que é possível desenvolver inúmeros
trabalhos com as letras das músicas, principalmente quando
consideramos aquelas de domínio popular.
Assim, conclui-se que a música possibilita não só alfabetizar,
como letrar, pois leva o indivíduo ao contato com a cultura, além
de permitir que o professor desenvolva trabalhos que tenham
como ponto de partida a realidade do público.
No entanto, cabe destacar o papel do professor neste
processo, que precisa de conhecimento sólido para inserir a
música ou qualquer outro recurso adequadamente no processo
educativo, para que auxilie os alunos no desenvolvimento de
suas potencialidades. Neste caso, é essencial que o professor
compreenda que sua função está intimamente ligada aos estudos
e busca por metodologias que melhorem a qualidade da educação.
E justamente por isto, formação continuada é essencial para
que estes profissionais estejam em contato com novos estudos,
discutam suas realidades e encontrem estratégias para otimizar
o processo de ensino aprendizagem, formando cidadãos críticos,
reflexivos e com visão de mundo.
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APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO
INFANTIL: É POSSÍVEL APRENDER
BRINCANDO
RESUMO: O artigo apresentado aborda o tema “Aprendizagem na Educação Infantil: é
possível aprender brincando”. Na parte I, foi apresentada a história da Educação Infantil, seus
avanços e retrocessos, os caminhos percorridos para que chegássemos a atual educação.
Já na parte II, após a coleta de dados realizada mediante a um questionário, foi feita a
tabulação e a partir dos resultados pude desenvolver o tema com maior embasamento em
relação à aprendizagem na Educação Infantil, entre outros. Por fim, na parte III apresento os
eixos que fundamentam o currículo segundo o RCNEI (Referencial Curricular Nacional para
a Educação Infantil), tornando-o lúdico.
Palavras-Chave: Aprendizagem; Educação Infantil; Brincar.
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INTRODUÇÃO
Atualmente minha área de atuação
é a educação infantil, sendo assim, o
tema escolhido para o desenvolvimento
desse trabalho foi: “Aprendizagem na
Educação Infantil”, que surgiu de um
incomodo que tenho diante de um
pensamento equivocado que grande parte
da sociedade ainda possui em relação
a aprendizagem nessa faixa etária da
educação. Alguns ainda têm a imagem de uma
educação infantil assistencialista em que só
existia o cuidar, outros têm a visão de uma
pedagogia tradicional em que as crianças
devem ser alfabetizadas nesse momento e
há outras formas de aprendizagem, como
por exemplo, o brincar.
O objetivo é promover a conscientização
de que na educação infantil o brincar
e o cuidar são indissociáveis, sendo
assim, é possível que haja aprendizagem
por meio da brincadeira sem que seja deixado
de lado o cuidar.
Dessa forma, transformando a visão de
uma educação infantil assistencialista em
que grande parte da sociedade não tem
a dimensão do trabalho que se realiza na
educação infantil e que segundo Comênio
in Almeida, 2008: “Do mesmo modo, todas
as coisas que queremos instruir um homem
para utilidade de toda a vida, deverão serlhes plantadas logo nesta primeira escola”.
As
evidências
dessa
pesquisa
serão
levantadas
com
base
em
questionários, exposição de trabalhos,
participação da comunidade, entre outros,
para coleta de dados.

O método utilizado será o de abordagem
indutivo, uma vez que parte de algo particular
para questões mais amplas até que chegue
a uma conclusão por meio das etapas de
observação.
Os autores que serão utilizados
na pesquisa são: Eronilda Maria Góis de
Carvalho, com o livro “Educação Infantil:
percursos, percalços, dilemas e perspectivas”;
Orly Zucatto Mantovani de Assis, com o
livro “Uma nova metodologia de educação
pré-escolar”; Zilma Ramos de Oliveira, com
o livro “Educação Infantil: fundamentos e
métodos”; Zilma de Moraes Oliveira, com a
obra “Creches: Crianças Faz de conta & cia.”.

PARTE I – EDUCAÇÃO
INFANTIL E SEUS AVANÇOS
NA HISTÓRIA
A história da educação infantil iniciase na colonização portuguesa, visto que
foi nesse momento em que surgiu a
preocupação com a infância.
Eram mencionados em cartas mandadas
por Anchieta os orfanatos mantidos
pela Companhia de Jesus, em que
era destinado a abrigar órfãos que vinham
de Portugal.
A tradição colonizadora da catequese
jesuíta previa que a “a infância despontava
como o momento ideal para a catequese e
como período propício para ruptura de sua
cultura” (CARVALHO, 2003).
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Nesse período era imposta a “pedagogia do
medo”, porque recebiam castigos de diversas
formas. Além de que a criança era vista como
um “papel em branco” (DEL PRIORE, 1996,
p.23).
Aristóteles também partiu do mesmo
pressuposto, que a mente era uma “tábula
rasa”. John Locke, empirista crítico, segue
com o mesmo pensamento afirmando que
“mente é como uma cera passiva, desprovida
de conteúdos”.
Nesse mesmo período, a criança não tinha
voz, apenas o “pai-proprietário”, como cita a
autora.
“Ressaltava-se ainda duas concepções de
infância: a da criança branca e a da criança
negra” (CARVALHO, 2003). Segundo o artigo
“Histórico da Educação Infantil”, quando
surge a burguesia a Igreja Católica perde
o poder, sendo eles os responsáveis pelo
assistencialismo. Nesse momento surgem
duas diferentes concepções de criança: uma
considerada inocente por ser paparicada por
adultos e outra considerada incompleta “pela
necessidade do adulto moralizar a criança”.
Era destaque nesse período as “rodas
de expostos”, mantidas pela Santa Casa
de Misericórdia, responsáveis por abrigar
crianças abandonadas pelos pais, bem como
proteger a mulher branca e solteira, além de
uma escapatória para o infanticídio: “morte
dada a uma criança, a um recém-nascido”
(DICIONÁRIO AURÉLIO).
Apesar de abrigarem essas crianças na
roda, “os encaminhavam aos trabalhos
produtivos e forçados” (CARVALHO, 2003),
“considerado
tráfico da exploração da
infância” (CARVALHO, 2003).

Era indiferente o valor da criança, visto que
a existia um grande número de “abandono e
o fatalismo com que era aceita a mortalidade
infantil” (CARVALHO, 2003).
Ocorreram
algumas
modificações
após a criança ter começado a ser vista
e foram criados então orfanatos e asilos
infantis para abrigar as crianças com
um menor poder aquisitivo, e para as
que possuíam um maior poder aquisitivo,
quem cuidava eram “outras famílias, babás
ou instituições especializadas em educação
infantil” (KULMMAM, 1996).
Após esse período foram criados os
chamados jardins de infância (Kindergarder)
em 1837 por Froebel. Foi oferecido a
princípio para os “poderosos” da época.
“Os primeiros jardins de infância criados no
Brasil, firmados em modelos desenvolvidos
noutros países e voltados para crianças mais
abastadas foram precursores da atual préescola” (CARVALHO, 2003, p. 61).
A autora afirma que “as primeiras
iniciativas direcionadas as crianças oriundas
das camadas trabalhadoras possuíam um
cunho assistencialista” (CARVALHO, 2003).
Por ter um cunho assistencialista as creches
da época não eram consideradas direito e
sim possuíam um fim apenas filantrópico,
com isso cresceu a rede privada e a rede
pública passa a não ser mais responsabilidade
direta de atendimento do governo. “A
partir da Constituição de 1988, “constituise um marco histórico para se repensar as
funções sociais da creche e da pré-escola
e para o lançamento dos princípios de
implementação e novas políticas para a
infância” (CARVALHO, 2003, p. 64)
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A criança de zero a três anos independente
do seu poder aquisitivo passa a ter direito de
ser atendida em creches, ao passo que´po as
que têm o poder aquisitivo maior, vão para o
maternal e pré-escola.
Hoje a creche passa a ser “um direito da
criança e não mais da mãe trabalhadora”
(CARVALHO, 2003).
O documentário realizado pela Fundação
Padre Anchieta juntamente com a Prefeitura
de São Paulo em comemoração aos 75
anos de educação infantil trás informações
extremamente importantes sobre a história
da educação infantil.
No ano de 1935 foram criados os
primeiros parques infantis da cidade de
São Paulo por Mário de Andrade, foi um
espaço criativo e cultural na época que tinha
ótimos educadores que aplicavam diferentes
atividades ao ar livre para crianças de zero a
três anos. Começaram então nesse momento
a se preocupar com as políticas públicas, e o
município então passa a ser responsável por
esses parques, tornando-os hoje EMEI.
O então secretário de educação Alexandre
Schneider fala que a rede possui 400 mil
crianças, mas que cada uma das crianças
é considerada hoje única e importante e
que todas as crianças são seres ativos, que
possuem voz, além de serem protagonistas
da história. Depois que foram criadas as
EMEIS, começou a se preocupar com as
crianças de zero a três anos e foi nesse
momento que surgiram as creches, porém
como já foi mencionado anteriormente
pela autora, tinham um cunho filantrópico
e assistencial, não possuía nenhuma
regulamentação ou estrutura para que

houvesse o funcionamento correto. Foram
organizados então movimentos sociais para
que as crianças da creche passassem a ter os
mesmo direitos que as outras, e então a partir
da Constituição de 1988 a creche passa a ser
considerada, mas como “Bem Estar Social”.
A partir do ECA e da LDB de 1996 quando
a educação infantil torna-se a primeira etapa
da educação básica, nos anos 2000 passa
então a fazer parte da “Educação” e não mais
como “Bem Estar Social”.
No documentário, duas professoras
cantam uma frase: “Histórias vem, histórias
vão”. É uma frase muito marcante na realidade
do percurso que a educação infantil passou
para chegar onde chegou.

PARTE II – A SOCIEDADE
E A APRENDIZAGEM NA
EDUCAÇÃO INFANTIL:
ALFABETIZAR OU NÃO?
No livro de Orly Zucatto Mantovani de
Assis de 1989, ela diz que:
“A
análise
dos
currículos
das
instituições
pré-escolares
oferecemos a oportunidade de constatar
a existência de diferentes concepções
sobre
seus
objetivos
educacionais”
(ASSIS, 1989, p. 1).
A autora trata de duas diferentes
concepções:
• A pré-escola é uma extensão do
lar e sendo assim a principal função é
alimentação e recreação, a professora
exerce a função de babá;
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• “preparar a criança para enfrentar com
certa garantia de sucesso a escola de primeiro
grau” (ASSIS, 1989), ou seja, é necessário
que a criança aprenda basicamente leitura
e escrita utilizando recursos pedagógicos
como:
pinturas,
colagens,
recortes,
brincadeiras livres, entre outros.
Na maioria das pré-escolas, em especial
nas de rede privada se inicia o processo
de alfabetização aos cinco ou seis anos,
visto que: “pais e professores compartilham
da crença de que a criança é tanto mais
inteligente quanto mais cedo for capaz de
aprender a leitura e a escrita e de que seu
sucesso na escola de primeiro grau estará
assegurado se isso acontecer ao término da
pré-escola” (ASSIS, 1989, p. 2).
As crianças fazem tudo pronto, um
modelo criado para que todos sigam
iguais, apenas reproduzem, “limita-se, por
exemplo, a colorir a menor dentre uma
série de figuras, ou a colocar um sinal
embaixo do barquinho que está mais
longe” (ASSIS, 1989). Nesse caso não se
leva em consideração o processo e sim o
resultado final.
Partindo de todas essas informações, a préescola hoje denominada educação infantil
deve abranger o desenvolvimento da criança
em seus aspectos “físico, sócio emocional
e intelectual” (ASSIS, 1989), além de que
é papel da escola oferecer possibilidades
e oportunidades para o desenvolvimento
integral.
Para que a pesquisa tivesse um maior
embasamento com dados reais e atuais,
desenvolvi um questionário contendo
algumas questões e realizei uma pesquisa

de campo em um CEI da Prefeitura de São
Paulo, onde atuo no momento, e obtive os
resultados que serão descritos abaixo.
Foram
aplicados vinte
e
quatro
questionários divididos entre responsáveis
por crianças do berçário menor (zero a
um ano); berçário maior (um a dois anos) e
minigrupo I (dois a três anos).
Retornaram
quatorze
questionários
e foi realizada a tabulação dos dados
obtidos e a partir da tabulação pude
concluir
os
seguintes
resultados
apresentados abaixo:
A primeira pergunta trata-se da
importância de frequentar o CEI desde
os primeiros meses de vida. Dos quatorze
questionários analisamos, treze pessoas
acreditam ser importante.
Na questão dois, todos concordam que o
CEI contribuiu para o desenvolvimento da
criança.
Sobre a principal questão que norteia o
desenvolvimento do artigo, apresentada
na questão três do questionário, grande
parte das respostas foram que as
crianças devem ser alfabetizadas nessa
fase da educação infantil, houve um
responsável que disse ser extremamente
importante que a criança seja alfabetizada
nessa faixa etária. Dos resultados obtidos:
nove pessoas disseram que deve haver
alfabetização na Educação Infantil e cinco
pessoas disseram que não.
Abordando as respostas da questão
quatro do questionário, referente ao
que as crianças aprendem no CEI,
as respostas mais frequentes foram:
andar; conviver com outras crianças e
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com adultos; cantar; se alimentar sozinha;
ter limites; brincar; ter educação; dividir;
respeitar o próximo e ir ao banheiro sozinho.
Na questão cinco do questionário, obtive
resultados cujos dados obtidos mostram
que a visão dos responsáveis em relação
a finalidade maior do CEI são: educar,
brincar e cuidar, respectivamente. Levando
em consideração que essa questão possui
três opções para assinalar, os resultados
obtidos foram: dez pessoas acreditam que
a finalidade maior do CEI é o cuidar; onze
pessoas acreditam que a finalidade maior
do CEI é o brincar e por fim, treze pessoas
acreditam que a finalidade maior do CEI é o
educar.
Em relação a questão seis do questionário,
todos os responsáveis conhecem as
atividades desenvolvidas no CEI e acham
ótimas. Uma das respostas que mais chamou
a minha atenção, já que é esse o desejo que
eu almejo alcançar, que todas as pessoas
entendam que as crianças aprendem
brincando.
A questão sete do questionário se
referia à diferença entre o CEI e uma escola
particular, grande parte das respostas obtidas
comprovam que os responsáveis não veem
diferença em ambos. Nessa questão um
responsável se absteve da resposta. Sendo
assim, nove pessoas responderam que não
há diferença, quatro responderam que há
diferença e um responsável se absteve da
resposta.
E por fim, conforme a proposta da questão
oito do questionário, os responsáveis
consideram muito importante a participação
da família na vida escolar da criança para

acompanhar o seu desenvolvimento e
desenvolver um trabalho juntamente com a
escola, sempre pensando no melhor para a
criança.
As repostas obtidas correspondem aos
responsáveis por cinco crianças do minigrupo
I, oito crianças do berçário maior e uma
criança do berçário menor.

PARTE III – O LÚDICO E O
CURRÍCULO
Diante de tudo o que foi visto até aqui,
quando alcançamos a modernidade, em
relação à educação, Rousseau teve grande
influência, visto que considera “a criança
como um ser pensante que vive em um
mundo próprio” (Almeida, 2008), já que
anteriormente a isso a criança era vista como
um adulto em miniatura. A criança passa a
ter um novo olhar, como um ser pensante
que vive e sente o mundo do seu modo.
Rousseau foi um revolucionado na
pedagogia, uma vez que o aluno tonou-se
centro e não mais o professor, sendo assim a
infância passa a ter valor e não é apenas uma
preparação para a vida adulta.
Resumindo então na atual LDB (Lei de
Diretrizes e Bases) de 1996, no seu artigo 29
quando afirma que:
A educação infantil, primeira etapa da
educação básica, tem como finalidade
o desenvolvimento integral da criança
até seis anos de idade, em seus aspectos
físico, psicológico, intelectual e social,
complementando a ação da família e da
comunidade. (LDB 9394/96, Art.29)
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O lúdico e o currículo envolvem muitas
questões, dentre elas a interação entre
as crianças que é muito importante para
o desenvolvimento delas, visto que “com
a experiência, as crianças pequenas
passam a exibir maior coordenação
dos papeis que assumem nas situações em
que realizam ações conjuntas” (Oliveira,
1992), o que se pode observar durante as
brincadeiras.
Ao brincar com a simbologia, por exemplo,
usando o imaginário com situações do
cotidiano, “nessa situação a criança reexamina
as regras embutidas nos atos sociais, as
regulamentações culturais” (Oliveira, 1992),
expressando dessa forma aquilo que vive em
sociedade.
Durante a brincadeira a criança expressa
àquilo que vive no cotidiano. O faz-de-conta
também permite que ela reviva momentos
que lhe causaram alegrias ou tristezas,
aprendendo dessa forma a lidar com os
sentimentos.
As atividades pensadas para as crianças
pequenas são de cunho assistencialista
quando ignoram que “a criança é um ser
complexo cujo desenvolvimento cognitivo,
social, afetivo, linguístico, além do físico
motor, já ocorre desde o início da vida”
(Oliveira, 1992).
Partindo desse pressuposto, a proposta
pedagógica deve ser elaborada refletindo
sobre o meio social que a criança está
inserida, sua realidade.
A creche não deve ser visto como
substituta da família e sim como um espaço
diferente de socialização, importante para o
desenvolvimento integral da criança.

Além disso, ainda ocorrem muitos erros
pensando a aprendizagem partindo de
um método tradicional, “sendo proposto
às crianças treinos de grafismo como
forma de exercitação da coordenação
motora ou memorização dos nomes das
cores” (Oliveira, 1992).
Ao observar a criança durante o
brincar, podemos ver que há muitas
possibilidades
de
aprendizagem
nas
descobertas e no criar que fazem por
meio dos objetos encontrados durante a
brincadeira e por muitas vezes as crianças
são privadas desses momentos por serem
“forçadas” a “sentar em mesinhas, recebem
papel com desenho mimeografado e lápis de
cor para pintar” (Oliveira, 1992), diante desse
fato vemos que o processo de aprendizagem
ainda não é compreendido, visto que é por
meio da exploração, da experiência e do
diálogo que ocorre nas relações sociais que
se constrói o conhecimento e o educador
é o mediador nesse processo, estimulando
as crianças a novas possibilidades com
significado.
A relação entre educador e criança é
muito importante é essencial no processo de
aprendizagem. A organização dos espaços e
tempos nas atividades pedagógicas também
é essencial nesse processo para que eles
tenham maior autonomia na execução
e o currículo será flexível, mas precisa
haver planejamento anteriormente. Ainda
nessa organização dos espaços devem
ser proporcionadas as crianças diferentes
possibilidades de exploração para que haja
uma aprendizagem significativa, partindo
também das interações, ou seja:
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Construir
uma
proposta
pedagógica implica a opção por uma
organização curricular que seja um elemento
mediador fundamental da relação entre a
realidade social mais ampla, com outros
conceitos, valores e visões de mundo. Envolve
elaborar um discurso que potencialize
mudanças, que oriente rotas. Em outras
palavras, envolve concretizar um currículo
para as crianças (Oliveira, 2002, p. 169).
O currículo deve ser desenvolvido
respeitando sempre a infância a cultura da
criança, destinado a “criança ativa, motivada,
capaz de decidir, que busca agir com o outro,
a interagir com ele” (Oliveira, 1992).
Diante do que foi mencionado sobre
o currículo e tendo como base o RCNEI
(Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil, Volume 3, 1998), para o
desenvolvimento de ações que integrem
as propostas pedagógicas com o cuidar,
destinado ao desenvolvimento integral da
criança. Um dos objetivos desse documento
estudado é “buscar soluções educativas
para a superação, de um lado, da tradição
assistencialista das creches, e de outro, da
marca da antecipação da escolaridade das
pré-escolas” (RCNEI, 1998).
Temos como documento norteador
o Referencial que nos apresenta seis

documentos que se referem à eixos de
trabalho que orientam a construção de
diferentes linguagens e que oferecem
diversas possibilidades de aprendizagem
sem que seja necessário antecipar um
processo futuro na vida escolar das crianças.
Cinco deles são: “movimento, música, artes
visuais, linguagem oral e escrita, natureza
e sociedade e matemática”, dentre tantas
outras possibilidades que temos dentro dos
documentos atuais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do que foi apresentado e estudado no
desenvolvimento do presente trabalho e a partir da
coleta de dados, conclui-se que ainda há uma parte
significativa da sociedade (levando em consideração
os dados obtidos mediante ao questionário proposto)
que possui um pensamento equivocado e considera
importante que as crianças sejam alfabetizadas na educação
infantil, em específico no CEI, e privadas desse momento
tão significativo que é o aprender brincando.
Em contrapartida, todos disseram conhecer o trabalho
do CEI e reconhecem a importante para o desenvolvimento
da criança, além de acreditarem que existem diferentes
formas de aprendizagem, desde respeitar os colegas até ir
ao banheiro e alimentar-se sozinha.
Sendo assim, com os trabalhos que vem sido feitos na
educação infantil durante todos esses anos, podemos
acompanhar o avanço da sociedade diante do pensamento
de uma pedagogia tradicional. Temos ainda muito a mudar e
melhorar, mas considera-se que estamos no caminho correto.
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EDUCAR PARA A SUSTENTABILIDADE:
A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
RESUMO: De acordo com a Política Nacional de Educação Ambiental - Lei nº 9795/1999,
Art 1º, podemos entender por Educação Ambiental “os processos por meio dos quais o
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo,
essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade." Porém os problemas ambientais
ocorrem por meio da ação humana, onde a ‘sobrevivência’ e acumulo de capital se torna
principal causa da utilização exagerada dos recursos naturais, gerando uma situação de crise.
Este artigo aponta a relação entre a Sustentabilidade e a Educação Ambiental, bem como
associa os impactos à vida humana. Desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica reflexiva,
o artigo aborda a necessidade da Educação Ambiental para promover a Sustentabilidade. A
questão da Educação Ambiental é apontada como tema transversal devendo ser abordada
em diversas disciplinas, promovendo a integração dos saberes face a um ‘pensar sistêmico’
(HISSA, 2009). A permanência do ‘pensar sistêmico’ mundial gera senso crítico na população,
o que apontará o caminho econômico e político da sociedade atual encadeando ideias
sustentáveis. Ideias estas que devem ocorrer e satisfazer as necessidades do presente de
modo a não comprometer as gerações futuras, pois o conceito de educação ambiental ocorre
pela análise sobre a construção da vida humana no planeta. Pode- se deduzir então que os
sistemas sustentáveis só serão possíveis se houver a evolução e conscientização humana
sobre a importância de preservar, e sobre o real conceito de Sustentabilidade.
Palavras-Chave: Meio Ambiente; Sustentabilidade, Educação, Humanidade, Preservação
Ambiental, Educação Ambiental.
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INTRODUÇÃO
Observando a forma como o homem vem
utilizando os recursos naturais ao longo
dos anos é possível detectar o quanto essa
forma inadequada, que visa apenas o lucro,
tem causado consequências negativas ao
meio ambiente, que se encontra cada dia
mais degradado. Dessa forma a educação
ambiental se faz extremamente necessária,
pois a partir do pressuposto que o próprio ser
humano destrói o ambiente em que vive, deve
desde cedo aprender a cuidar e preservar a
natureza, no intuito de buscar o equilíbrio
entre o uso racional dos recursos naturais
e a sociedade, e é por meio da Educação
Ambiental que poderemos conscientizar
crianças, jovens e adolescentes e adultos,
que só é possível melhorar a qualidade de
vida se houver respeito ao meio ambiente.
O presente artigo visa a preservação
ambiental e o desenvolvimento sustentável,
partindo do pressuposto de que a educação
ambiental no âmbito escolar deve ser
instrumento de reflexão e conscientização, e
participar de todos os ciclos de aprendizagem,
desde as séries iniciais até os anos finais.
A Educação Ambiental pode ser
considerada ‘uma dimensão da educação, e
atividade intencional da prática social, que
deve imprimir ao desenvolvimento individual
um caráter social em sua relação com a
natureza e com os outros seres humanos,
visando
potencializar
essa
atividade
humana com a finalidade de torná-la plena
de prática social e de ética ambiental.’
(Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Ambiental, Art. 2°), baseado nisso,

este estudo tem como objetivo destacar
a importância de implementar a educação
ambiental nas escolas para formar cidadãos
que contribuam com as questões ambientais
e preservação do meio ambiente, podendo
não só se utilizar de recursos naturais, como
também preservá-los para as gerações
futuras.
Para concluir o estudo, baseando-me em
pesquisas bibliográficas, estudos científicos
e na atual situação dos recursos ambientais,
busquei trazer por meio desse artigo a real
importância de implementar e priorizar a
Educação Ambiental nas escolas, para que os
educandos possam desenvolver consciência
socio ambiental, e dessa forma manter
preservado o patrimônio ambiental para
sua própria utilização, e ainda às gerações
futuras.
Educação Ambiental
O conceito mundial de Educação
Ambiental, surgiu em junho de 1972 em
uma conferência da ONU, realizada na
Suécia, mais precisamente em Estocolmo.
Nesta conferencia os principais líderes de
Estado reconheceram a importância da
preservação ambiental e a necessidade do
desenvolvimento continuar progredindo,
porém de maneira saudável, por esse motivo
propuseram o estabelecimento de programas
de EA. Contudo, no Brasil as Leis voltadas
à Políticas Ambientais só foram instituídas
quase uma década mais tarde, quando foi
implantada a lei 6.938 de 17 de janeiro de
1981, e a Educação Ambiental (E.A), de fato
só passou a ser válida com a implementação
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da Lei nº 9795/1999, intitulada Política
Nacional da Educação Ambiental.
Apesar da sobrevivência humana estar
diretamente ligada ao meio ambiente natural,
ainda é possível observar a apropriação de
forma inadequada da natureza, motivada
principalmente pelo desejo de acumulo de
capital, dessa forma, ocorre o desequilíbrio
natural, pois o homem retira da natureza
muito mais do que o necessário para sua
sobrevivência em prol do capitalismo,
colaborando com o processo de degradação
ambiental e prejudicando a sadia qualidade
de vida da população.
Segundo Guattari:
“O planeta Terra vive um período de
intensas transformações técnico-científicas,
em contrapartida das quais engendram-se
fenômenos de desequilíbrios ecológicos que,
se não forem remediados, no limite, ameaçam
a vida em sua superfície. Paralelamente a tais
perturbações, os modos de vida humanos
individuais e coletivos evoluem no sentido
de uma progressiva deterioração. As redes de
parentesco tendem a se reduzir ao mínimo, a
vida doméstica vem sendo gangrenada pelo
consumo da mídia, a vida conjugal e familiar
se encontra frequentemente “ossificada”
por uma espécie de padronização dos
comportamentos, as relações de vizinhança
estão geralmente reduzidas a sua mais pobre
expressão.” (GUATTARI (1990, p. 8).
As problemáticas ambientais estão
cada vez mais presentes no cotidiano,
e as transformações sofridas pelo meio
ambiente afetam diretamente a vida em
sociedade. Esta adversidade se dá em
razão individualização do ser humano, a

sociedade que se encontra cada dia mais
consumista e menos comprometida com o
meio ambiente. Neste âmbito a EA como
ferramenta educacional multidisciplinar faria
toda a diferença, pois seria aplicada durante
os anos de formação, período de formação
de caráter e personalidade, existindo
então, a oportunidade de formar cidadãos
conscientes de seus atos e comprometidos
com seu futuro. Dessa forma a educação
Ambiental é indispensável nos diversos níveis
de ensino, sobretudo no ensino básico, pois
é mais fácil conscientizar jovens, que tem
maior percepção das condições climáticas,
lixo e poluição, e por esse motivo assimilam
com maior facilidade as questões ambientais.
Torna- se por tanto, necessária a
implementação de medidas urgentes, com
o objetivo de conscientizar a população
mundial, levando- os a adquirir conhecimento
e desenvolver medidas atuais que contribuam
para a preservação ambiental.
A Lei nº 9795/1999 de Educação
Ambiental, diz em seu Art. 2º que: “A educação
ambiental é um componente essencial e
permanente da educação nacional, devendo
estar presente, de forma articulada, em
todos os níveis e modalidades do processo
educativo, em caráter formal e não-formal.”
Entende-se por tanto que, a Educação
Ambiental tem caráter interdisciplinar, e
que não se faz necessário a implementação
de uma nova disciplina no currículo escolar,
mas sim um trabalho conjunto de docentes
de disciplinas diversas. Diante disto, é
possível citar a amplitude da EA: “Quando se
analisa a Educação Ambiental em seu total
alcance, é sumamente importante considerar
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os vários aspectos que devem nortear seu
desenvolvimento. Dessa maneira, verificase que a mesma deve ser contemplada com
uma visão interdisciplinar, interdisciplinar
e integradora dos vários saberes bióticos e
abióticos.” (MENDONÇA, 2009, pp. 17-18)
Observa- se então, a Educação Ambiental
como um importante componente para
se repensar práticas e teorias em que se
fundamentam ações educacionais em
contextos formais ou informais, esta, deve
se manter interdisciplinar, orientando o
público local a alcançar soluções reais de
problemas enfrentados pelos mesmos. Neste
caso além do caráter informativo, deve haver
ainda um processo participativo, tornando
a prática imprescindível, pois só a partir
daí se desenvolve a consciência crítica da
população sobre a problemática ambiental.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA
EDUCAÇÃO ESCOLAR
A sociedade atual tem dado extrema
importância as questões ambientais.
Dessa forma a cada dia surgem novos
estudos ambientais baseados em novos
paradigmas que objetivam direcionar
a sociedade de maneira sistemática
e complexa. Dentro desse contexto
a escola manifesta suas discussões
a respeito da Educação Ambiental,
reconhecendo os valores e colocando- se
como responsável no processo de formação
de cidadãos conscientes, bem como seu
papel no mundo.

Segundo o Art. 9º da Lei nº 9795/1999 – Lei
de Política Nacional de Educação Ambiental,
a Educação Ambiental escolar deve ser
desenvolvida na esfera dos currículos de
instituições públicas e privadas, e engloba:
I - Educação básica:
a) educação infantil;
b) ensino fundamental e
c) ensino médio;
II - Educação superior;
III - educação especial;
IV - Educação profissional;
V - Educação de jovens e adultos.
É possível observar por tanto que a
Educação Ambiental deve estar presente em
todos os níveis de ensino. Do ponto de vista
educacional, a Educação Ambiental deve se
fazer presente, transpassando atividades
pedagógicas, de maneira interdisciplinar,
proporcionando uma reflexão sobre os
paradigmas do presente e futuro – mundo
que temos versus mundo que queremos- , e
posteriormente pôr em prática o pensamento
sustentável.
Todavia as escolas têm autonomia para
aderir, planejar ou desenvolver qualquer
prática pedagógica em suas dependências,
portanto devem atuar de forma a
desempenhar sua real função para com a
sociedade, visando a capacitação, melhoria e
principalmente a formação de futuros sujeitos
comprometidos com o meio ambiente
em que habitam. Em vista disso, justificase a importância da EA como parâmetro
curricular
interdisciplinar,
integrando
os saberes escolares ao senso comum e
impulsionando ações durante o processo de
ensino aprendizagem.
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No Ensino Fundamental II e Ensino Médio
é necessário que os educandos tenham
contato não apenas com informações,
mas também com a prática empregada à
realidade social a qual estes vivem. Segundo
o MEC é necessário ainda o aprimoramento
constante das práticas realizadas agregandoas as políticas públicas educacionais vigentes,
colocando em destaque:
* Atenção especial à formação de
educadores ambientais;
* Construir formas democráticas de
Práticas ambientais (Agenda 21), priorizando
o envolvimento de professores, gestão
escolar e alunos em espaços de participação;
* Promover eventos informativos, onde
possa haver debater acerca da necessidades
e esclarecimento sobre a função da Educação
Ambiental no Brasil;
* Promover o debate entre profissionais
da Educação Ambiental e Órgãos Públicos
que regem as Leis de EA, com o objetivo de
melhorar e reorganizar o currículo e por fim,
promover educação de qualidade.
No entanto a Educação Ambiental no
ensino Fundamental II e Ensino Médio deve
ir além, formando cidadãos críticos, capazes
de entender que as leis não são atemporais,
que possam compreender que ao falamos em
natureza não existem verdades absolutas,
e que a cima de tudo não existe educação
fora da sociedade, mas que a formação
social possui características peculiares, que
devem ser constantemente questionadas,
para que dessa forma possam ser superadas,
formando assim uma nova sociedade que
poderá verdadeiramente ser vista como
sustentável.

DESAFIOS E DIFICULDADES
DA EA NO ENSINO
FUNDAMENTAL II E ENSINO
MÉDIO
São muitos desafios e dificuldades
encontrados na EA, tanto em escolas
públicas quanto em escolas privadas, porém
um dos maiores desafios do Educador
Ambiental é a própria educação nacional.
Apesar de estarem cientes do seu papel e sua
responsabilidade socioeducativa, bem como
quanto aos conceitos de transversalidade
na Educação Ambiental, os educadores
ainda encontram muitas dificuldades de por
em prática, isso ocorre porque apesar de
possuir conhecimento sobre o tema, estes
professores não receberam capacitação
adequada, por isso, se sentem inseguros para
abordar o tema e como consequência não
incluem o tema Educação Ambiental em seus
planejamentos ou plano de aula. Existem
ainda situações onde o próprio educador
não obteve qualificação eficiente e de
qualidade e acaba se sentindo mais uma vez,
inseguro em partilhar informações pobres e
ineficientes com seus alunos, levando-os a
deixar de lado o tema.
Existe ainda a questão dos livros didáticos
que geralmente trazem um conteúdo muito
reduzido, o que faz com que o educador
tenha de buscar conteúdos e métodos fora
do oferecido em ambiente escolar, em prol
da qualidade de ensino, porém, o educador
muitas vezes se vê obrigado a acelerar o
conteúdo o que acaba prejudicando a real
intensão por trás da Educação Ambiental,
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e atrasando o desenvolvimento do restante
do currículo proposto pelo MEC. Por isso,
muitas vezes o conteúdo ambiental é
apresentado de maneira incompleta e confusa
aos alunos.
É visível que o conteúdo é desfragmentado,
e por isso apresentado de maneira confusa
aos educandos, que entendem apenas
que devem preservar a natureza, mas não
entendem como fazê-lo. Isso porque não
são abordadas em sala de aula as políticas
de impacto ambiental que os fariam
entender como, ou o que é preciso para
utilização consciente dos recursos naturais.
Essa desfragmentação por sua vez, não
promove o entendimento, o que acarreta
em desinteresse por parte dos alunos.
Proporcionar aos educadores condições para
que possam trabalhar de forma mais ativa
a educação ambiental é tanto um desafio
quanto uma solução, pois, com melhores
condições de trabalho e mais tempo para os
educandos assimilarem é possível que haja
não apenas o desenvolvimento da consciência
ambiental, como também a possibilidade de
desenvolvimento de novos paradigmas que
ocasionem em novos projetos e ações de
inovação para a preservação ambiental.
É possível destacar ainda a necessidade
deste educador em se renovar e repensar a
estrutura curricular abordada, e a partir de
conceitos atuais e históricos priorizar os reais
interesses e pontos a serem abordados. A ideia
de renovação pode melhorar a qualidade de
atividades a serem desenvolvidas, bem como
a oportunidade das escolas em se manterem
dentro de suas possibilidades e objetivos
enquanto instituição.

É preciso que haja a interdisciplinaridade
na Educação Ambiental, como orienta a Lei
9795/1999, bem como a inter- relação com
a comunidade, onde a escola atua como
agente cultural que conscientiza e transforma
atuando diretamente na mudança para que a
alteração do comportamento humano seja
realmente possível.
Outro desafio a ser mencionado é a
necessidade de ação efetiva por parte dos
educadores ambientais em espaços públicos
conquistados durante a democratização do
Estado brasileiro (agendas, polos, núcleos,
fóruns, etc.), com a finalidade de fortalecer o
espaço conquistado pela educação ambiental
no país, e renova-los.
Contudo, a falta de conscientização
e maior envolvimento da população
como um todo em causas ambientais
ainda é muito grande, o que reflete na
esfera
educacional,
tornando
o
comprometimento por parte de professores,
pais, alunos e a comunidade escolar no
geral muito pequeno, diante dos grandes
problemas que presenciamos diariamente.

PORQUE A EDUCAÇÃO
AMBIENTAL É TÃO
IMPORTANTE NOS DIAS DE
HOJE
É sabido que nosso planeta passa
por constantes mudanças, que não são
favoráveis a sadia qualidade de vida, por isso,
a EA tem caráter não só educativo, como
também social. Hoje a Educação Ambiental
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nas escolas vem sobretudo para influenciar,
conscientizar e desenvolver pensamento
crítico nos jovens, assegurando que tenham
papel ativo no desenvolvimento social,
bem como a visão de que recuperar áreas
degradas e preservar é preciso, para isso a
EA no meio escolar deve despertar interesse
na busca por novas ideias que possam gerar
ações benéficas à sociedade e ao meio em
que vivemos.
Educar para a sustentabilidade, significa
ensinar e mostrar para os educandos
comportamentos ambientalmente corretos
aliados as políticas públicas ambientais
vigentes, que podem ser aplicados ao
cotidiano, visando o desenvolvimento
sustentável mundial.
Por meio da EA é possível integrar
sociedade, ambiente e economia, utilizando
os recursos existentes de maneira sustentável,
e preservando-os às gerações futuras. No
entanto a falta de informação, e a percepção
que a sociedade tem da questão ambiental
é completamente distorcida da realidade,
o que acaba agregando pouca ou nenhuma
preocupação em informar a sociedade da
condição degradante em que se encontra
o meio ambiente, atitude essa que reflete
nas escolas e impede o desenvolvimento
da temática ambiental. É necessário expor a
grandiosidade do problema em que vivemos,
é necessário que o homem se conscientize
dos reais problemas ambientais, e partindo
do pressuposto de que é ele quem degrada
o meio em que vive, se faz necessário que
haja cada vez mais cedo sua participação
nos programas de preservação e uso
consciente dos recursos naturais.

Contudo a escola tem papel social, onde o
aluno forma não somente o conhecimento,
ele também dá sequência a construção de
valores pessoais e sociais, por tanto, ao
aplicar nas escolas o conhecimento ecológico
e ambiental por meio da EA, promove- se
também desenvolvimento, habilidades e
transformação de atitudes, princípios sociais
e ambientais.
A implementação de programas de
educação ambiental interdisciplinar nas
escolas, baseadas em políticas públicas
ambientais, facilita o entendimento por parte
dos alunos, que podem aliar o conhecimento
adquirido ao longo da à realidade do ambiente
em que vivem, e adapta-lo a realidade
da sociedade atual, podendo a partir dai
desenvolver novas ações que melhorem a
qualidade de vida local.
Em termos gerais, pode- se dizer que
o planeta precisa de ajuda, que apenas a
sociedade é capaz de oferecer-lhe, por isso,
a escola tem papel fundamental, educando,
conscientizando e formando cidadãos
que sejam capazes de cumprir seu dever
socioambiental.

1633

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante de toda a pesquisa foi possível concluir que
apesar de extremamente necessária a Educação Ambiental
não é aplicada como deveria, e infelizmente ainda é
tida como tema de pouca importância nas escolas. Não
é trabalhado como tema multidisciplinar, na realidade
muitas vezes os professores se quer abordam o tema
“preservação ambiental”, e quando acontece é de forma
superficial, seguindo o currículo e o livro didático, que traz o
conteúdo bem reduzido.
Existe ainda a problemática acerca da vida na
sociedade moderna e seus paradigmas ao separar
por partes a EA simplificando-a e reduzindo seus
conceitos estabelece limites ao meio ambiente, o que
acarreta na “ignorância” socioambiental, e justifica a crise
ambiental pela qual passamos.
Apesar de bem-intencionados os educadores que
trabalham a EA apresentam práticas instituídas pela
sociedade moderna, por isso, é preciso que haja o
rompimento com a conduta moderna e se desenvolva a visão
crítica para que ações conscientes possam acarretar em
ações diferenciadas, voltadas ao novo e promovendo
a sustentabilidade. Ainda se faz necessário interesse e
capacitação aos educadores, condições adequadas de
trabalho e ações educativas baseadas nas políticas de meio
ambiente, para que os educandos possam desenvolver
pensamento crítico, que os torne capazes de adquirir valores
ambientais e promover novos conceitos que contribuam
para a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento
da sociedade sustentável.
Desenvolver a consciência em cada cidadão em formação,
e o prazer em agir de forma correta, promovendo ações
que ajudem na atualização ambiental de nossa sociedade é
consequência da aplicação de boas práticas pedagógicas no
âmbito da Educação Ambiental. Por esse motivo a temática
se faz tão necessária nos dias de hoje, pois pode mudar
pensamentos, atitudes e escolhas na sociedade atual.
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Por fim, acredito que parte de cada uma
de nós, educadores, a responsabilidade de
contribuir para uma educação ambiental
escolar cada vez mais progressiva e eficiente,
parte de nós a iniciativa de promover o
uso consciente dos recursos naturais,

o consumo consciente ou sustentável,
porém, a cima de tudo cabe a nós enquanto
educadores, acreditar que a educação
é base sólida, eficaz e indispensável para
promover o desenvolvimento e a preservação
do meio ambiente.
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A BRINQUEDOTECA NA VISÃO
PSICOPEDAGÓGICA
RESUMO: O presente trabalho pretende analisar diferentes modelos de brinquedotecas e a
sua contribuição com uma visão psicopedagógica, para a obtenção de melhores resultados
na aprendizagem. O referencial teórico tem embasamento nas definições sobre quais são
os recursos necessários para trabalhar as dificuldades de aprendizagem e a socialização das
crianças no espaço da brinquedoteca. No cumprimento dos objetivos propostos, destaca-se
a importância da brinquedoteca para o desenvolvimento infantil por meio de brincadeiras
em que a criança se desenvolve para a construção de novos conhecimentos, tornando-se
assim um indivíduo crítico e autônomo. Toda criança que brinca livremente se desenvolve
melhor e todo problema de saúde apresentado àquelas que estão em tratamento tem
um resultado melhor por meio da brincadeira, pois toda a criança que brinca em sua fase
escolar tem melhores resultados em sua aprendizagem, colaborando assim para toda a
fase de desenvolvimento operacional motor. A brinquedoteca estimula o desenvolvimento
integral da criança, valoriza o brincar e as atividades lúdicas, possibilita à criança o acesso a
vários brinquedos e brincadeiras, enriquece as relações familiares e desenvolve hábitos de
responsabilidade e cooperação entre elas.
Palavras-Chave: Psicopedagogia; Brinquedoteca; Lúdico; Brincadeiras e Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo situa-se na área da
psicopedagogia institucional e clínica
e tem como objetivo tratar sobre a
importância da brinquedoteca para o
desenvolvimento da criança em fase escolar
ou em tratamento.
Pretende analisar diferentes modelos de
brinquedotecas e a sua contribuição com
uma visão psicopedagógica, para a obtenção
de melhores resultados na aprendizagem.
Como objetivos específicos propõem-se
analisar a relação da brinquedoteca com o
trabalho psicopedagógico e ajudar na criação
de condições para uma experiência social
mais ampla e de respeito mútuo.
A infância é a idade das brincadeiras e

elas fornecem a possibilidade das crianças
refletirem sobre o mundo. È por meio do
lúdico que ela ordena, desorganiza, destrói e
reconstrói suas experiências.
A brincadeira proporciona à criança a
oportunidade de partilhar com seus iguais
suas emoções, seus limites e lhe propõe
novos desafios. A brinquedoteca auxilia o
desenvolvimento de habilidades básicas e na
aquisição de novos conhecimentos.
Enfim, consideramos que a brinquedoteca
na
visão
psicopedagógica
estimula
a criança no aprendizado de várias
habilidades uteis a sua vida social e afetiva,
contribuindo para o desenvolvimento integral
da criança na fase escolar.

A BRINQUEDOTECA E
O DESENVOLVIMENTO
INFANTIL
De origem europeia, as brinquedotecas
ou ludothèque (neologismo formado pela
palavra latina “ludus” = brincar e a palavra
“theque” de origem grega que significa
depósito) surgiram na década de 60 do
século XX, com o intuito de garantir a criança
o direito de exercer essa atividade prioritária
para o seu desenvolvimento, que é brincar.
Em alguns países de língua inglesa, como
Estados Unidos e Canadá é chamada de
biblioteca de brinquedos (toy library).
No Brasil, as brinquedotecas surgiram na
década de 1980 para denominar um tipo de

ludoteca, caracterizada como “centro de lazer
infantil”. De acordo com as estudiosas no
assunto, Cunha (1998) e Friedmann (1992),
as duas palavras – ludoteca e brinquedoteca
– possuem o mesmo significado e têm sido
utilizadas nos países de língua portuguesa
como sinônimos.
O movimento pelas brinquedotecas no
Brasil é relativamente recente, mas vem
ganhando força gradativa, principalmente
pela existência de vários estudos sobre
o assunto e muitas experiências bemsucedidas, como é o caso do Laboratório
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de Brinquedos e Materiais Pedagógicos
(Labrimp).
Fundado em 1988, pela faculdade de
Educação da Universidade de São Paulo
(USP), o Labrimp tem como objetivo estimular
a produção científica sobre a brincadeira
e a educação, além de formar educadores
para estabelecer um vínculo entre teorias e
práticas pedagógicas.
Dispõe de brinquedotecas, acervo
bibliográfico e um inventário de jogos e
brincadeiras do Brasil e América Latina.
Também oferece oficinas aos públicos
infantil e adulto, conserva um museu de
aproximadamente quinhentos mil brinquedos
antigos e oferece serviços para garantir uma
melhor compreensão do papel do brinquedo
e da brincadeira na educação da criança.
Em São Paulo, outro órgão criado
especialmente para estimular a ludicidade é
a Associação Brasileira de Brinquedotecas
(ABBRI). Criada em 1985 pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUC).
A ABBRI vem assessorando pessoas e
instituições filiadas, informando-as dos
avanços na área, auxiliando na criação e
manutenção de brinquedotecas por todo o
país, fomentando recursos para a realização
de estudos, pesquisas e promovendo cursos,
seminários e congressos para divulgar os
trabalhos na área. Publica trimestralmente
um periódico – o Jornal Brinquedista – que
informa sobre os mais recentes estudos
realizados nas universidades sobre o tema.
Ao se referir a brinquedoteca, a autora
Santos (2000, p. 58) nos diz que: Falar
sobre brinquedoteca é [...] falar sobre os
mais diversos espaços que se destinam

à ludicidade, ao prazer, às emoções, às
vivências corporais, ao desenvolvimento da
imaginação, da criatividade, da autoestima, do
autoconceito positivo, do desenvolvimento
do pensamento, da ação, da sensibilidade,
da construção do conhecimento e das
habilidades.
A partir do conceito de Santos, as
brinquedotecas
são
definidas
como
instituições recreativas, culturais e de
utilidade pública que podem ser implantadas
nas escolas, como proposta alternativa para
completar ou, até mesmo, para neutralizar os
efeitos da escolarização precoce.
Caracteriza-se por ser um lugar que
permite à criança obter material lúdico (jogos,
brinquedos e livros) mediante empréstimo e
também é um local que pode lhe proporcionar
todo tipo de atividade: artes plásticas,
ciências, jogos, recreação, música e folclore,
sempre sob a supervisão e orientação do
ludoeducador, também conhecido como
ludotecário, brinquedista ou recreacionista.
Entendemos que estas instituições,
uma vez implementadas, representam
o reconhecimento e a valorização do
brinquedo como fonte de desenvolvimento
da personalidade e equilíbrio infantil; ajudam
a cultivar o senso de responsabilidade,
independência, autossuficiência e valoração
– fatores essenciais na vida em comunidade.
Contudo, a garantia desse espaço será
consolidada quando houver uma tomada
de consciência por parte dos educadores e
principalmente dos pais, que ainda veem
com muito receio, às vezes com preconceito,
a utilização de brinquedos e brincadeira
dentro das escolas.
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Para que a ideia de brinquedoteca
faça parte do Projeto Político Pedagógico
da
escola
é
necessário,
portanto,
deslocar seu eixo enquanto espaço
da exploração livre, sem objetivos ou
consequências relevantes, refletindo com os
educadores e a sociedade em geral, o sentido
do brincar, do criar e da brincadeira como
forma pela qual a criança aprende.
Para Cunha (1995, p. 8) é preciso ter claro
isto: “[...] a brinquedoteca não é apenas
um lugar que tem muitos brinquedos,
mas instituição baseada numa proposta
educacional, um lugar onde todo o know-how
é voltado para a criação de uma atmosfera
muito especial, onde o mágico, o lúdico, a
criatividade e o afeto têm prioridade”.
Há, portanto, a necessidade de uma
ação pedagógica voltada para a criação
de espaços e cenários dentro da escola,
que oportunizem a atividade criadora, a
imaginação, a experiência ativa e prazerosa
com objetos e pessoas, permitindo a
aquisição e ressignificação de conhecimentos
que se movimentem em direção ao saber,
pois a brinquedoteca é um espaço com
brinquedos variados que vai proporcionar a
criança momentos de integração onde ela se
desenvolverá e se socializará.
Uma brinquedoteca deve ter vários
objetivos, entre os quais: estimular o
desenvolvimento integral das crianças,
valorizar o brincar e as atividades lúdicas,
possibilitar à criança o acesso a vários tipos
de brinquedos e brincadeiras, enriquecer as
relações familiares a partir dos adultos nas
atividades infantis, emprestar brinquedos, e
desenvolver hábitos de responsabilidade e

cooperação entre as crianças.
A brinquedoteca tem a finalidade de
oferecer momentos de descontração e lazer
para a criança. Quando a criança brinca,
ela usa sua imaginação fazendo com que
na brincadeira tudo se torne novo. Desta
maneira a brinquedoteca contribui para
o processo de socialização das crianças,
oferecendo-lhes oportunidades de realizar
atividades coletivas livremente. A interação
entre crianças e adultos, abre oportunidades
de conhecer vários aspectos do mundo.
Segundo KISHIMOTO, (1999, p. 98);
ao brincar a criança vai utilizar como
instrumento imaginário de sua brincadeira,
todas as experiências que ela observa das
pessoas que convivem ao seu redor. Ela pode
vir a imitar outras crianças, pais, professores
e outras pessoas que fazem parte de seu
cotidiano.
Essa brincadeira imaginária, pode ser
simples ao olhar, mas contribui muito para
o desenvolvimento da criança. A criança
aprende ao observar um adulto, ela toma
para si as experiências assistidas. O mesmo
ocorre ao brincar com outras crianças, elas
trocam de personagens e ao fazerem isso
passam a imitar o outro com todas suas
características.
Quando a criança tem a oportunidade de
brincar com crianças de outras idades, ela tem
seu comportamento mudado. Observamos
muitas vezes que a criança ao brincar com
outra de idade maior, passa a imitá-la em suas
características. Isso traz um grande beneficio
para ela, pois ao aprender coisas novas, terá
novas experiências e desenvolverá novos
conhecimentos.

1640

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

O mesmo pode ocorrer com uma criança
de idade maior que convive com uma de
idade menor, ela poderá torna-se infantil em
algumas atitudes, imitando assim a criança
menor com quem brinca. As crianças devem
brincar com outras de idades diferentes, para
que elas troquem experiências e construam
um novo conhecimento desenvolvendo
assim suas atitudes e seu comportamento.
A brinquedoteca pode também ter efeitos
positivos para o processo de aprendizado, por
meio de jogos, brinquedos e brincadeiras que
estimulem o desenvolvimento de habilidades
básicas e aquisição de novos conhecimentos.
São importantes a orientação e o
estabelecimento de diretrizes pedagógicas
para a operação da brinquedoteca,
contudo mesmo a oportunidade de brincar
livremente já traz efeitos positivos para o
desenvolvimento das crianças.
Para CUNHA, (1994, p. 13), a
brinquedoteca é também um espaço de
formação de educadores, pois oferece
condições de interação e observação das
crianças. Observando-se as crianças é
possível aprender mais sobre suas atitudes,
suas brincadeiras e notar seus progressos.
A criança desenvolve-se pela experiência
social, nas interações que estabelece desde
cedo com a relação que é estabelecida
com os adultos. A socialização deve ter
um espaço fundamental nos objetivos de
cada instituição, trabalho e brincadeira
são concebidos enquanto práticas sociais,
complementares na infância. Toda criança
tem direito a brincadeira, fornecendo assim
a possibilidade de construção de uma
identidade infantil autônoma, cooperativa e

criativa.
A criança que brinca entra no mundo da
representação e da experimentação. Para
isso a instituição deve ter um espaço de vida
e interação, e os materiais fornecidos para as
crianças são fundamentais, pois auxiliam-nas
a construir e apropriar-se do conhecimento
universal.
Na brincadeira infantil, organizada de
forma independente do adulto, as crianças
poderiam exercer sua posição social,
reiterativa e criadora do trabalho total da
sociedade em que estão inseridas.
A brincadeira é uma forma de atividade
social infantil cuja característica imaginativa
e diversa do significado cotidiano da vida
fornece uma ocasião educativa e única
para as crianças. Na brincadeira, as crianças
podem pensar e experimentar situações
novas ou mesmo do seu cotidiano.
É na situação de brincar que as crianças
colocam desafios e questões além de seu
comportamento diário, levantado hipóteses
de problemas na tentativa de compreendelos. Quando brincam, ao mesmo tempo em
que desenvolvem sua imaginação, as crianças
podem construir relações reais entre elas e
elaborar regras de organização e convivência.
Ao brincarem as crianças vão construindo a
consciência da realidade, ao mesmo tempo
em que já vivem uma possibilidade de
modificá-la.
A brincadeira é uma situação privilegiada
de
aprendizagem
infantil
onde
o
desenvolvimento pode alcançar níveis mais
complexos, exatamente pela possibilidade
de interação entre os pares em situação
imaginária e pela negociação de regras de
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convivência e de conteúdos temáticos.
O brincar como atividade essencialmente
da criança faz com que ela crie sua identidade
brincando, e ao brincar vai atuar sobre sua
realidade,
representando-a,
vivendo-a,
e transformando-a num processo que é
imaginário e ao mesmo tempo real.
O brinquedo é a forma de comunicação
da criança, funciona como um atendimento
às necessidades mais primitivas e também
como um atendimento às necessidades
não realizadas das crianças, pois ao brincar
ela se envolve em um mundo imaginário
onde satisfaz seus desejos. De acordo com
VYGOTSKY, (1998, p. 127) a criança envolvese num mundo ilusório e imaginário onde os
desejos não realizáveis podem ser realizados.
Para WINNICOTT, (1975, p. 80), é o
brincar que promove o estar criativo do ser
humano no mundo, e é sendo criativo que ele
constrói sua subjetividade. Segundo ele é no
brincar somente no brincar que o individuo,
criança ou adulto, pode ser criativo e utilizar
sua personalidade integral.
A teoria piagetiana, considera que a
acomodação é sinônimo de criatividade,
pois acomodar é reorganizar ou reestruturar
comportamento para enfrentar as mudanças
do meio. O individuo cria quando há
necessidade de sobrevivência.
Já para Piaget, a função do jogo simbólico
é transformar o real naquilo que é desejado
pelas crianças. Portanto, na brincadeira
a criança vai representar a sua realidade,
transformando em real aquilo que ela deseja.
A brinquedoteca contribui para o processo
de socialização das crianças, oferecendolhes oportunidades de realizar atividades

coletivas livremente. A interação entre
crianças e adultos, abre-lhes oportunidades
de conhecer novos aspectos do mundo.
Podemos concluir que a brinquedoteca
é um espaço que favorece a brincadeira, e
que a brincadeira por sua vez é responsável
por desenvolver a criança em seus aspectos
soiais, intelectuais e emocionais.

A ATUAÇÃO DO
PSICOPEDAGOGO NA
BRINQUEDOTECA
É importante compreender a pedagogia
do brincar, enquanto a reflexão, o debate
e a pesquisa precisam ser contínuos para
que se aproveite todo o seu potencial na
aprendizagem das crianças.
Crianças pequenas não fazem distinção
entre “brincar” e “trabalhar” e os profissionais
devem tirar proveito disso. Eles precisam
compreender o valor de brincar e colocálo em prática com as crianças, oferecendolhes ambientes ricos que promovam todos
os tipos de brincadeiras – espontâneas,
estruturadas, imaginativas e criativas – e
que lhes permitam realizar o seu potencial
de desenvolvimento, de educação e de bemestar.
Bons
profissionais
oferecem
uma
plataforma de apoio para o aprendizado
infantil e promovem sua metacognição – o
próprio pensamento das crianças sobre suas
experiências lúdicas.
Na escolha ou na proposição de jogos,
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brinquedos e brincadeiras, o educador coloca
seus desejos, suas convicções e suas hipóteses
acerca da infância e do brincar; o que deve ser
uma boa forma do psicopedagogo observar
com que profissional ele está envolvido.
A escolha que as crianças fazem acerca
dos objetos, espaços e companheiros de
brinquedo é um meio fundamental de acesso
ao seu universo mental. Suas escolhas
contam muito dos seus desejos, medos,
capacidades e potencialidades, o que deve
também ser observado pelo psicopedagogo
no momento de diagnosticar as deficiências
na aprendizagem.
A presença do profissional na brincadeira
é agregadora e estimulante. Brincando junto
ele pode mostrar como se brinca, não só para
demonstrar as regras, mas também porque
sugere modos de resolução de problemas
e atitudes alternativas em relação aos
momentos de tensão.
Alternar momentos de participação mais
ativa e direta, nos quais sugere, convida
e propõe brincadeiras, com momentos de
observação serena e atenta, cria as condições
necessárias para que a brincadeira transcorra
em sintonia com as diversas necessidades,
em um clima de confiança e continência.
A presença do psicopedagogo não deve
inibir, assim como sua ausência não pode ser
sentida como abandono. Ele deve intervir no
brincar, para estimular a atividade mental,
social e psicomotora, com questionamentos
e
sugestões
de
encaminhamentos.
Identificar situações potencialmente lúdicas,
fomentando-as, de modo a fazer a criança
avançar do ponto em que está na sua
aprendizagem e no seu desenvolvimento.

O conteúdo das brincadeiras pode variar de
acordo com a cultura infantil, mas a essência
do brincar mantém-se firme em todas as
culturas para todas as crianças, inclusive as
portadoras de deficiências.
Segundo KISHIMOTO, (1997, p. 18)
a educação especial e a psicopedagogia
propiciam uma forma mais aprofundada de
se trabalhar com o aluno. Elas levam em
consideração as necessidades específicas
de cada aluno, privilegiando-se a “escuta”
do que realmente está acontecendo em
determinado momento. Isso porque o
sistema simbólico e imaginário do aluno é
único, não se devendo lidar com ele a partir
de esquemas generalizadores.
O uso de brinquedos, jogos e
materiais pedagógicos, do ponto de vista
psicopedagógico, necessita da percepção do
contexto em que se encontram inseridos. É
preciso que o professor e/ou psicopedagogo
identifiquem a matriz simbólica anterior do
objeto, para entender melhor as necessidades
e dificuldades mais imediatas dos alunos.
O brinquedo, o jogo, o aspecto lúdico e
prazeroso que existem nos processos de
ensinar e aprender não se encaixam nas
concepções tradicionalistas de educação que
priorizam a aquisição de conhecimentos, a
disciplina e a ordem como valores primordiais
a serem cultivados nas escolas.
A dificuldade em olhar de modo inovador
aspectos fundamentais e específicos da
escola contribui para limitar as ações que
realmente colaborem para a efetivação
de mudanças significativas nas práticas
pedagógicas utilizadas hoje com crianças
especiais.
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O jogo contém um paradoxo. Se, por
um lado, favorece a consecução de certos
objetivos, há aprendizagens específicas que
terão dificuldades de passar por ele. È preciso
ter consciência dos limites da utilização do
jogo na atividade pedagógica, rompendo
com uma visão romântica de que o jogo seria
uma panaceia para todos os males.
No entanto, Vygostsky, nos traz uma
importante contribuição com seu conceito
de “zona de desenvolvimento proximal”,
que significa a distância entre o nível
de desenvolvimento real e o nível de
desenvolvimento potencial da criança.
O jogo vivido pela criança com necessidades
especiais permite a redução desta distância e
a revisão do papel do professor, porque, para
que ele seja realmente um mediador, um
articulador, ser-lhe-á exigido muito estudo,
coerência e comprometimento.
O psicopedagogo pode atuar de uma
forma preventiva e/ou terapêutica. Numa
linha preventiva, o psicopedagogo pode
desempenhar
uma
prática
docente,
envolvendo a preparação de profissionais da
educação ou atuar dentro da própria escola.
Portanto, é preciso ousar, ter coragem
para enfrentar as ambiguidades que o jogo
nos oferece e estimular sua utilização de
acordo com os objetivos pretendidos e ainda
estar preparado para intervir de acordo com
a incerteza da resposta infantil.
Para todos aqueles que trabalham com
psicopedagogia e educação especial é
bastante comum a vivência de situações
em que é preciso estabelecer a intervenção
psicopedagógica em função das necessidades
especiais da criança. Os brinquedos, jogos e

materiais pedagógicos desempenham neste
momento um papel nuclear.
A intervenção psicopedagógica veio
introduzir uma contribuição mais rica
no enfoque pedagógico. O processo de
aprendizagem da criança é compreendido
como um processo pluricasual, abrangente,
implicando componentes de vários eixos de
estruturação: afetivos, cognitivos, motores,
sociais, econômicos, políticos, etc.
A causa do processo de aprendizagem,
bem como das dificuldades de aprendizagem,
deixa de ser localizada somente no aluno e
no professor e passa a ser vista como um
processo maior com inúmeras variáveis que
precisam ser apreendidas com bastante
cuidado pelo professor e psicopedagogo.
Intervir não é apontar, mas resgatar a
vontade de apreender de todos os envolvidos.
A natureza do trabalho do psicopedagogo
é social. Ele vai intervir nos processos de
ensino-aprendizagem a partir da intervenção
nos elementos que compõem esse processo,
sejam esses elementos: pessoas, métodos,
concepções, etc.
Há duas fases para a intervenção
psicopedagógica: o plano de intervenção e
as estratégias de intervenção. Esta proposta
deve ser apresentada para a família e caso
haja concordância, depois será discutida com
a criança ou adolescente e com a escola.
Entender a brinquedoteca como uma
possibilidade de espaço para a realização de
diagnóstico psicopedagógico supõe, como
Weiss (1994, p. 4), entender o contexto
do aprendente de forma ampla: escolas
desestruturadas, carência de recursos e apoio
pedagógico, profissionais desestimulados que
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não conseguem transmitir conhecimento de
forma qualitativa, bem como as dificuldades
da dinâmica familiar.
Dessa maneira, o papel da escola seria
formar cidadãos críticos e pensantes, como
não consegue atingir a totalidade de seus
objetivos, encaminham os alunos com déficit
de aprendizagem a profissionais como:
neurologista, terapeuta e psicopedagogo.
Nos dias atuais, além disso, conforme
a autora, os pais por inúmeros fatores
acabam não exercendo seu papel de forma
satisfatória, assim as crianças são privadas
das brincadeiras, interferindo no seu
desenvolvimento integral, influenciando na
aprendizagem escolar.
Ao psicopedagogo cabe avaliar o aluno e
identificar os problemas de aprendizagem,
buscando conhecê-lo em seus potenciais
construtivos e em suas dificuldades,
encaminhando-o, por meio de um relatório,
quando necessário, para outros profissionais
– psicólogo, fonoaudiólogo, neurologista,
etc. que realizam diagnóstico especializado
e exames complementares com o intuito
de favorecer o desenvolvimento da
potencialização humana no processo de
aquisição do saber.
O
psicopedagogo
está
preparado
para auxiliar os educadores realizando
atendimentos pedagógicos individualizados,
contribuir para a compreensão de problemas
na sala de aula, permitindo ao professor
ver alternativas de ação e ver como as
demais técnicas podem intervir, bem como
participar do diagnóstico dos distúrbios
de aprendizagem e do atendimento a um
pequeno grupo de alunos.

Azevedo (2008, p. 59) explica que, ao
utilizar a brinquedoteca como um espaço de
diagnóstico psicopedagógico, os profissionais
devem respeitar seu comportamento e suas
necessidades brincando junto com elas. Em
parceria, pode ir questionando e analisando
a maneira como a criança brinca e busca
soluções de problemas com as suas ações.
Desde o primeiro contato da criança
com a brinquedoteca e com os objetos
nela dispostos, o psicopedagogo é capaz
de perceber seus comportamentos. Se
realizada uma intervenção terapêutica
neste espaço, aos poucos as condutas da
criança se modificam. Condutas como a
timidez, a seleção do brinquedo, a não
participação em brincadeiras e a dificuldade
de relacionamento com o avaliador.
Neste caso, tais dados devem ser coletados
dentro de uma perspectiva bioecológica da
criança, ou seja, conceito da família e da
escola, brinquedos prediletos e rejeitados,
relação brinquedo idade, brinquedo sexo e
brinquedo história de vida.
A interação criança – adulto é fundamental
na brinquedoteca, pois se caracteriza como
instrumento de diagnóstico preventivo em
crianças com dificuldades escolares. Este
profissional tem que estabelecer com cada
criança uma relação única, a de presença
– ausência na brincadeira. Sua ação deve
ser discreta, momentos fica distante, com
o intuito de permitir que as crianças se
organizem e estruturem sozinhas as suas
brincadeiras. Outros devem estar conscientes
da necessidade de sua intervenção.
Ao abrir um espaço de brincar durante o
diagnóstico, segundo Weiss (1994 p. 59),
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o psicopedagogo “está possibilitando um se assim a fronteira entre o diagnóstico e
movimento em direção da saúde, da cura, o tratamento, já que o próprio diagnóstico
pois brincar é universal e saudável. Rompe- passa a ter um caráter terapêutico”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A brinquedoteca na visão psicopedagógica, teve por
objetivo mostrar a importância das brinquedotecas para o
desenvolvimento infantil, pois é por meio das brincadeiras
que a criança aprende, se desenvolve e constroem novos
conhecimentos e assim se torna um indivíduo crítico e
autônomo.
A brinquedoteca e o desenvolvimento infantil abordam
o histórico da brinquedoteca com a sua origem e como ela
surgiu no Brasil. Destaca o desenvolvimento infantil e o
brincar na brinquedoteca.
Analisa alguns modelos de brinquedotecas, como: a
hospitalar, utilizada em hospitais com o tratamento de
doenças prolongadas como é o caso do câncer; A escolar,
em que a criança brinca desde os primeiros anos de vida com
o objetivo de socialização e construção do conhecimento
e a terapêutica utilizada para auxiliar no tratamento dos
distúrbios da aprendizagem.
Discute a atuação psicopedagógica e a intervenção no
espaço da brinquedoteca e também quais são os recursos
necessários para a construção de uma brinquedoteca.
Compreendemos que o brincar faz parte da infância da
criança e é o maior responsável por seu desenvolvimento
nos anos iniciais, ele ajuda a criança a expressar seus medos,
vontades e crenças. É um agente socializador, desenvolve a
afetividade e a inteligência da criança.
Ao pensar nesses benefícios que foram criados espaços
para facilitar esses desenvolvimentos e a psicopedagogia
se apropria desses espaços para intervir e auxiliar na
aprendizagem de um modo lúdico e diferente do utilizado na
sala de aula.
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A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO
LÚDICA DO PEDAGOGO NO
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA
NA PRIMEIRA INFÂNCIA
RESUMO: A importância do brincar é reconhecida no campo da pedagogia e nas teorias
de desenvolvimento humano, é por meio dela que a criança constrói sua personalidade,
sua autonomia, vínculos e relações sociais, expressa sensações e sentimentos,
interage com o meio e com o outro e se desenvolve. O objetivo deste estudo é
analisar a promoção do brincar para o desenvolvimento da criança, sob a perspectiva
pedagógica com enfoque na ampliação das habilidades motoras, cognitivas e afetivas
da criança em fase pré-escolar. Para o alcance do objetivo proposto utilizou-se como
metodologia de pesquisa bibliográfica a fim de melhor entender o tema que é sempre
atual e de suma relevância, em especial na primeira infância. Os resultados que se podem
inferir após a conclusão da pesquisa remetem sobre como a ludicidade que atinge todos os
aspectos cognitivos da criança, sendo essencial também, a participação efetiva da família
em consonância da escola para a efetivação desse aprendizado.
Palavras-Chave: Pedagogia; Brincar; Infância; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO
Com base nos estudos sobre o
desenvolvimento infantil, o campo das
brincadeiras e jogos simbólicos se destaca
como principal forma de aprendizagem da
criança, meio por onde ela tem o prazer
em vivenciar e é estimulada por meio da
intervenção do adulto. Para Tizuko M.
Kishimoto (2002):
O brinquedo, a brincadeira e o jogo são
recursos auxiliares para o desenvolvimento
físico, mental e socioemocional da criança.
Essas atividades assumem função lúdica,
(diversão, prazer ou certo desprazer que
o brinquedo propicia) e função educativa
(conhecimento e apreensão do mundo,
que completa o indivíduo em seu saber).
(KISHIMOTO, 2002, p. 203)
Sendo assim, mostra-se a importância
desse processo para o desenvolvimento
cognitivo da criança que, por sua vez,
utiliza esse mecanismo para explicitar suas
inquietudes, frustrações e necessidades
interiores.
E,
para
contribuir
com
esse
desenvolvimento é preciso entender
todas suas etapas e peculiaridades;
na infância a principal característica
essencial ao desenvolvimento é o brincar,
tronando
assim,
prática
primordial
ao trabalho pedagógico.
Sabendo-se que o brincar é tema presente
na educação infantil e, buscando tornar
essa prática fonte de reflexão e trabalho
pedagógico, o presente artigo apresenta
uma breve reflexão sobre a atuação
pedagogo contanto com alguns autores que

corroboram com a importância do brincar e,
a aprendizagem por meio do lúdico.
Com o objetivo de conhecer a importância
do brincar no campo da pedagogia para o
desenvolvimento da criança, utilizou-se
de pesquisa bibliográfica atual, revisitando
autores relevantes para o tema que,
trazem sua colaboração para a educação e
desenvolvimento infantil.

A IMPORTÂNCIA
DO BRINCAR NO
DESENVOLVIMENTO
INFANTIL
A brincadeira é um ato lúdico essencial
da infância, por meio do qual a criança
interage com o mundo e reflete sobre ele,
nessa interação a criança constrói estruturas
cognitivas que lhe permitirão ressignificar
sua compreensão dos diversos aspectos da
realidade e, com isso, posicionar-se nela e
sobre ela. Kishimoto (2002) enfatiza que:
Crianças que brincam aprendem a
decodificar o pensamento dos parceiros
por meio da metacognição, o processo
de substituição de significados, típico de
processos simbólicos. É essa perspectiva
que permite o desenvolvimento cognitivo.
(KISHIMOTO, 2002, p. 150)
Do ponto de vista do desenvolvimento
psíquico e da constituição do sujeito, o
ato de brincar é o instrumento principal
da criança na busca e constituição de
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sua subjetivação. É por meio do brincar,
que envolve o lúdico e o simbólico, que a
criança revive e experimenta situações e/
ou sensações para tentar compreendê-las,
interna e externamente.
As brincadeiras são a ferramenta de que
a criança dispõe para passar de um estágio
meramente visual (no qual interage com o
mundo e seus objetos direcionada apenas
pelo que o próprio objeto a induz), para um
campo de raciocínio na qual pode criar, a
partir de um objeto, interações diferentes
daquelas inerentes a ele, produzindo um
campo de interpretação e ressignificação da
realidade. Vygotsky (1998) exemplifica:
É no brinquedo que a criança aprende
a agir numa esfera cognitiva, ao invés de
numa esfera visual externa, dependendo
das motivações e tendências internas, e
não dos incentivos fornecidos pelos objetos
externos. (VYGOTSKY, 1998, p. 126)
A partir das situações de brincadeira,
a criança aprende a criar ações e
comportamentos novos gerados por uma
leitura e interpretação do real que ela mesma
é capaz de fazer, agora autonomamente,
isto é, sem ser apenas instigada pelas
características inerentes à situação e ao
objeto. Vygotsky (1998) ainda afirma que o
brinquedo possibilita criar novas relações
entre o real e o imaginário; essas situações
irão passar por toda a atividade lúdica
da criança, serão também importantes
indicadores de avanço no desenvolvimento.
O ato lúdico, como representante essencial
da ação infantil sobre o mundo, na forma de
jogo simbólico, também é o espaço no qual a
criança desenvolve, além de sua inteligência,

sua afetividade e sua moralidade. O jogo
também proporciona à criança interação
social, Kishimoto (2002) relata sobre os
jogos de construção que, são de grande
importância para as experiências sensoriais e
estimulantes da criatividade e das habilidades
motoras das crianças. Considerado a
dimensão simbólica que o brincar possuí,
o jogo desenvolve características sociais
complexas na formação da criança.
O processo de criação está ligado à sua
imaginação sendo a estrutura da atividade
do jogo que permitirá o surgimento de uma
situação imaginária.
Outra dimensão simbólica do ato de
brincar é o fantasiar, no “faz de conta” há
o aspecto imitativo da brincadeira, mas
também há o aspecto imaginativo. Quer
dizer, muitas coisas que a criança fantasia
durante o brincar podem não ser reais, e sim
imaginadas, a fim de tentar se relacionar e
compreender fenômenos reais dos quais ela
não tem domínio.
Piaget (1986), diante do desenvolvimento
do pensamento infantil, afirma que a
brincadeira de faz de conta:
(...)
está
intimamente
ligada
ao
símbolo, uma vez que por meio dele, a
criança representa ações, pessoas ou
objetos, pois estes trazem como temática
para essa brincadeira o seu cotidiano
(contexto familiar e escolar) de uma forma
diferente de brincar com assuntos fictícios,
contos de fadas ou personagens de televisão
(PIAGET, 1986, p.76).
Neste sentido, ele diz que o pensamento
da criança pequena não é suficientemente
preciso e maleável para comunicar um
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conjunto de ideias, então, o símbolo assume
a função de mediador, dando à criança a
oportunidade de expressar seu pensamento.
Ao falar do brincar, é necessário definilo para diferenciá-lo das demais práticas
infantis, no entanto, essa definição se
torna complexa, visto que não suprem sua
importância enquanto comportamento;
Friedmann (2006) conceitua brincadeira
etimologicamente
como
passatempo,
divertimento ou distração, colocando-a como
atividade secundária ou, menos importante.
Já Kishimoto (2002) diz que, a brincadeira
é ação que a criança desempenha ao
concretizar as regras do jogo, ao mergulhar na
ação lúdica, tendo um fim em si mesmo que
surge livre, sem ter obrigatoriedade e tem a
finalidade de simples prazer que a criança
encontra ao colocá-la em prática. Pode-se
dizer que é o lúdico em ação, brinquedo e
brincadeira relacionando-se com a criança.
A autora ainda revela que:
Se considerarmos que a criança aprende de
modo intuitivo, adquire noções espontâneas,
em processos interativos, envolvendo o
ser humano inteiro com suas cognições,
afetividade, corpo e interações sociais, o
brinquedo desempenha um papel de grande
relevância para desenvolvê-la. (KISHIMOTO,
2002, p.36)
A criança cria uma situação imaginária,
assume o papel e age como tal, se
transformando e mudando também o
significado dos objetos de acordo com
sua vontade, sem se preocupar com a sua
adaptação à realidade concreta, essas ações
são capazes de modificar os processos de
desenvolvimento e aprendizagem quando

interagem no cotidiano infantil. Vygotsky diz:
Para resolver esta tensão, a criança em
idade pré-escolar envolve-se num mundo
ilusório e imaginário onde os desejos não são
um processo psicológico novo para a criança;
representa uma forma especificamente
humana de atividade consciente, não
está presente na consciência de crianças
muito pequenas [...] podemos dizer que a
imaginação nas crianças de idade pré-escolar,
é o brinquedo sem ação. (VYGOTSKY, 1998,
p.108-109)
O imaginário infantil mostra-se principal
meio onde ocorrem os processos psicológicos
de maturação e desenvolvimento; o brincar
se torna processo importante na construção
de conceitos e relações psicossociais, sendo
necessário então entender como atua o
psicopedagogo enquanto agente formador
nesse processo.
É pelo brincar que a criança aprende
expressar ideias, gestos, emoções, a tomar
decisões, a interagir e viver entre pares, a
conhecer e integrar-se no seu ambiente
próximo a elaborar imagens culturais e
sociais de seu tempo e, em decorrência,
desenvolver-se como ser humano dotado de
competência simbólica (LUCKESI, 2004).

ATIVIDADES LÚDICAS NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Pode-se afirmar que o lúdico é qualquer
atividade que executamos e que pode dar
prazer, que tenhamos espontaneidade
em executá-la. Nesse sentido, na visão de
Bertoldo (2011), quando fazemos porque
queremos, pôr interesse pessoal. Isto se
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refere tanto à criança quanto para o adulto, é
aí que começamos a perceber a possibilidade,
a facilidade de se aprender, quando estamos
brincando, pois na atividade lúdica, como na
vida, há um grande número de fins definidos
e parciais, que são importantes e sérios,
porque consegui-los é necessário ao sucesso
e, consequentemente, essencial a satisfação
que o ser humano procura, a satisfação
oculta, neste caso seria o de aprender.
Nesse sentido, o lúdico vem ganhando
atenção no meio acadêmico pela crescente
quantidade de contribuições para a sua
conceituação e reflexão, mas poucos têm
constatado, sua aplicação e sistematização
enquanto ferramenta pedagógica, visto
que, por meio das atividades lúdicas, as
crianças adquirem marcos de referenciais
significativos que lhes permitem conhecer a
si mesmas, descobrir o mundo dos objetos e o
mundo dos outros, experimentando também,
situações de aventura, ação e exploração,
como características impostergáveis da
infância.
Assim, Wajskop (1995) destaca que com o
jogo, as crianças fixam convicções de justiça,
solidariedade e liberdade. São resolvidas
situações
problemáticas,
adaptando-se
de forma ativa a sociedade em que vivem.
Portanto, Marcellino (1997, p.44) destaca
que “ao tratar do lúdico foca a abordagem
que se busca, o lúdico não como algo
isolado ou associado a uma determinada
atividade”, mas como um componente
cultural historicamente situado que pode
transcender aos momentos de lazer, como
seu uso na Educação.
As instituições de Educação Infantil têm

restringido as atividades das crianças aos
exercícios repetitivos, motora e, ao mesmo
tempo em que bloqueiam a organização
independente das crianças para as
brincadeiras, essas práticas não estimulam a
criatividade dos alunos, como se suas ações
simbólicas servissem apenas para explorar
e facilitar ao educador a transmissão de
determinada visão do mundo, definida, a
princípio, pela instituição infantil. Nessa
perspectiva, Wajskop (1995) aponta que se
as instituições fossem organizadas em torno
do brincar infantil, elas poderiam cumprir
suas funções pedagógicas, privilegiando a
educação da criança em uma perspectiva
criadora, voluntária e consciente.
De acordo com o pensamento de Soler
(2003) não se pode mais conceber que uma
pessoa que passa pela escola saia sem entrar
em contato com valores humanos essenciais,
e que depois, fora da escola, comete atos
grotescos, pois, a escola deve ensinar para
além da Matemática, Língua Portuguesa,
Educação Física, enfim, deve ensinar a pessoa
a ser feliz e fazer as outras pessoas felizes.
Dessa forma, resgatar a ludicidade dentro
de um processo educativo, é ir em busca
da construção de bases para: por meio de
práticas e vivências, possibilitar que este
indivíduo modifique seu foco de atenção
e consiga enxergar além da realidade das
sombras, como afirmava Platão e possa
vislumbrar a possibilidade de desenvolver
plenamente suas potencialidades.
De acordo com Gomes (2004, p.47), a
ludicidade é uma dimensão da linguagem
humana, que possibilita a “expressão do
sujeito criador que se torna capaz de dar
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significado à sua existência, ressignificar
e transformar o mundo”. E mais na frente
conclui: “Dessa forma, a ludicidade é uma
possibilidade e uma capacidade de se
brincar com a realidade, ressignificando
o mundo” (GOMES, 2004, p. 145). Ainda
falando do lúdico, Gomes nos dá a chave
para estabelecer a premissa básica de nossa
abordagem quando escreve:
Como expressão de significados que tem o
brincar como referência, o lúdico representa
uma oportunidade de (re) organizar a
vivência e (re) elaborar valores, os quais se
comprometem com determinado projeto
de sociedade. Pode contribuir, por um lado,
com a alienação das pessoas: reforçando
estereótipos, instigando discriminações,
incitando a evasão da realidade, estimulando a
passividade, o conformismo e o consumismo;
por outro, o lúdico pode colaborar com
a emancipação dos sujeitos, por meio do
diálogo, da reflexão crítica, da construção
coletiva e da contestação e resistência à
ordem social injusta e excludente que impera
em nossa realidade. (GOMES, 2004, p. 146)
Portanto, sabe-se que a ludicidade é
uma necessidade em qualquer idade e não
pode ser vista apenas como diversão. O
desenvolvimento do aspecto lúdico facilita
a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal,
social e cultural, colabora para uma boa
saúde mental, prepara um estado interior
fértil, facilita a comunicação, expressão
e construção do conhecimento. Assim, a
prática lúdica entendida como ato de brincar
das crianças permite um mergulho na sua
trajetória ao longo dos tempos, acumulando
informações.

Com isso, a Educação pela vida da
ludicidade propõe-se a uma nova postura
existencial cujo paradigma é um novo
sistema de aprender brincando, inspirando
numa concepção de educação para além
da instrução. Para que isso aconteça é
preciso que os profissionais da educação
reconhecem o real significado do lúdico para
aplica-lo adequadamente, estabelecendo a
relação entre o brincar e o aprender.
Na visão de Campos (2011) o jogo, nas suas
diversas formas, auxilia no processo ensinoaprendizagem, tanto no desenvolvimento
psicomotor, isto é, no desenvolvimento
da motricidade fina e ampla, bem como
no
desenvolvimento
de
habilidades
do pensamento, como a imaginação, a
interpretação, a tomada de decisão, a
criatividade, o levantamento de hipóteses,
a obtenção e organização de dados e a
aplicação dos fatos e dos princípios a novas
situações que, por sua vez, acontecem
quando jogamos, quando obedecemos a
regras, quando vivenciamos conflitos numa
competição, etc.
No processo educativo, em especial, na
Educação Infantil, o desenvolvimento de
atividades lúdicas deve ser considerado como
prioridade no delineamento de atividades
pedagógicas contidas no planejamento
escolar realizado pelos professores e
coordenadores. Essa inclusão visa, portanto,
a flexibilização e dinamização das atividades
realizadas ao longo de toda a prática docente,
oportunizando a eficácia e significação da
aprendizagem.
É imprescindível enxergar com novos
olhos o verdadeiro universo mágico e
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encantador do lúdico em sala de aula e
consequentemente, entendendo-se aí toda
a prática cotidiana do aluno, visto que, é na
educação infantil que as crianças são capazes
de construir a aprendizagem por meio do
brincar, criando e imaginando situações de
representações simbólicas entre o mundo
real e o mundo a ser construído com base
nas suas expectativas e anseios.
Nessa perspectiva, é por meio da
atividade lúdica que a criança se prepara
para a vida, assimilando a cultura do meio
em que vive, a ele se integrando, adaptandose às condições que o mundo lhe oferece
e aprendendo a competir, cooperar com
seus semelhantes e conviver como um ser
social. Portanto, os professores, na posição
não de meros transmissores de informações
e conhecimentos sistemáticos, mas como
mediadores desses conhecimentos, devem
oportunizar condições para que por meio
do desenvolvimento dessas atividades, a
criança possa construir de forma autônoma
o seu próprio conhecimento.

O LÚDICO E AS PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS
Entende-se que a escola não transforma a
sociedade, mas colabora para a mudança se
exercer o seu papel de ensinar criticamente
fornecendo os instrumentos fundamentais
para o exercício da cidadania reconhecendo
que os alunos se desenvolvem no seu tempo,
respeitando seus limites e possibilidades.
O processo de desenvolvimento e
aprendizagem infantil implica oportunidades

e situações educativas que vão além dos
cuidados assistenciais.
Deste modo, os objetivos que contemplam
a Educação Infantil, precisam priorizar
a
valorização
dessas
oportunidades
educativas, fundamentando-se na crença de
que a criança é um ser ativo na edificação do
seu conhecimento, que aprende a partir das
ações, reflexões e interações com o adulto,
com outras crianças e com o ambiente. A
criança deve ser respeitada como um ser que
tem direito de viver o seu próprio tempo.
Já, no Referencial Curricular Nacional
para Educação Infantil (Brasil, 1998), há uma
preocupação em sensibilizar os educadores
para a importância do brincar tanto em
situações formais quanto informais. Eles
definem a brincadeira como a linguagem
infantil que vincula o simbólico a realidade
imediata da criança.
O currículo escolar deve ser um
instrumento de apoio à organização da ação
escolar, especialmente no desempenho
dos professores que devem tomar como
base a realidade das crianças como ponto
de partida para o trabalho, distinguindo
sua diversidade, promovendo uma imagem
positiva da criança, solicitando atividades
concretas desafiadoras, estimulando a
descoberta, capacidade criadora e criticidade,
enfatizando a participação e ajuda mútua.
Nessa Educação Infantil deve ser um espaço:
[...] para propiciar o desenvolvimento
infantil, considerando os conhecimentos e
valores culturais que as crianças já têm e,
progressivamente, garantindo a ampliação
dos conhecimentos, de forma a possibilitar
a construção da autonomia, cooperação,
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criticidade, criatividade, responsabilidade,
e a formação do autoconceito positivo,
contribuindo, portanto, para a formação da
cidadania. (KRAMER, 2003, p. 49).
O profissional da educação infantil, tem
como papel preponderante propiciar às
crianças uma educação de qualidade que as
ajudem a entender e superar a realidade em
que vivem, criando no espaço escolar uma
atmosfera democrática que respeite, valorize,
promova a diversidade e que conduza ao
bem estar emocional e físico das crianças,
contribuindo para diminuir o alívio de suas
tensões, receios e medos, encorajando-as a
expressarem-se livremente suas expectativas,
interesses e necessidades, fazendo uso das
diferentes formas de linguagem.
E ainda promovendo e estimulando a
criatividade, curiosidade e o desenvolvimento
da autonomia crítica, ética e social destas
crianças,
valorizando,
partilhando
e
respeitando a brincadeira e a ludicidade, tão
necessária para a constituição e a afirmação
do sujeito criativo e fazedor da sua história.
As práticas pedagógicas devem favorecer
o desenvolvimento infantil e a obtenção
de conhecimentos de forma prazerosa
e significativa. O trabalho pedagógico
orientado e trabalhado pelo educador com
um olhar para uma sociedade complexa e
diversificada promovendo assim a inserção
social construtiva respeitando, sendo capaz
de desenvolver sua autonomia, identidade,
espírito de cooperação e solidariedade com
os demais, não apenas dentro da escola,
mas também fora dela. Como é apresentado
nos Referenciais Curriculares Nacional de
Educação infantil:

[...]. A capacidade de se conduzir e tomar
decisões, por si próprio, levando em conta
regras, valores, sua perspectiva pessoal,
bem como a perspectiva do outro, é nessa
faixa etária, mais do que um objetivo a ser
alcançado com as crianças, um princípio
das ações educativas. Conceber uma
educação em direção à autonomia significa
considerar as crianças como seres com
vontade própria, capazes e competentes
para construir conhecimentos, e, dentro
de suas possibilidades, interferir no meio
em que vivem. Exercitando o autogoverno
em questões situadas no plano das ações
concretas, poderão gradualmente fazê-lo
no plano das ideias e dos valores. (BRASIL,
1998, p.14).
O professor precisa ter uma atitude crítica
perante os alunos conhecendo seus limites
e possibilidades. Quanto às dificuldades
e dúvidas encontradas deve enfrentar os
problemas expondo a seus colegas e à equipe
pedagógica quando necessário, verificando
se suas propostas estão sendo visivelmente
entendidas pelos alunos, pois isso ajuda na
organização da atividade proposta. Para isso
é preciso que o professor tenha segurança
e autoridade desde o maior até o menor
acontecimento.
Os profissionais da Educação Infantil
sabem que a atividade favorita das crianças
no recreio são os jogos por ser uma atividade
espontânea e satisfatória, bem como
necessitam uma justificativa para seu uso na
sala de aula. Para Kishimoto (1997):
O raciocínio decorrente do fato de que
os sujeitos aprendem por meio do jogo
é de que este possa ser utilizado pelo
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professor em sala de aula. As primeiras
ações de professores apoiados em teorias
construtivistas foram no sentido de tomar
os ambientes de ensino bastante ricos em
qualidade e variedade de jogos, para que
os alunos pudessem descobrir conceitos
inerentes às estruturas dos jogos por meio
de sua manipulação. Esta concepção tem
levado a prática espontaneístas da utilização
dos jogos nas escolas (KISHIMOTO, 1997,
p.77).
Os jogos, neste contexto, é uma alternativa
didático-pedagógica, que o profissional deve
utilizar para tornar o ambiente agradável
e repercutir como desafios escolares e que
seja apreciada como uma atividade tão séria
quanto à outra tarefa. Assim o que difere é o
fato de ser uma ação aprazível e significativa.
É possível também propor novos jogos
em grupo, para despertar nas crianças a
curiosidade que permitirá momentos de
troca de sugestões ou diferentes formas

de agir com relação ao jogo. As atividades
envolvendo jogos e brincadeiras conduzem
as crianças à interação, possibilitando uma
importante aprendizagem.
Outro fator importante é a interação
espontânea que possibilita para a criança a
ampliação de seus conhecimentos. Os jogos
e as brincadeiras por admitirem participação
de troca de opiniões, socialização,
exploração e reflexão sobre as situações
vividas, são favoráveis ao aprendizado
das disciplinas. Entretanto, não podemos
ignorar as dificuldades tanto de ensinamento
quanto de aprendizado. Quando se tratar
de classes com poucos recursos humanos,
é preciso utilizar procedimentos diferentes,
por meio de atividades que oportunizam
a criança em algumas ações na construção
de seus conhecimentos, não como
apenas uma prática, mas sim com valor
significativo e intencional.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando que o brincar enquanto primeira forma de
cultura, enquanto atividade biológica essencial e espontânea
da criança, sempre esteve presente em seu cotidiano, com o
passar do tempo se transformou e agregou características
específicas de cada povo em seu espaço e tempo, todavia
sendo perpetuado pela transmissão de geração à geração.
Pode-se constatar que o jogo, o brinquedo e a brincadeira
são instrumentos mediadores no processo didáticopedagógico, são importantes ferramentas, auxiliares no
desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo, psicológico e
social da criança em formação. Peças-chave neste processo
estimulam a relação da criança consigo mesmo, com os
outros e com o mundo.
Além da interação, a brincadeira, o brinquedo e o jogo
proporcionam mecanismos para desenvolver a memória, a
linguagem, a atenção, a percepção, a criatividade e habilidade
para melhor desenvolver a aprendizagem. Nessa perspectiva,
as brincadeiras, os brinquedos e os jogos vêm contribuir
significativamente para o importante desenvolvimento das
estruturas psicológicas e cognitivas da criança.
São relevantes as atividades lúdicas no desenvolvimento
infantil, bem como sua função no processo educativo; para
que esse processo de ensino e aprendizagem ocorra de forma
prazerosa, os professores devem estar cientes de seu papel
nessa fase de construção de conhecimento das crianças. Os
educadores, por sua vez, devem se preparar para trabalhar
com o criar, pois a criatividade deve ser vista como um elo
dinâmico e contínuo. Nessa perspectiva, o docente não
deve ver a criança como receptora passiva de estímulos, mas
como uma pessoa capaz de ação, que interaja, crie e recrie
possibilidades e novas aprendizagens.
A escola, sendo um ambiente social, deverá ser para
todos os envolvidos no processo educativo, um local
promissor de troca e vivência de experiências, contribuindo
de maneira positiva na efetivação de uma aprendizagem
significativa e flexível. Com isso, os educadores, enquanto
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mediadores do conhecimento, devem
oportunizar o crescimento da criança de
acordo com seu nível de desenvolvimento,
oferecendo um ambiente de qualidade
que estimule as interações sociais, um
ambiente enriquecedor de imaginação, onde
a criança possa atuar de forma autônoma
e ativa, fazendo com que venha a construir
o seu próprio processo de aprendizagem.
Além disso, as brincadeiras e os
jogos
são
indispensáveis
para
que
haja
uma
aprendizagem
com
divertimentos, que proporcione prazer no
ato de aprender e que facilite as práticas
pedagógicas em sala de aula.
É importante ressaltar que o professor
deve desenvolver atividades lúdicas na sala
de aula não como meras brincadeiras, mas
como uma possibilidade de promoção do
ensino-aprendizagem, também como uma

atividade de entretenimento, sem relação
obrigatória com a aprendizagem significativa
para o aluno. Além disso, os professores
que participaram da pesquisa sabem e
tem consciência acerca da importância da
inclusão do lúdico no desenvolvimento
da prática pedagógica, porém, por alguns
motivos, entre eles; a falta de materiais e à
própria formação não o faz.
De acordo com toda essa constatação,
conclui-se que o educador ocupa um
papel principal nesta situação, pois é na
escola, e talvez somente na escola, que
ocorram oportunidades para as crianças
brincarem. Portanto, o educador necessita
refletir sobre a questão do brincar,
criar espaços e tempos que permitam a
realização de jogos, brincadeiras, instituindo
estratégias que permitam a promoção e
evolução integral da criança.
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A IMPORTÂNCIA DO DESENHO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O desenho e o desenvolvimento infantil são temas dessa pesquisa. Trataremos
a Arte na Educação infantil tendo como base a legislação atual que abriu espaço para
que a linguagem artística adentrasse as unidades escolares e inserisse as vivências
artísticas nas experiências no ambiente das EMEIs e CEIs. A educação em arte propicia o
desenvolvimento do pensamento artístico e da percepção estética, que caracterizam um
modo próprio de ordenar e dar sentido à experiência humana: a criança desenvolve sua
sensibilidade, percepção e a imaginação. O ensino de Artes na Educação Infantil organizase de modo que as crianças sejam capazes de expressar e saber comunicar-se mantendo
uma atitude de busca pessoal, curiosidade e interesse, articulando a percepção, a emoção,
a imaginação, a sensibilidade e a argumentação ao interagir com materiais, instrumentos
e procedimentos variados. Focamos nossa pesquisa nas manifestações dos grafismos infantil
e os estudos que envolvem este tipo de manifestação infantil, apoiados nos Parâmetros
Curriculares Nacionais de Artes e nos Referenciais Curriculares da Educação Infantil e nas
orientações expectativas de aprendizagem para esta fase .
Palavras-Chave: Desenho; Educação Infantil; Expressividade.
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INTRODUÇÃO
Temos como objetivo deste trabalho
mostrar como a Arte é trabalhada nos dias
atuais nas EMEIs (Escolas de Educação
Infantil) e CEIs (Centros de Educação Infantil)
, assim como retratar as mudanças ocorridas
com a implantação da Lei de Diretrizes e Base
(LDB), Parâmetros Curriculares Nacionais
e o RCNEI (1998) na reestruturação e nas
práticas pedagógicas a Educação Infantil ,
tema oportuno que se encontra em grande
discussão entre nós educadores. Assim
como conhecer as produções das crianças.
Trataremos das fases do grafismo infantil. Há
um grande investimento na pesquisa gráfica,
na busca de entender o protagonismo das
crianças e a sua produção cultural.
Esta pesquisa pretende mostrar que a
arte não está isolada do nosso cotidiano
infantil, e que as crianças da Educação
Infantil podem sim ser produtoras de
conhecimentos e dentro dos espaços da
EMEIs e CEIs conhecem e apreciam Arte.
Mostraremos como podemos tornar as
experiências no campo das linguagens
artísticas um elo com as demais experiências
que devem ser vivenciadas pelas crianças
dos CEIs e EMEIs.

A CRIANÇA E A EVOLUÇÃO
DO DESENHO
As linguagens artísticas apoiam as
crianças na ampliação de sua sensibilidade
e capacidade de lidar com os sons, ritmos,
melodias, formas, cores, imagens, gestos

e falas. As experiências artísticas deve
pressupor acima de tudo os diferentes
saberes artísticos .
No campo das experiências da produção
visual, a pratica muitas vezes ainda é a
tradicional. Uma expressão massificada que
nem sempre revela a criatividade infantil.
Muitas vezes não entendemos o que as
crianças querem nos mostrar com seus
desenhos e, acabamos por não dar a devida
atenção, deixando passar detalhes que estão
carregados de significados.
A criança, desde o nascimento, se relaciona
com o mundo a sua volta, e à medida que
vai crescendo busca se comunicar e interagir
com o meio em que está inserido, se expressa
das mais variadas formas. Sendo uma destas
manifestações são seus desenhos.
Desenhando sente prazer, exercendo
sua força sobre o papel com traços a
priori involuntários, mas não menos
significativos. Esses movimentos vão sendo
aprimorados e, consequentemente os
desenhos também evoluem.
Em nossa vida cotidiana vamos
atribuindo novos conhecimentos por meio
da interação, passando assim, por várias
etapas, buscando melhorar continuamente.
O mesmo ocorre com o grafismo infantil, a
criança não nasce um desenhista nato, seus
desenhos passam por etapas as quais vão
aprimorando.
À medida que evolui seus traços
gráficos em concomitância constrói em seu
pensamento a imagem psíquica daquilo
que esta a sua volta. Para tanto, a criança
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não desenha aquilo que vê de determinado
objeto e sim o que percebe a respeito dele.
A criança se interessa por aquilo que
produz, sente prazer, e posteriormente
reconhece seus feitos, mas para isso é
indispensável que seja estimulada, seja por
seus pais ou professores.
Levando em consideração que a criança
da Educação Infantil de 1 a 5 anos passa
mais tempo dentro de uma Instituição
de Ensino, cabe ao professor buscar
reconhecer que desenhar não pode ser
visto como mero passatempo infantil e
sim como um instrumento que fortalece o
ensino e aprendizagem além de favorecer o
desenvolvimento global da criança.
É
indispensável
que
os
professores tenham conhecimento a cerca
do desenho infantil, para que este seja mais
um instrumento ao qual trará benefício em
seu trabalho pedagógico, proporcionando
melhor
qualidade
e
significância
na construção do aprendizado infantil.
Para buscarmos resposta ao nosso
problema e com o intuito de adentraremos
nesta busca em prol a conhecer e a
compreender essa importância de construir
um novo olhar arte na Educação Infantil.
Entender um pouco mais sobre o desenho
infantil, base autores que se interessam
e estudam sobre este assunto, bem
como defendem o desenho e seus níveis
evolutivos como forma de contribuir com
desenvolvimento global do indivíduo.
Refletir despertar o interesse pelo
desenho infantil é de suma importância,
pois muitas vezes o professor não
reconhece essa produção e particularidades.

Compreender como ocorre a evolução do
desenho infantil e suas contribuições para o
desenvolvimento global da criança ainda é um
caminho a ser percorrido.

AS FASES DO DESENHO E
A CRIANÇA DA EDUCAÇÃO
INFANTIL
O desenho, para a criança, é um momento
de representação gráfica do seu mundo,
embora, a princípio, esta produção seja
apenas rabiscos da garatuja, relacionados
aos movimentos rítmicos de ir e vir.
[...] Na garatuja, a criança tem como
hipótese que o desenho é simplesmente
uma ação sobre uma superfície, e ela sente
prazer ao constatar os efeitos visuais que
essa ação produziu. A percepção de que os
gestos, gradativamente, produzem marcas e
representações mais organizadas permite à
criança o reconhecimento dos seus registros.
(BRASIL, 1998, p.92)
Diante desta afirmação podemos perceber
que mesmo não sabendo o significado
de seus rabiscos, a priori, a criança já
possui uma relação com suas produções e,
consequentemente, aos poucos começa a
identificar seus desenhos.
Para tanto, segundo PILLAR (1996).
A criança não nasce sabendo desenhar,
mas constrói o seu conhecimento acerca do
desenho por meio da sua atividade com este
objeto de conhecimento. O desenho embora
muitas vezes considerado como mero
passatempo, representa mais que isso, neste
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o momento a criança constrói conhecimento
transcrevendo para o papel a ideia que possui
em sua mente de objetos e situações que
permeiam o ambiente em que está inserido.
[...] a criança não desenha o que vê nos
objetos, mas o que suas estruturas mentais
lhe possibilitam que veja, e mais, em lugar de
encontrar o mundo diretamente, a criança
o interpreta, desta forma o conhecimento
não resulta da relação direta da criança
com os objetos, mas sua interpretação e
representação. (PILLAR, 1996, p.37)
O desenho não é uma representação
perfeita como uma fotografia, mas como que
a criança interpreta da realidade.
O
desenvolvimento
do
desenho
implica mudanças significativas, permitem
que as crianças enquanto desenham
verbalizem
narrativas
que
exprimem
suas
capacidades
imaginativas,
ampliando sua forma de sentir e pensar
sobre o mundo no qual estão inseridas
(BRASIL 1998, p.92-93).
Sabemos que o desenho infantil é
um ato de expressão e linguagem que permite
a criança a relacionar-se com o mundo e
que passa por alguns estágios conforme
descritos nos estudos de LOWENFELD
(1977), a criança passa por fases diversas de
desenvolvimento do desenho.
A respeito do desenho infantil, existem
ainda indagações a respeito da evolução
cognitiva que o desenho proporciona na vida e
aprendizagem das crianças como ferramenta
estruturante deste desenvolvimento.
O desenho, diferente do que muitos
pensam, nem sempre é figurativo. Desenhar
não é representar algo.

Muitos professores que desconhecem o
valor estético de toda a produção gráfica
infantil que precede a figuração tendem a
valorizar desenhos mais acabados e realistas.
Como as produções das crianças, em
geral, não atendem a esses critérios, mesmo
porque elas não desenham a realidade, mas
sim o que elas compreendem daquilo que
veem e dos valores que lhe atribuem, eles
não valorizam suas criações e tendem a achar
que elas não sabem desenhar. Insistem em
perguntar o que foi desenhado e escrevem
sobre seus rabiscos.
Porem, uma análise mais aprofundada
revela que, por traz do que não parece ter
valor, há um grande investimento na pesquisa
gráfica, na busca de formas de riscar a
superfície, combinar cores, ocupar o espaço
com garatujas mais ou menos ordenadas.
Ao brincar desenhando, as crianças vão
descobrindo novos prazeres e desafios dessa
experiência, novas formas de se relacionar
com o mundo.
À medida que adquirem domínio sobre seu
corpo e os movimentos que ele produz, elas
vão conquistando a condição de atuar sobre
a plasticidade da matéria e logo percebem
que seus gestos produzem marcas estáveis.
Então, aquilo que já fora puro fazer, gesto
no espaço, um movimento tão característico
das crianças menores, vai se constituindo
como desenho.
• Idade de 1 a 3 anos
As crianças podem observar outras
crianças desenhando e aprender a marcar
diversos suportes com suas garatujas básicas.
As crianças podem aprender a utilizar
diferentes
ferramentas,
suportes
e
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materiais e diferentes posições espaciais
e corporais para desenhar: sentado,
em pé, deitado de bruços, etc., para
explorar diversas possibilidades de traçar
garatujas, desde as mais desordenadas até
os diagramas, radiais, etc.
As crianças podem aprender a orientarse na produção de seus desenhos por
conhecimentos tipicamente visuais – tais
como a ordenações de espaços vazios,
cheios, abertos, fechados, seja em plano
bidimensional ou tridimensional, a reconhecer
seus desenhos, distinguindo os dos de outras
crianças e a comentar aspectos do seu modo
de produzir e os resultados que mais aprecia
em seu próprio fazer.
(B) Idade de 4 a 5 anos
As crianças podem aprender a usar várias
possibilidades de organizar e de classificar
seus
próprios
desenhos:
compondo,
seriando, etc., utilizando critérios estéticos
clássicos, ou não, modos mais inspirados nas
produções da arte contemporânea.
Dada a importância do desenho para a
criança, orienta-se que ele seja planejado e
trabalhado desde muito cedo, consolidando
essa atividade como um dos fazeres
permanentes no dia-a-dia da criança, parte
de sua rotina diária.
Desenhar deve ser vivenciado em
diferentes situações: fruto de uma iniciativa
própria da criança para resolver um problema
visual que ela mesma se propõe a resolver, ou
como proposta do professor que a desafia a
avançar na experimentação e na apropriação
de elementos da linguagem do desenho.
As intervenções do professor, fundamentais
na interlocução criativa da criança, não devem

se pautar em uma suposta linha evolutiva do
desenvolvimento gráfico formal da criança
como muitas teorias sobre o desenho infantil
apontaram em outros tempos.
Muitos rabiscos podem ser mais
expressivos do que a maioria das figuras
tidas como representação da realidade e
que povoam o universo das crianças nos
desenhos prontos que lhes são oferecidos,
nas imagens massificadas e em todos os
estereótipos a que são expostas.
Deve-se evitar que se fortaleçam ideias
estereotipadas sobre o desenho, a começar
pelos padrões de representação. Por
exemplo, a representação de terra embaixo
e do céu em cima é marcante na construção
espacial das crianças e muito valorizado
pelos professores.
No entanto existem muitos outros pontos
de vista para se desenhar: de baixo para
cima, de cima para baixo, de dentro para
fora, etc. Um passeio pela Arte nas diferentes
culturas e tempos históricos desvenda
outras possibilidades: há desenhos que se
constroem na proporcionalidade ou nos
contrastes, no equilíbrio ou no desequilíbrio,
segundo as leis da perspectiva ou chapados
no espaço, etc.
O mesmo se pode dizer com relação ao uso
das linhas e da cor: nem sempre as cores são
empregadas de forma realista, nem sempre
se confinam dentro das linhas, etc.
As crianças devem ter acesso a um
repertório visual que lhes aponte toda essa
diversidade, condição para que possam
observar imagens, pensar sobre elas e
inspirar-se em alguns desses modos de
representação como forma de romper com
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as estereotipias que a adoção de um único
padrão acarreta.
Além disso, apresentar e discutir outras
possibilidades não representativas do
desenho é trabalho do professor que investe
na promoção de uma nova sensibilidade e
experiência visual.
Para tanto é fundamental povoar o campo
visual das crianças com outras produções e
pensar em propostas que levem as crianças
a experimentar outras possibilidades de
desenhar.
Partimos do pressuposto que os
professores são os principais observadores
deste processo, na qual podem assegurar por
meio do conhecimento da análise do desenho
as hipóteses que as crianças têm ao utilizar
o desenho como meio de representação
simbólica.
As representações infantis têm suas
características próprias e determinantes
quando retratamos o ato de desenhar, a
autonomia, a reflexão, a concentração e o
simbolismo, são concepções particulares
deste momento da criança, pois são nestas
ações que percebemos que elas se sentem
à vontade quando estão traçando algo
e que são as protagonistas da cena, elas
“experimentam movimentos e materiais
oferecidos sem medo”.
Ele relaciona quatro dessas fases sendo:
o 1° Estágio – Rabiscação Desordenada
ou Garatuja, dentro desse mesmo estágio
há ainda a Rabiscação Longitudinal e a
Rabiscação.
Já o 2° Estágio trata-se sobre: Figuração Pré
- Esquemática, o 3° Figuração Esquemática e
por fim o 4° Estágio – Figuração Realista. O

que se refere à Educação Infantil são as três
primeiras fases.
Em seus estudos LOWENFEL demostra
as etapas e os estágios do desenho infantis
definidos e ajudam a compreender e
observar o desenvolvimento da criança,
embora ele mesmo afirma que não é fácil
perceber a transição dessas etapas, além de
não ocorrerem na mesma fase e da mesma
maneira para todas as crianças.
Segundo ele, a primeira etapa é o "Estágio
das Garatujas" que acontece por volta dos
dois anos de idade.
Nessa fase a criança rabisca sem intenção
e sem controle de forma desordenada
e que aos poucos vai percebendo seus
movimentos e controlando e organizando
mais seus traçados. Explora e experimenta
os movimentos de seu corpo e o espaço.
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Figura 2. Estágio Guaratuja

Garatuja fase- dois (Nicolly 3 anos)
Arquivo pessoal (EMEI. 2018).
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A segunda etapa é o "Estágio PréEsquemático", inicia por volta dos quatro anos
de idade até sete anos aproximadamente.
A criança adquire consciência da forma e
começa a fazer tentativas de representar o real
de maneira desordenada e desproporcional.

Figura 4.Estágio Esquemático

Figura 3 Pré – esquemático fase 2

Fase esquemática ( Luccas 5 anos).
Arquivo pessoal.( EMEI-2018)

Fase esquemática (Alyne 4 anos)
Arquivo pessoal. (EMEI.2018)

A terceira etapa é o “Estágio Esquemático"
e em sua maioria inicia-se aos sete anos e
pode ir até os nove anos de idade. Nele a
criança já desenvolveu o conceito de forma
e seus desenhos são representativos,
descritivos e organizados. É possível
percebê-los dispostos em linha reta.

O “Estágio do Realismo", quarta e última
etapa, inicia aos nove anos e se estende até
os doze, nesta fase a criança já se encontra
no Ensino Fundamental.
Nele o desenho tem maior representação
com o real embora ainda exista bastante
simbologia. A autocrítica em seus desenhos
é bem maior a criança desenha e representa
o que vê.
Vários
pesquisadores
estudaram,
classificaram e analisaram o desenho
infantil, entretanto não diferenciaram muito
Lowenfeld, as fases e os estágios definidos
não devem ser vistos de maneira rígida,
devemos levar em conta as especificidades
de cada criança e suas experiências vividas.
Essas definições do desenho servem para
que possamos compreendê-las e entender
seu desenvolvimento, ou seja, esses estudos
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Figura 5- Estágio Esquemático

Fase esquemática (Juliana -5 anos). Arquivo pessoal.( EMEI-2018)

nos mostram que as crianças têm sua maneira
própria de se expressar, de pensar, de registrar
seus desejos, emoções, pensamentos.
Cabe aos professores, portanto, entendêlas e respeitá-las propiciando a elas
oportunidades de expressão, criação e
experimentação.
Sobre saber as fases dos desenhos é tão
importante como saber como a criança
se desenvolve. O modo de olhar para o
desenho infantil como algo natural de seu
desenvolvimento e também como meio de
expressão.
Diante dessa constatação, defendese a ideia de que as crianças precisam ter
liberdade de criação, invenção e imaginação,
direcionando-os para a formação cultural,
aperfeiçoando seus gostos e as estéticas
dos desenhos, que deveriam estar de acordo
com o olhar infantil e atendendo às etapas
do seu desenvolvimento simbólico, afetivoemocional, social, físico, linguístico e motor.

BRINCAR DESENHANDO O
PROTAGONISMO INFANTIL
No trabalho com desenhos, é preciso
estar atento aos modos mecânicos de sua
realização.
Com o desenho as crianças brincam,
experimentam
ideias,
emoções
e
pensamentos, representam o mundo a partir
das relações que estabelecem com o outro e
com o meio em que vivem.
Segundo AROEIRA (1996), se o professor
propõe à criança que copie uma figura ou
que preencha os pontilhados, por exemplo,
estará reforçando o modo mecânico e não
estimulando a expressão própria da criança.
Copiar desenhos prontos não é aconselhável,
mas a repetição de atividades é importante. As
crianças gostam de realizar as mesmas atividades
e, a repetição faz com elas relembrem as técnicas
que utilizaram o que facilita a elevação do nível
de sua construção artística.
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Quando a criança produz de modo livre,
ela está construindo, em si, segurança, está
demonstrando a ela mesma que é capaz
de inventar, explorar, combinar, criar e, ao
mesmo tempo, passa a entender que, como
qualquer pessoa, ela pode errar não acertar
sempre.
Nas atividades livres, não se deve,
simplesmente, oferecer materiais, de modo
aleatório, às crianças. O professor deve, ao
propor uma atividade espontânea, sugerir
as possibilidades de utilização dos materiais
oferecidos, de modo que a criança possa
escolher dentre as diversas opções.
Mesmo que o professor apresente um
tema comum para todos, é importante que
as crianças criem o seu próprio desenho, a
partir de suas concepções de imagem, de
suas vivências e experiências anteriores.
É importante, também, que as crianças
trabalhem de modo livre e que o professor
não apresente modelos prontos, mas permita
que elas inventem.
O desenho da criança expressa a sua
subjetividade, carrega sentimentos, sentidos,
por isso é importante que o professor propicie
momentos para que as crianças expressem,
pela fala, o que pretendem dizer com o
desenho. Assim, elas compreenderão que
fazer arte é expressar sentimentos, opiniões,
conhecimento.
Neste sentido, Dias (1999) comenta:
Permitir que as crianças após realização
do desenho possam comentá-lo, descrever
suas características, suas intenções, além de
perceber detalhes, assim como são capazes
de percebê-los em outras situações: a
preferência pela utilização de determinadas

cores, a temática desenvolvida, a ocupação
do espaço da folha; conhecer a produção do
outro que alimenta o acervo de imagem de
todo grupo (DIAS, 1999, p. 193-194).
A apreciar também o trabalho do outro e
a conhecer outras formas de produzir, novas
possibilidades de criação, o que propicia o
desenvolvimento de atitudes de respeito
pela subjetividade de seus companheiros de
turma e pela diferença.
Em síntese, de acordo com o RCNEI, não
só a musica e o desenho são importantes,
a aprendizagem com base em atividades
artísticas, na educação infantil, deve garantir
oportunidades para que as crianças de 0 a
3 anos ampliem seus conhecimentos na
manipulação de diversos objetos e materiais,
de forma que explorem suas características
e propriedades, integrando, neste processo
ativo, a comunicação e a expressão da
criança.
Já na fase de 4 a 5 anos, as atividades
artísticas devem: contribuir para a ampliação
do conhecimento por meio da oportunidade
de contato com obras de arte, o que propicia
o interesse pelas mesmas; conhecer-se a
si mesmo por meio de produções próprias;
desenvolver o gosto, o cuidado e o respeito
pelo processo de criação própria e pelo de
outras pessoas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando a importância da arte na educação infantil,
na busca por uma identidade infantil de qualidade, a todo
o momento a criança brinca, e se brincando ela aprende de
um jeito prazeroso, criativo, despertando nela o gosto pelo
fazer.
O papel como educador é criar mecanismo para lidar
positivamente com a criança, por isso utilizar a arte, é preciso
ter definidos os objetivos e saber escolher quais são as
atividades mais adequadas por faixa etária para promover o
desenvolvimento da criança e a formação e conhecimentos
são necessários.
A arte contribui no desenvolvimento, aprendizagem e no
relacionamento da cultura da criança, para que a mesma
tenha prazer em aprender conhecimentos ligados a sua
realidade.
Espera-se que a escola facilite a aprendizagem, utilizandose de atividades lúdicas que propiciem um ambiente, dentro
dos padrões do universo infantil, para favorecer o processo
de aquisição da autonomia e de aprendizagem, numa idade
não muito simples, que é a de quatro e cinco anos.
Para tanto, o saber escolar deve ser valorizado socialmente
em um processo dinâmico e criativo usando a expressividade
do desenho.
Assim, o estudo nos permitiu compreender que o lúdico
é significativo para a criança poder conhecer, compreender
e construir seus conhecimentos; ser capaz de exercer sua
cidadania com autonomia e competência, obtendo assim,
uma aprendizagem significativa.
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ARTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I
RESUMO: Pretendemos mostrar os benefícios que a Arte traz ao desenvolvimento infantil,
tanto emocional, quanto cognitivo, abrindo espaço para este tipo de linguagem dentro das
unidades de Ensino Fundamental I, já que esta faz parte da cultura das crianças, e que
as vivências artísticas se constituam em experiências vivas, agradáveis e enriquecedoras
no ambiente escolar. A educação em arte propicia o desenvolvimento do pensamento
artístico e da percepção estética, que caracterizam um modo próprio de ordenar e dar
sentido à experiência humana: a criança desenvolve sua sensibilidade, percepção e
imaginação, tanto ao realizar formas artísticas quanto na ação de apreciar e conhecer as
formas produzidas por ele e pelos colegas. O ensino de Artes na Educação Infantil organizase de modo que as crianças sejam capazes de expressar e saber comunicar-se mantendo
uma atitude de busca pessoal, curiosidade e interesse, articulando a percepção, a emoção,
a imaginação, a sensibilidade e a argumentação ao interagir com materiais, instrumentos e
procedimentos variados em artes (Artes Visuais, Dança, Música, Teatro), experimentando-os
e conhecendo-o de modo a utilizá-los no seu dia a dia.
Palavras-Chave: Arte; Aprendizagem; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO
Como podemos observar, a sistematização
do ensino da Arte no ambiente escolar deve
resinificar o seu papel social, democratizar
um conhecimento especifico que vai, de certa
maneira, interferir na formação do indivíduo,
enquanto fruidor de cultura e conhecedor da
construção de mudanças no entendimento
da Arte, enquanto componente curricular
que assume um compromisso com a herança
cultural e histórica do sujeito. (BARBOSA,
2003).
Em todos os níveis da Educação
Fundamental, os Parâmetros Curriculares
dão a área de Arte uma grande abrangência,
propondo quatro modalidades artísticas, a
saber: Artes Visuais, com maior amplitude
que Artes Plásticas, englobando artes
gráficas, vídeo, cinema, fotografia e as novas
tecnologias, como arte em computador;
Musica; Teatro e Dança, que e demarcada
como uma modalidade especifica.
A Arte, como disciplina escolar, possibilita
o estudo de saberes em arte presentes na
cultura e articulados pela linguagem verbal
e não verbal, tendo como objeto especifica
o conhecimento estético. Como parte de um
sistema social, carrega consigo não só reflexos
ideológicos, mas uma carga ideológica,
muitas vezes a ela atribuída. Nesse sentido,
reforça a desigualdade social, quando limita
o acesso e o domínio dos saberes, pela
distancia entre este conhecimento e as
classes menos favorecidas.
A Arte na educação como expressão
pessoal e como cultura e um importante
instrumento para a identificação cultural e

o desenvolvimento individual. Por meio da
Arte e possível desenvolverem a percepção
e a imaginação, desenvolver a capacidade
critica, permitindo ao indivíduo analisar
a realidade percebida e desenvolver a
criatividade de maneira a mudar a realidade
que foi analisada. (BARBOSA, 2003, p. 18).

ENSINO E APRENDIZAGEM
DE ARTE: APRECIAÇÃO E
POESIA
Apreciação,
fruição,
leitura
da
imagem, são termos que têm sido
muito utilizados na literatura e na ação
pedagógica contemporâneas, dentro da
área do Ensino da Arte, referindo-se de
diferentes modos ao que podemos chamar
genericamente de experiência estética.
É importante olharmos para o momento
atual do Ensino da Arte no Brasil, buscando
compreender o sentido que este conceito
parece enunciar hoje, dentro de uma
perspectiva histórica: tal compreensão pode
ser valiosa para fundamentar a função da
experiência estética tanto na formação de
nossos alunos.
Porque se fala tanto de apreciação neste
momento? A que necessidade histórica
responde as inúmeras formulações dentro
deste tema? Que tendência se configura
e que perspectivas de pesquisa, de avanço
conceitual esta tendência descortina para
nossa área?

1671

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

O que nós estamos testemunhando e
possivelmente ajudando a construir e a
expandir é uma ação pedagógica e uma
reflexão vinculada a um marco epistemológico
muito importante na nossa história, cuja
configuração explícita se encontra na
Proposta Triangular enunciada BARBOSA
(1998), em consonância com uma tendência
mais geral, presente em outras partes do
mundo.
Desde a época dos estudos pioneiros
sobre arte infantil no campo das artes visuais,
como os de LUQUET (1969), por exemplo,
passando por vários outros autores no nosso
século, muito se tem escrito e discutido sobre
a importância do fazer artístico na formação
das crianças.
As mais diversas formulações concordam
em um ponto: a arte é um instrumento
poderoso e fundamental na educação do
ser humano e contribui de maneira peculiar
para sua atuação significativa e pessoal
dentro da sociedade. Atuação de um
indivíduo preparado tanto racional quanto
sensivelmente.
Ao longo do tempo, muitas vezes, o
"desenvolvimento da capacidade criadora"
enunciado nos planejamentos escolares,
acabava sendo, na prática, a proposição
de uma sequência de técnicas aprendidas
nos receituários oficiais, resultando numa
canhestra "Arte escolar": feijões, macarrões,
sucata, anilina com lápis de cera, e mais uma
infinidade de "achados" que até hoje povoam
a boa intenção de muitos professores,
compunham um universo desconexo, que
pouco tem a ver com o universo da produção
artística, privando os alunos das dimensões

sociais, culturais e estéticas que a envolvem.
Mais ainda, privando os professores de
uma compreensão do objeto de sua área,
que possa sedimentar sua consciência da
importância e abrangência da Arte como
fonte de conhecimento.
Tal compreensão situa antes de tudo a
Arte como fenômeno da cultura humana,
cumprindo uma função que varia e difere de
um grupo cultural para outro. Além disso, a
produção artística tem características que se
relacionam com cada período histórico e que
só podem ser compreendidas como parte do
conjunto de tendências de uma época.
E finalmente, enquanto trabalho
realizado pelo artista, a obra de arte é uma
configuração de elementos que caracterizam
sua especificidade a partir de certos princípios
de formatividade, também enunciados
histórica e culturalmente.
Refletindo sobre as características
do fenômeno artístico, os autores das
últimas décadas alargaram as fronteiras da
aprendizagem da Arte dentro da instituição
escolar, incorporando à atividade de
produção artística da criança, o exercício da
reflexão sobre a Arte dentro de seu contexto
histórico e a leitura da imagem como meio
para o desenvolvimento da criança e sua
percepção artística.
Vê-se como o pensamento contemporâneo
responde claramente à necessidade de
precisar um arcabouço conceitual que possa
fundamentar e nortear a prática pedagógica
do professor de Arte de uma maneira "nunca
dantes navegada", no caminho de formular
os contornos da disciplina Artes no currículo
escolar.
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A proposta triangular define o objeto
da área, ponto de partida estrutural para
a consequente enunciação de objetivos,
conteúdos e procedimentos metodológicos
a serem articulados pelo professor, tendo em
vista - e isto é muito importante - as condições
particulares em que se inscreve sua ação:
características socioculturais da sua escola,
faixa etária e nível de desenvolvimento dos
seus alunos.
Com base na proposta triangular, o
professor de arte pode compreender que
existem conteúdos a serem trabalhados:
no sentido de propiciar a seus alunos
um conhecimento de Arte, advindo não
apenas de sua atividade criadora, ou seja,
realizando formas artísticas, mas também
de sua aprendizagem estética. Esta última,
desenvolvida por meio da apreciação de
obras de arte, vistas dentro da história da
cultura, da história das formas artísticas e da
história pessoal dos artistas, bem como da
leitura das mais diversas imagens.
Esta
formulação
apresenta
dupla
possibilidade. A primeira é a de alicerçar a
significação do fazer artístico na vida das
crianças, a segunda é a de encaminhar o
professor de arte na descoberta do sentido e
da função do seu próprio trabalho.
Há mais de 30 anos, FELDMAN
(1968) apontava a falta de sentido da
atividade artística para as crianças como
a principal responsável pela ineficácia dos
planejamentos escolares nesta área. "Tornarse humano por meio da Arte", propunha
este autor, por meio de um currículo onde
as crianças poderiam estudar obras de arte
como fonte de conhecimento sobre a vida

do ser humano nas diferentes culturas; ao
mesmo tempo, poderiam compreender e
apreciar as manifestações artísticas nas suas
características específicas.
Feldman buscava levar às crianças a
significação da Arte como parte fundamental
da vida humana. Sua visão é bastante clara
e nos tira dos incômodos e imprecisos
contornos da Livre Expressão.
A questão é: como esta ideia pode ganhar
vida na prática cotidiana dos professores e
dos alunos?
A proposta triangular não é uma
metodologia. Ela estrutura o conhecimento de
nossa área em bases sólidas, estabelecendo
os eixos fundantes da aprendizagem da
Arte. Mais do que isso, suscita questões
metodológicas instigantes, que levam os
professores a enfrentarem a necessidade de
rever seu trabalho, buscando novos caminhos
para o processo de ensino.
Focalizando questões relativas à educação
estética, podemos dizer que genericamente,
antes de tudo, o professor enfrenta duas
classes de perguntas. A primeira classe
envolve as questões que dizem respeito
ao conceito de experiência estética e a
segunda, as questões relacionadas com o
desenvolvimento cognitivo dos alunos. Em
síntese: o que quer dizer, para uma criança
na faixa etária X, conhecer Arte por meio da
apreciação da obra artística? Ou da leitura
da imagem? Ou da apreciação de formas da
natureza e de objetos?
Observando
algumas
práticas
desenvolvidas no sentido de responder a
estas questões, podemos dizer que muitos
professores dispostos a trabalhar com a
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proposta triangular têm oscilado entre um
extremo, que chamaríamos de reducionismo
narrativo, e outro, o do reducionismo
formalista.
No primeiro caso, o fato visual é reduzido
à descrição de figuras e as crianças são
levadas a narrar o que veem. Então o que se
perde são as qualidades visuais específicas
da obra de arte: narrando o que vê a criança
pode aprender muitas coisas, mas não
necessariamente estará tendo a possibilidade
de estabelecer um contato com a natureza
do objeto artístico. Deste ponto de vista,
tanto faz narrar uma foto jornalística, figuras
de um calendário qualquer ou uma obra de
Portinari.
No segundo caso, na tentativa de ensinar
os elementos da forma visual, os professores
levam as crianças a observar formas,
linhas, cores, texturas que compõem uma
obra. Então, a obra se fragmenta nos seus
elementos compositivos e o que se perde, em
geral, é a experiência significativa do todo.
Outra pergunta: como escapar da tendência
"vestir a camisa"? Explicando melhor: "Antes
eu vestia a camisa da livre expressão e
agora tenho que vestir a camisa da proposta
triangular"; este seria o subtexto que estaria
tirando o sono de muitos professores hoje
em dia.
Na
experiência
dos
alunos,
isto
corresponderia, grosso modo, à seguinte
situação: "bom, antes, fazer arte era juntar
copinhos de iogurte e caixas de ovos fazendo
umas “criatividades”; agora, fazer arte é
olhar bem uma obra da Tarsila e depois fazer
alguma coisa inspirada nesta obra". Nesse
caso, copinhos de iogurte ou "releitura"

se substituem igualmente, na "aplicação
mecânica" de uma suposta tendência em
voga.
Como transformar o momento de
apreciação estética numa situação de fluência
vital em que professor e alunos compartilham a
maravilha, o jogo, a descoberta e a atualização
de valores humanos fundamentais? Ou seja,
como fazer a obra de arte tornar-se presente
para a criança, de modo que ela construa um
universo ressonante de significações.
Como propiciar à criança uma experiência
de encontro simbólico com o universo da
Arte e não apenas um encadeamento de
dados informativos sobre um artista?
Em que idade é possível dizer que uma
criança "aprecia" Arte? O que quer dizer
"apreciar" arte em cada faixa etária? Que
relação isto tem com o conceito de "apreciar"?
Como descobrir as qualidades perceptivas
características de cada idade, para a partir
delas e edificar uma proposta de apreciação?
Existem ainda outras infinitas questões,
mas acredito na importância de observar
a fecundidade destas perguntas e não as
dificuldades para respondê-las. Penso na
riqueza cognitiva deste momento da história
do ensino da Arte no Brasil. Por exemplo,
em vez de ficarmos "preocupados" com a
diversidade cultural do nosso país, podemos
ficar ocupados em construir a consciência
dessa diversidade, entendendo essa ação
como uma oportunidade.
Quem sabe estudando, descobrindo a
variedade de nossos artistas, junto com
nossos alunos, podemos vivificar nossas
raízes, sublinhando nossa identidade. Quem
sabe esse é justamente o momento de edificar
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esta consciência, por meio do conhecimento
da riqueza de nossa diversidade artística.
O ponto de partida somos nós mesmos
e nossa capacidade de perguntar, com base
numa certeza, dentro de nós, da função e
do que almejamos com nosso trabalho. Da
experiência de integridade que conhecemos
em nós, quando estamos em contato vivo
com a Arte. . E certamente, nossa história
do ensino da arte está marcada por pessoas
que criaram essa boniteza, algumas delas
apoiadas no bastão de comando que
empunham pela sua capacidade única de
compreender, sintetizar e difundir ideias
fundamentais para o desenvolvimento de
nossa área.
BARBOSA (1998) são nossas referências,
conduzindo
nossa
história,
abrindo
perspectivas para todos nós. A elas nosso
agradecimento pelo seu trabalho exemplar,
que repercute em nós e nos faz perguntar:
qual é a nossa função e o nosso lugar dentro
desta história?

TRABALHO COM PROJETO
EM ARTES
Uma das modalidades de orientação
didática em Arte é o trabalho por projetos.
Cada equipe de trabalho pode eleger
projetos a serem desenvolvidos em caráter
interdisciplinar, ou mesmo referentes a
apenas uma das formas artísticas (Artes
Visuais Dança Música, Teatro).
O projeto tem um desenvolvimento muito
particular, pois envolve o trabalho com
muitos conteúdos e organiza-se em torno de

uma produção determinada.
Um projeto caracteriza-se por ser uma
proposta que favorece a aprendizagem
significativa,
pois
a
estrutura
de
funcionamento dos projetos cria muita
motivação nos alunos e oportunidade de
trabalho com autonomia.
Um projeto, professores e alunos elegem
os produtos a serem realizados que se
relacionam aos conteúdos e objetivos de cada
ciclo. Os professores planejam situações de
aprendizagem para o grupo, seguindo alguns
critérios:
• eleição de projetos em conjunto com os
alunos;
• participação ativa dos alunos em
pesquisas e produções de referenciais ao
longo do projeto em formas de registro que
todos possam compartilhar;
• práticas de simulação de ações em sala
de aula que criam correspondência com
situações sociais de aplicação dos temas
abordados, por exemplo, dar um seminário
como se fosse um crítico de arte, opinar
sobre uma peça apresentada como se
estivesse falando para uma emissora de TV
em programa de notícias culturais;
• eleição de projetos relacionados aos
conteúdos trabalhados, com o objetivo de
estruturar um produto concreto, como um
livro de arte, um filme, a apresentação de um
grupo de música.
Os projetos também são muito adequados
para que se abordem as formas artísticas que
não foram eleitas no currículo daquele ciclo.
Um cuidado a ser tomado nos trabalhos
por projetos é não deixar que seu
desenvolvimento ocupe todas as aulas de um
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semestre; deve-se circunscrever seu espaço
nos planejamentos.
É importante refletir sobre a postura do
professor, pois e ela que norteará os trabalhos
de caráter interdisciplinar. Acredita-se que
não basta apenas ter vontade de praticar
a interdisciplinaridade tem que haver uma
vontade política que vai além do discurso e
assume uma atitude interdisciplinar.
Uma atitude diante de alternativas para
conhecer mais e melhor, atitude de espera ante
os atos consumados, atitude reciprocidade
que impele a troca, que impele ao dialogo ao dialogo com pares idênticos, com pares
anônimos ou consigo mesmo de atitude de
humildade diante da limitação do próprio saber,
atitude de perplexidade ante a possibilidade
de desvendar novo saberes, atitude de
desafio – desafio perante o novo, desafio em
redimensionar a velha- atitude de envolvimento
e comprometimento com as pessoas neles
envolvidos, atitude, pois, de compromisso de
construir sempre da melhor forma possível,
atitude de responsabilidade, mas, sobre tudo,
de alegria, de revelação, de encontro, enfim de
vida. (FAZENDA, 1988, p.82).
Tal atitude ainda exigira romper com velhos
paradigmas, acreditar no novo, conceber
hipótese de que o aprendiz é possuidor de
competências a serem desenvolvidas, e
que apenas ministrando um determinado
conteúdo não garantirá os estímulos, as
ações, as vivências, a interação social e todos
os demais fatores essenciais à construção do
conhecimento.
Por outro lado a postura e a atitude
interdisciplinar poderá garantir ao professor
uma atuação mediadora que, tal, qual um

facilitador, buscará o foco de um interesse,
facilitador ao acesso materiais de pesquisa,
indagador mais do que transmissor apenas,
estará sempre preocupado mais com o
processo do que com o produto, garantindo
dessa forma o sucesso da aprendizagem.
Está não pode e nem deve ser uma postura
de um único professor. A grande dificuldade
reside em disseminá-la por toda a equipe,
evitando desta forma desuniformidade
das ações, que hora podem surgi de forma
disciplinar e compartimentada em alguns
professores, comprometendo desta forma o
desenrolar do processo interdisciplinar.
A equipe deve possuir um perfeito canal de
comunicação, pois o aluno das séries iniciais
deve ter oportunidade de continuidade no
processo interdisciplinar, somente forma,
seria possível pensar em interdisciplinaridade
quando se possui uma equipe comprometida.
Preocupam-se no máximo com o produto
mensurável, demonstrado nas avaliações
de caráter quantitativo, no respeito à
individualidade e na abertura à investigação
em busca da totalidade do conhecimento.
O ponto de partida e de chegada de uma
prática interdisciplinar está na ação. Desta
forma, por meio do diálogo que se estabelece
entre as disciplinas e entre os sujeitos das
ações, a interdisciplinaridade devolve-se a
identidade às disciplinas, fortalecendo-as
e evidenciando uma mudança de postura
na prática pedagógica, tendo como ponto
de convergência a ação que se desenvolve
num trabalho cooperativo e reflexivo.
Assim, alunos e professores - sujeitos de
sua própria ação - se engajam num processo
de investigação, redescoberta e construção
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coletiva de conhecimento, ignora a divisão
do conhecimento em disciplinas.

ARTE E LITERATURA: 1ª
A 5ª ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL I
As crianças estimuladas a pensar, inventar
e manifestar sem bloqueios seus sentimentos,
as crianças aprimoraram sua linguagem e
capacidade de concentração.
O programa foi dividido em três etapas.
Na primeira delas, os professores mostraram
à turma trabalhos de alguns artistas. O
objetivo era despertar o interesse dos alunos
pela atividade de fazer arte. Eles conheceram
títulos da literatura infantil e também obras
de mestres das artes plásticas, como Vincent
Van Gogh, Matisse, Tarsila do Amaral e
Cândido Portinari.
Na segunda etapa, os professores
incentivaram a garotada a criar pinturas,
desenhos e trabalhos em massa de modelar,
a partir das obras que as crianças tinham
conhecido na primeira fase.
Na terceira etapa apresentação das
poesias.
1º passo: apresentação da tela. Explicações
sobre o pintor. Situando a obra com seu
tempo. Biografia do pintor e outras...
2º passo: releitura da obra, com materiais
diversos (lápis de cor, guache, giz de cera,
etc.).
3º passo: apresentação do poema (rima,
entonação, ritmo...) e seu autor.
4º: passo: conhecendo os pontos comuns
das obras (tela e poesia).

Veja algumas dicas dela para o projeto
com artes plásticas e mãos à obra:
Ao escolher os artistas, prefira os que usam
traços definidos, muitas cores, contrastes e
luminosidade.
Quem for convidado a ir à escola deve
ter afinidades com os mestres que a turma
estiver conhecendo. Por exemplo, se você
já mostrou aos alunos obras da Tarsila,
convide alguém que seja identificado com
o movimento do qual ela tenha participado
como o Modernismo O trabalho deve sempre
ser concluído com a criação de um objeto
concreto.
Acompanhe o ritmo da classe. Não fique
preso a um cronograma rígido.
Deve haver atividades livres e dirigidas.
Deixe que os alunos criem, mas incentive-os
a alcançar um resultado. Essa pode ser uma
maneira divertida de lidar com a questão da
disciplina.
Ao descrever um quadro, uma criança
talvez perceba apenas um detalhe. Ajude-a
ampliar sua percepção visual.
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da Pintura Folha de São Paulo)
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O Girassol
Vinicius de Moraes
Composição: Vinicius de Moraes / Toquinho

Sempre que o sol
Pinta de anil
Todo o céu
O girassol
Fica um gentil
Carrossel
Roda, roda, roda
Carrossel
Roda, roda, roda
Rodador
Vai rodando, dando mel
Vai rodando, dando flor

Figura 2 Estação Ferroviária - Tarsila do Amaral
(livro Tarsilinha e as cores)

Trem de ferro
Café com pão
Café com pão
Café com pão
Virgem Maria que foi isso maquinista?
Agora sim
Café com pão
Agora sim
Voa, fumaça
Corre, cerca
Ai seu foguista
Bota fogo
Na fornalha
Que eu preciso
Muita força
Muita força
Muita força
(trem de ferro, trem de ferro)
Oô...
Foge, bicho
Foge, povo

Sempre que o sol
Pinta de anil
Todo o céu
O girassol
Fica um gentil
Carrossel
Roda, roda, roda
Carrossel
Gira, gira, gira
Girassol
Redondinho como o céu
amarelinho como o sol
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Passa ponte
Passa poste
Passa pasto
Passa boi
Passa boiada
Passa galho
Da ingazeira
Debruçada
No riacho
Que vontade
De cantar!
Oô...
(café com pão é muito bom)
Quando me prendero
No canaviá
Cada pé de cana
Era um oficiá
Oô...
Menina bonita
Do vestido verde
Me dá tua boca
Pra matar minha sede
Oô...
Vou mimbora vou mimbora
Não gosto daqui
Nasci no sertão
Sou de Ouricuri
Oô...
Vou depressa
Vou correndo
Vou na toda
Que só levo
Pouca gente
Pouca gente
Pouca gente...
(trem de ferro, trem de ferro)

Figura 3 (Coleção: Mestres da Pintura
Folha de São Paulo).

Casa de amigo. Roseana Murray
Na casa do amigo
os móveis flutuam
a um palmo do chão.
O ar é mais leve:
em cada recanto
os pássaros tecem.
Na casa do amigo
todas as confidências
são permitidas.
Todas as palavras
são entendidas
tão facilmente,
que é como água
falando com água.
Na casa do amigo
o coração se alimenta.
são permitidas.
Todas as palavras
são entendidas
tão facilmente,
que é como água

(Manuel Bandeira in "Estrela da Manhã" 1936).
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falando com água.
Na casa do amigo
o coração se alimenta.
Exemplo de reprodução:

Figura 4 A cuca-Tarsila do Amaral (livro Tarsilinha e
as cores). Releitura da obra A Cuca. Acervo pessoal

Poesia escolhida pela turma foi a cantiga
de ninar do folclore brasileiro:
A cuca vem pegar.
Dorme neném que a cuca vem pegar
Papai foi pra roça
Mamãe quer te ninar...* versão conhecida
pelos alunos.
As crianças estimuladas a pensar, inventar
e manifestar sem bloqueios seus sentimentos,
as crianças aprimoraram sua linguagem e
capacidade de concentração.
O programa foi dividido em três etapas.
Na primeira delas, os professores mostraram
à turma trabalhos de alguns artistas. O
objetivo era despertar o interesse dos alunos
pela atividade de fazer arte. Eles conheceram

títulos da literatura infantil e também obras
de mestres das artes plásticas, como Vincent
Van Gogh, Matisse, Tarsila do Amaral e
Cândido Portinari.
Na segunda etapa, os professores
incentivaram a garotada a criar pinturas,
desenhos e trabalhos em massa de modelar,
a partir das obras que as crianças tinham
conhecido na primeira fase.
Na terceira etapa apresentação das
poesias
Ao escolher os artistas, prefira os que usam
traços definidos, muitas cores, contrastes e
luminosidade.
Pode estar convidando a vir à escola alguém
que tenha afinidades com os mestres que a
turma estiver conhecendo. Por exemplo, se
você já mostrou aos alunos obras da Tarsila,
convide alguém que seja identificado com o
movimento do modernismo.
O trabalho deve sempre ser concluído
com a criação de um objeto concreto.
Acompanhe o ritmo da classe. Não fique
preso a um cronograma rígido.
Deve haver atividades livres e dirigidas.
Deixe que os alunos criem, mas incentive-os
a alcançar um resultado. Essa pode ser uma
maneira divertida de lidar com a questão da
disciplina.
Ao descrever um quadro, uma criança
talvez perceba apenas um detalhe. Ajude-a
ampliar sua percepção visual.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A arte deve ser vista como um produto da elaboração
do pensar, do sentir e do expressar o que ser humano vem
desenvolvendo desde os tempos pré- históricos, revelando
os conhecimentos construídos pela humanidade nas mais
diferentes áreas, evidenciando a visão de mundo própria de
cada época e própria de cada artista.
Nessa pesquisa traço algumas considerações e procuro
esclarecer certos aspectos do trabalho com ensino de Arte e
fundamentar a prática dos professores que buscam envolver
todos os campos do conhecimento visando à forma integral
do indivíduo.
Para tanto, é preciso que os alunos sejam estimulados a
pensar criativamente a exercitar os processos mentais do
pensamento divergente: fluência, flexibilidade, originalidade
e elaboração.
É certo que para realizar mudanças na prática nas aulas
de Arte, dá trabalho. O pensar e o refletir, ter disciplina
intelectual, organização, esforço, perseverança, são
ingredientes necessários ao educador que quer mergulhar
na ação de aprender/ensinar.
Nesta pesquisa procuro também propor ações onde o
professor possa ser mediador de uma prática onde as crianças
contatem, manipulem e explorem os elementos expressivos
– cores, linhas, formas, sons, movimentos corporais, gestos
ampliando desse modo, as possibilidades de interpretação
da realidade.
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INCLUSÃO DO ALUNO COM
TRANSTORNO GLOBAL DO
DESENVOLVIMENTO
RESUMO: Este artigo como objetivo conhecer as principais características de pessoas
com Transtorno Global do Desenvolvimento, além de discutir como o professor pode
atuar para a inclusão efetiva do aluno com autismo. Aborda as principais características,
a idade de manifestação e o porquê do diagnóstico diferencial dos diferentes transtornos
serem importante, visto que o TGD não está relacionado apenas com o autismo. Destaca a
importância de reconhecer a escola como espaço de desenvolvimento da autonomia, sendo
assim, por mais severo que possam apresentar as manifestações do TGD, a garantia do
direito ao acesso e permanência na escola desde a Educação Infantil é fundamental. Assim,
é necessário uma mudança de postura e olhar acerca da deficiência, além de mais estudos
que visam subsidiar orientações aos profissionais da educação.
Palavras-Chave: Transtorno Global do Desenvolvimento; Educação inclusiva; Atuação do
professor.
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INTRODUÇÃO
Conforme a definição da Associação
Americana de Psiquiatria (2002), todos os
transtornos globais são caracterizados por
alterações qualitativas na interação social
recíproca, na comunicação e pela presença
de um padrão restrito e repetitivo de
comportamento, com início dos sintomas,
no geral, antes dos três anos de idade.
Sendo assim, compreender os transtornos
classificados
como
TGD
(Transtorno
Globais do Desenvolvimento), a partir das
funções envolvidas no desenvolvimento,
aponta perspectivas inovadoras, tanto nas
abordagens clínicas como nas educacionais.
A pessoa com TGD apresenta prejuízo na
aquisição das competências relacionadas
à cognição social. A inclusão do aluno com
TGD nas classes comuns permite que ele
vivencie a alternância do que acontece todos
os dias, ou seja, dos rituais da rotina e o que
acontece de forma diferente, possibilitando
um acúmulo de experiências, e aos poucos
o ambiente social vai se tornando menos
previsível. Neste caso, é importante oferecer
referências de conduta e participação por
meio de seus pares.
Em relação ao trabalho pedagógico
realizado em sala de aula, as estratégias dos
professores geralmente são baseadas na
intuição, com pouco respaldo teórico e pouca
orientação de professores capacitados.
As questões que dão norte a este trabalho
são: Quais são as características dos
Transtornos Globais do Desenvolvimento?
Como o professor pode se preparar para
atuar na inclusão do aluno com autismo?

O objetivo deste artigo é conhecer as
principais características de pessoas com
Transtorno Global do Desenvolvimento, além
de discutir como o professor pode atuar para
a inclusão efetiva do aluno com autismo.
Assim, em relação a metodologia, foi
realizado neste pesquisas bibliográficas, com
intuito de buscar orientações, leituras de
livros e artigos que abordam o tema.
O primeiro item, “Transtorno Global do
Desenvolvimento”, abordará as principais
características, a idade de manifestação
e o porquê do diagnóstico diferencial dos
diferentes transtornos serem importante,
visto que o TGD não está relacionado
apenas com o autismo. Existem diferentes
que afetam qualitativamente as funções
do desenvolvimento, são eles: Autismo,
Síndrome de Rett, Transtorno ou Síndrome
de Asperger, Transtorno Desintegrativo
da
Infância, Transtorno
Global
do
Desenvolvimento sem outra especificação.
O segundo item, “A atuação do professor no
trabalho com autista” destaca a importância
de reconhecer a escola como espaço de
desenvolvimento da autonomia, sendo assim,
por mais severo que possam apresentar as
manifestações do TGD, a garantia do direito
ao acesso e permanência na escola desde
a Educação Infantil é fundamental. Assim,
é necessário uma mudança de postura e
olhar acerca da deficiência, além de mais
estudos que visam subsidiar orientações aos
profissionais da educação.
Por fim, serão feitas algumas considerações
a cerca do que foi abordado ao longo do
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estudo para traçar perspectivas de novos
estudos capazes de aprofundar possíveis
questões que sejam levantadas no decorrer
do estudo.

TRANSTORNO GLOBAL DO
DESENVOLVIMENTO
O termo autismo foi utilizado pela
primeira vez em 1911, por Bleuler, para
designar a perda do contato com a realidade.
Em 1943, o médico Léo Kanner, que era
austríaco e atuava nos Estados Unidos,
considerou as especificidades das crianças
autistas fascinantes, segundo ele, a principal
característica do autista era a incapacidade
para relacionar-se normalmente com pessoas
e situações. Vasconcelos (2007 p. 23) relata:
Do ponto de vista histórico, temos
conhecimento que Plouller, em 1906,
foi quem primeiro introduziu o adjetivo
autismo na literatura psiquiátrica em
estudo sobre a esquizofrenia. É, no
entanto, com Bleuler, a partir de 1911,
que o autismo é difundido enquanto perda
de contato com a realidade, causada pela
dificuldade na comunicação interpessoal,
referido ainda enquanto sintoma da
esquizofrenia, que limita as relações
pessoais e com o mundo externo.

Conforme os estudos de Kanner realizados
no ano de 1943, o autista vive em extrema
solidão ignorando os estímulos externos, não
gosta de contato físico e ruídos que ameaçam
sua solidão, pois tem hipersensibilidade a
estímulos. Apresenta grande capacidade

de memorização, porém memoriza por
memorizar, não havendo efeito prático.
Alguns apresentam ausência de linguagem
e chegam até mesmo a aparentar surdez,
outros utilizam a linguagem com ecolalia,
ou seja, repete o mesmo som várias vezes.
O autista não gosta de mudar o ambiente
e nem a rotina, pois, “é governado por um
desejo ansiosamente obsessivo por manter a
igualdade, que ninguém, a não ser a própria
criança, pode romper em raras ocasiões”.
Em 1944, o médico vienense Hans
Asperger publicou “A psicopatia autista na
infância", mas não conhecia o trabalho de
Kanner, pois tinha sua pesquisa voltada para
a educação das crianças autistas.
Asperger, em 1944, realizou um estudo
onde constatou que a criança autista
apresenta limitação nas relações sociais,
sendo assim a personalidade da criança é
determinada por esta limitação, tende a guiarse de forma alheia às condições do meio e
ter o pensamento compulsivo e obsessivo.
Em relação a comunicação e linguagem,
enfatizou que apresentavam estranhas
pautas expressivas e comunicativas, além
de anomalias prosódicas (alteração na
acústica, ritmo e entonação ao falar) e
anomalias pragmáticas (comunicação restrita
a significados explícitos).
Ao comparar os estudos de Kanner com os
de Asperger, Belisário Filho e Cunha (2010,
p. 10):
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Também são evidentes as diferenças
entre as crianças observadas por um e
por outro médico, principalmente no
desenvolvimento da comunicação e
da linguagem. Posteriormente, essas
diferenças
caracterizaram
quadros
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distintos: o autismo e o transtorno de
Asperger.
Como
semelhanças,
podemos
identificar o aspecto considerado
como fundamental no autismo e os
demais aspectos descritos, à exceção
da comunicação e linguagem. Não
poderíamos deixar de mencionar que,
também para Asperger, o autismo parecia
fascinante.

Até a década de 60, acreditava-se que as
alterações no desenvolvimento das crianças
autistas eram decorrentes da incapacidade
dos familiares de oferecer afeto aos filhos,
sendo assim, considerado um transtorno
emocional. No entanto, estudos comprovam
que não há diferença entre os laços
emocionais da família da criança com autismo
e das demais crianças.
Como consequência desta concepção de
autismo não se dava oportunidade para a
exposição das crianças ao meio social, ou
seja, eram isoladas, pois se acreditava que
estariam sendo protegidas das interferências
de outras pessoas. Em relação aos familiares
das crianças autistas levavam uma culpa que
não era deles, muitas mães eram chamadas
de “mães geladeiras”, segundo Belisário Filho
e Cunha (2010), a experiência de ter um filho
com autismo, consistia num impacto terrível
do ponto de vista emocional, acarretando,
muitas vezes, sofrimento e atitudes de
superproteção, decorrentes do sentimento
de culpa. Criou-se o mito que apenas
os familiares do autista sabe do que ele
necessita, assim, os autistas eram excluídos
da escola regular e frequentavam escolas
especiais patrocinadas por familiares.
Belisário Filho e Cunha (2010, p. 11):

Durante as duas décadas seguintes,
pesquisas
empíricas,
rigorosas
e
controladas levaram à hipótese da
existência
de
alteração
cognitiva
que explicaria as características de
comunicação, linguagem, interação social
e pensamento presentes no autismo.
Nesse período de tempo, surgiram
escolas específicas para pessoas com
autismo.
Posteriormente,
as
pesquisas
fundamentadas em dados estabeleceram
importantes
modelos
explicativos.
O autismo passa a ser estudado e
compreendido enquanto um transtorno
do desenvolvimento. Deixa de ser
apontado como uma psicose infantil
para ser entendido como um Transtorno
Global (ou Invasivo) do Desenvolvimento.

Na década de 60 o autismo deixou de ser
considerada psicose infantil e passou a ser
caracterizado pelo conjunto de transtornos
qualitativos de funções envolvidas no
desenvolvimento humano. Sendo assim,
admitiu-se que existem vários tipos de
transtornos globais do desenvolvimento
(TGD) e que embora apresentem semelhanças
como às funções do desenvolvimento
afetadas constituem diagnósticos diferentes.
Segundo Vasconcelos (2007 p. 22):
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A escolha pelo termo Transtornos
Invasivos do Desenvolvimento– CID10, e não autismo e psicose infantil
surge por entendermos a necessidade
premente em desenvolver a necessária
comunicação entre as várias áreas que
respondem pela atenção à criança.
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Neste sentido, os Transtornos Globais dos
A pessoa com autismo apresenta prejuízo
Desenvolvimentos são: Autismo, Síndrome na interação social pois a linguagem se
de Rett, Transtorno ou Síndrome de Asperger, desenvolve de uma maneira muito particular.
Transtorno Desintegrativo da Infância e
Transtorno Global do Desenvolvimento sem
outra especificação.
QUADRO 1: CARACTERÍSTICAS DO AUTISMO

Segundo Vasconcelos (2007, p. 23) as
pessoas autistas:
[...] não se relacionam com outras
crianças; agem como se não ouvissem;
resistem ao aprendizado; não demonstram
medo de perigos reais; resistem a mudanças
de rotinas; usam as pessoas como
ferramentas;
apresentam
movimentos
estereotipados; resistem ao contato físico;
não mantêm contato visual; giram objetos
de maneira bizarra e peculiar; apresentam
comportamento indiferente e, até mesmo,
arredio.
A Síndrome de Rett, também chamada de
Síndrome Cérebro-atrófica e Hiperamonemia,
é uma doença genética muito rara que

geralmente acomete meninas. Segundo
Schwartzman (2003), estudos mais recentes
indicam que cerca de 75% a 80% de
pacientes com a forma clássica da Síndrome
de Rett têm mutações no gene MECP2. Esta
síndrome evolui em quatro fases previsíveis:
Estagnação precoce, rapidamente destrutivo,
pseudo-estacionário e deterioração motora
tardia.
Estagnação
precoce
acontece
no
período de 6 a 18 meses e é caracterizado
pela estagnação do desenvolvimento,
desaceleração do crescimento do perímetro
cefálico (paralisia cerebral) e tendência
ao isolamento social e desinteresse por
atividades infantis.
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QUADRO 2: CARACTERÍSTICAS DA SÍNDROME DE RETT

No período de um a três anos, inicia-se a
etapa rapidamente destrutiva que tem como
características choro sem motivo aparente,
distúrbios audiovisuais, encefalites, insônia,
epilepsia, perda das habilidades manuais,
perda da fala adquirida, movimentos
estereotipados das mãos.
As
características
da
fase
pseudoestacionária que acontece de dois
a dez anos de idade são retardo mental,
demência, paralisia cerebral,melhoria do
comportamento
autista,
degeneração
espinocerebelar,
crises
epiléticas,

estereotipias manuais, leucodistrofia, ataxia
e apraxia, escoliose e bruxismo.
Segundo Belisário Filho e Cunha (2010),
a deterioração motora tardia inicia-se em
torno dos dez anos de idade, com desvio
cognitivo grave e lenta progressão de
prejuízos motores, podendo necessitar de
cadeira de rodas.
Antes de se firmar o diagnóstico de
autismo, é interessante descartar a hipótese
de Síndrome de Rett, pois, antes dos três anos
a distinção é dificultada pela diversidade de
autismos. A partir do terceiro ano o quadro
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clínico torna-se evidente, facilitando o
diagnóstico. Dellapiazza et. al (1992, p. 98)
afirma que:

A diferenciação com o autismo se
baseia na presença de movimentos
estereotipados com as mãos em oposição
aos
movimentos
mais
complexos
executadas pelo autista. Estes últimos
apresentam regressão verbal e não
regressão e perdas de habilidades
manuais. Não há progresso na linguagem
falada nos portadores da Síndrome desde
o estágio precoce.

Quadro 3: CARACTERÍSTICAS DO TRANSTORNO DE ASPERGER
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O transtorno ou síndrome de Asperger é
um transtorno global do desenvolvimento,
que segundo Hales e Yudofsky (2006),
caracteriza-se por déficits em muitas áreas de
funcionamento que levam a uma interrupção
invasiva de forma notável e, ao mesmo tempo,
difusa, dos processos do desenvolvimento.
Segundo Bauer (1995, p. 27):
O diagnóstico de SA (Asperger) requer
a demonstração de prejuízos qualitativos
na interação social e padrões de interesses
restritos, critérios que são idênticos aos
do autismo. Ao contrário do autismo, não
há critérios para o grupo dos sintomas
de desenvolvimento da linguagem e de
comunicação e os critérios de início da
doença diferem no sentido de que não deve
haver retardo na aquisição da linguagem e
nas habilidades cognitivas e de autocuidado.
Aqueles sintomas resultam num prejuízo
significativo no funcionamento social e
ocupacional.
A pessoa com síndrome de Asperger
apresenta distúrbios em interações sociais,
pode ou não procurar uma interação social,
mas terá dificuldades para interpretar as
emoções dos outros, pois não conseguem
entender piadas, ambiguidade e brincadeiras.
Suas atividades e interesses são restritos, não
apresenta atraso na aquisição da linguagem,
porém tem inteligência média ou acima da
média.
Conforme o CID 10, F 84.5, a síndrome de
Asperger:
É um transtorno de validade nosológica
incerta, caracterizado por uma alteração
qualitativa
das
interações
sociais
recíprocas, semelhante à observada no
autismo, com um repertório de interesses

e atividades restrito, estereotipado e
repetitivo. Ele se diferencia do autismo
essencialmente pelo fato de que não
se acompanha de um retardo ou de
uma deficiência de linguagem ou do
desenvolvimento cognitivo. Os sujeitos
que
apresentam
este
transtorno
são em geral muito desajeitados. As
anomalias persistem frequentemente
na adolescência e idade adulta. O
transtorno se acompanha por na de
episódios psicóticos no início da idade
adulta. Psicopatia autística. Transtorno
esquizóide da infância.

Geralmente os primeiros sintomas desta
síndrome aparecem com três anos de idade.
A criança pode demonstrar habilidades
em alguma área especifica podendo ser
chamada de “pequeno gênio”. Quando
começa a frequentar a escola demonstra
interesse obsessivo em apenas uma área do
conhecimento. Se bem orientado a pessoa
com Síndrome de Asperger pode cursar o
ensino superior e trabalhar área de seu
interesse.
Conforme Mercadante et. al (2006) o
Transtorno Desintegrativo da Infância,
também conhecido por síndrome de Heller,
foi inicialmente descrito por Heller, em 1908,
possuindo um histórico mais longo que o
autismo.
Transtorno desintegrativo da infância é
um transtorno raro. Diferente da Síndrome
de Rett, a deterioração não ocorre em
etapas. Geralmente até dois anos de vida
a pessoa apresenta um desenvolvimento
normal, mas com o passar do tempo passa
a regredir. Segundo Belisário Filho e Cunha
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(2010), após a regressão inicial, chega-se a
um estado estável, mas com grande impacto
durante toda a vida.
QUADRO 4: CARACTERÍSTICAS DO TRANSTORNO DESINTEGRATIVO DA INFÂNCIA

Mercadante et al. (2006), afirmam que
a criança perde habilidades em: linguagem
expressiva ou receptiva, habilidades sociais ou
comportamento adaptativo, controle intestinal
ou visceral, jogos ou habilidades motoras.
Segundo Mercadante et. al (2006, p. 14):

Não existe tratamento para TDI.
Como as complicações neurológicas,
especialmente
a
epilepsia,
são
comuns e essas crianças funcionam

1691

no nível de grave a profundo retardo
mental, é necessário uma abordagem
multidisciplinar. Os pais necessitarão de
psicoeducação focada nessa condição.
Na maioria das vezes, quando os pais de
crianças com TDI aderem a associações
de pais de crianças com autismo ficam
extremamente desapontados, pois o
progresso visto em outras crianças com
transtornos do espectro do autismo não
ocorre com seu filho.
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portador de TID-SOE se preencher
critérios no domínio social e mais um
dos dois outros domínios (comunicação
ou comportamento). Além disso, é
possível considerar a condição mesmo
se a pessoa possuir menos do que seis
sintomas no total (o mínimo requerido
para o diagnóstico do autismo), ou idade
de início maior do que 36 meses.

Conforme
Brasília
(2010),
essas
manifestações
são
acompanhadas
tipicamente por uma perda global do
interesse pelo ambiente, pela apresentação
de condutas motoras estereotipadas,
repetitivas e maneirismos.
Mercadante et. al (2006, p. 14) afirmam:
Alguém pode ser classificado como

Quadro 5 – CARACTERÍSTICAS DO TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO
SEM OUTRA ESPECIFICAÇÃO

Transtorno global do desenvolvimento sem
outra especificação ou transtornos invasivos
do desenvolvimento sem outra especificação
(TID-SOE), é uma categoria diagnóstica de
exclusão e não possui regras especificadas
para sua aplicação. É formado por um grupo

heterogêneo de comportamento inflexível,
intolerância à mudança, explosão de raiva
e birra quando submetidas às exigências
do ambiente ou até mesmo à mudanças de
rotina.
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A ATUAÇÃO DO PROFESSOR
NO TRABALHO COM ALUNOS
COM TRANSTORNO GLOBAL
DO DESENVOLVIMENTO
A escola regular quando compreende a
educação especial em sua nova perspectiva
a contempla em seu Projeto Político
Pedagógico e reconhece a sala de recursos
multifuncionais como um espaço que faz
parte do contexto escolar.
A Educação Especial é uma modalidade
transversal a todos os níveis e modalidades
de educação e tem como público alvo alunos
com deficiências intelectuais, sensoriais
(auditiva, visual e surdocegueira), deficiências
múltiplas e físicas, transtornos globais de
desenvolvimento (autismo, autismo atípico,
transtorno de Rett, transtorno desintegrativo
da infância e transtorno de Asperger)
e estudantes com altas habilidades/
superdotação.
A política pública do Brasil orienta para
a oferta de Atendimento Educacional
Especializado (AEE), onde o aluno com
deficiência tenha acesso ao currículo
ultrapassando as barreiras impostas pela
deficiência. Neste caso, o professor do AEE
identifica e desenvolve estratégias que visam
a superação de dificuldade de aprendizagem
do aluno, por meio de avaliação, gestão do
processo de aprendizagem, acompanhamento
do aluno em sala de recursos multifuncionais
e interlocução com o professor do ensino
comum, gestão e profissionais de apoio
escolar. No entanto, apesar de assegurado
por lei o AEE não está implementado em

todas as escolas brasileiras.
Conforme Ropoli (2010, p. 19)
Os professores comuns e os da
Educação Especial precisam se envolver
para que seus objetivos específicos de
ensino sejam alcançados, compartilhando
um trabalho interdisciplinar e colaborativo.
As frentes de trabalho de cada professor
são distintas. Ao professor da sala de aula
comum é atribuído o ensino das áreas
do conhecimento, e ao professor do
AEE cabe complementar/suplementar a
formação do aluno com conhecimentos
e recursos específicos que eliminam as
barreiras as quais impedem ou limitam
sua participação com autonomia e
independência nas turmas comuns do
ensino regular.

Em relação ao papel do professor da sala
regular, Ropoli (2010, p. 14) afirma:
O reconhecimento de que os alunos
aprendem segundo suas capacidades não
surge de uma hora para a outra, só porque as
teorias assim afirmam. Acolher as diferenças
terá sentido para o professor e fará com
que ele rompa com seus posicionamentos
sobre o desempenho escolar padronizado e
homogêneo dos alunos, se ele tiver percebido
e compreendido por si mesmo essas
variações, ao se submeter a uma experiência
que lhe perpassa a existência. O professor,
então, desempenhará o seu papel formador,
que não se restringe a ensinar somente a uma
parcela dos alunos que conseguem atingir o
desempenho exemplar esperado pela escola.
Ele ensina a todos, indistintamente.
A inclusão não diz respeito a colocar as
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aperfeiçoamento

e

outros

que

são

crianças nas escolas regulares, mas a mudar
oferecidos em diferentes instâncias
as escolas para torná-las mais responsivas às
educacionais. À reflexão individual sobre
necessidades de todas as crianças; diz respeito
a prática em sala de aula deve se somar
a ajudar todos os professores a aceitarem a
ao conhecimento científico já existente
responsabilidade quanto à aprendizagem de
sobre estratégias de ensino mais
todas as crianças nas suas escolas e preparádinâmicas e inovadoras.
los para ensinar aquelas que estão atualmente
Figueiredo (2010, p. 37) afirma que
excluídas por qualquer razão.
Quando falamos de transtorno global do os professores evoluem no processo de
desenvolvimento na escola, é importante adaptação de suas estratégias de sala de aula
pensar no papel do professor frente a inclusão, que consistem nas seguintes etapas:
pois este é o mediador da aprendizagem e
1) Diante da informação de que iriam
fundamental frente à inclusão da criança.
receber alunos com deficiência em suas
Assim faz-se necessário investir na formação
salas, os professores começavam a
de professores para que ocorra um trabalho
discutir as bases legais dessa inclusão
eficiente.
e as possibilidades de recusar esses
Segundo Mendes (2004, p. 227):
Uma política de formação de
professores é um dos pilares para a
construção da inclusão escolar, pois a
mudança requer um potencial instalado,
em termos de recursos humanos, em
condições de trabalho para que possa ser
posta em prática.

Quanto mais é ofertada a formação
continuada de professores para a inclusão
escola, por meio de cursos de extensões,
aperfeiçoamentos ou especializações com
base na perspectiva inclusiva, mais as redes
de ensino terão a oportunidade de aprofundar
conhecimentos, rompendo paradigmas e
atualizando práticas. Conforme Ferreira
(2005, p. 46)
A formação de educadores para
uma escola inclusiva não se restringe
a cursos de capacitação, reciclagem,
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alunos, no qual uma certa resistência era
observada.
2) O professor começava a considerar
efetivamente o impacto desse processo
na sua prática de sala de aula e no seu
trabalho como um todo e começava a
considerar alterações em sua atividade
em sala para realização do trabalho.
3) Os professores definitivamente
engajavam-se (ou não) no processo de
inclusão de seus alunos. Nesta etapa, eles
definem um ponto de vista e começam a
racionalizar sua execução.
4)
Os
professores
começam
identificar as práticas que deverão ser
modificadas para acomodar o aluno
incluído, desenvolvem estas práticas e
reorganizam o trabalho de acordo com os
resultados obtidos.
E, por último, os professores fazem
uma estimativa das mudanças realizadas
em suas salas e dos resultados positivos
do trabalho.
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Assim, é importante que o professor
da sala regular também modifique suas
práticas educacionais desatualizadas e
desmotivadoras de ensinar e aprender,
planejando uma nova forma de ministrar
aulas que sejam mais dinâmicas e
participativa, inovadoras que possibilite ao
aluno aprender a aprender com autonomia
e colaborativamente. Em relação ao aluno
com transtorno global do desenvolvimento
o professor deve é observar as dificuldades
de comunicação e de atenção que o aluno
apresenta criando estratégias e recursos
compatíveis com o perfil, levando em

consideração que o desenvolvimento da
aprendizagem do autista geralmente é lento
e gradativo.
Conforme Bereohff (1991) é importante
que o professor tome alguns cuidados, como
colocar o aluno com transtorno global do
desenvolvimento para sentar no primeiro
lugar da fila, falar o nome do aluno diversas
vezes durante a aula, observar se ele esta
executando as atividades pedidas ou mesmo
criar um roteiro especifico de atividades para
a organização do aluno utilizando agenda e
fotos das atividades.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As questões que nortearam este trabalho foram:
Quais são as características dos Transtornos Globais do
Desenvolvimento? Como o professor pode se preparar para
atuar na inclusão do aluno com autismo?
Foi possível constatar que todas as pessoas com
transtornos globais do desenvolvimento independente das
especificidades (Autismo, Síndrome de Rett, Transtorno
ou Síndrome de Asperger, Transtorno Desintegrativo da
Infância, Transtorno Global do Desenvolvimento sem outra
especificação) apresentam prejuízo na interação social.
Ao receber a notícia que irá receber em sua turma
regular um aluno com deficiência ou transtorno global
do desenvolvimento, o professor tem a tendência de
resistir procurando na lei brechas que sejam a favor da
incompatibilidade do benefício da inclusão para o aluno. Após
esta fase o professor começa a considerar alterações em sua
rotina racionalizando o processo de inclusão para realizar
as adaptações curriculares para melhor acomodar o aluno
e reorganizando o trabalho de acordo com os resultados
obtidos.
Assim, faz-se necessário que para que a inclusão do
aluno ocorra com êxito, o professor da sala regular, receba
formação que contribua para que evoluem no processo de
adaptação de suas estratégias de sala de aula e seja capaz
de observar a lentidão no desenvolvimento, as dificuldades
de comunicação e de atenção que o aluno com transtorno
global do desenvolvimento.
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LIBRAS NO PROCESSO DE ENSINOAPRENDIZAGEM
RESUMO: O presente estudo pretende elucidar a importância do intérprete de LIBRAS –
Língua Brasileira de Sinais – dentro do contexto escolar. É importante compre-ender, para
isso, o que é a Libras, quais as dificuldades encontradas pelo alu-no surdo no processo
de inclusão, quem é esse profissional e por fim estabe-lecer a sua relevância para que o
processo de ensino-aprendizagem aconteça de forma satisfatória. Foi realizado levantamento
bibliográfico apoiados em Vygotsky e Bakhtin e outros autores que pesquisam sobre a
temática proposta. O professor atua como principal elemento da mediação no processo
de aquisi-ção e uso da LIBRAS para a construção do letramento na Língua Portuguesa
como segunda língua (L2). É de extrema importância presença do professor bilíngue, cujo
papel favorece o processo de construção de conhecimento por parte das crianças surdas,
possibilitando diálogos e reflexões metalinguísticos que interferem de forma significativa no
desenvolvimento e transformações da subjetividade da criança surda.
Palavras-Chave: LIBRAS; Ensino; Aprendizagem; Professor; Aluno.
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INTRODUÇÃO
A LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais no
processo de ensino-aprendizagem tem como
objetivo discutir as relações estabelecidas
entre pro-fessor e alunos surdos e tema
pretensão da superação das dificuldades que
os alunos surdos enfrentam na aprendizagem
da L1 (LIBRAS – Língua Brasi-leira de Sinais)
e L2 (Língua Portuguesa).
As pessoas surdas em geral não têm acesso
a língua oral utilizada pela comunidade
majoritária ouvinte, assim durante suas vidas
senão forem criadas as condições para seu
acesso à LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais,
ficam privadas de uma variedade maior de
experiências de construção de conceitos e
informações.
Existe uma crença de que o surdo tem
dificuldade de abstração, essa crença
é justificada pela falta de qualidade de
informação e escolarização ofe-recida aos
alunos surdos.
O ser humano possui uma vida dialógica,
não se pode pensar o sujeito surdo fora
das relações com o “outro”, é por meio das
relações que está centrali-zada a linguagem
e atribuições dos sentidos para a interação,
que proporciona a constituição de sujeitos
como produtores de enunciados.
A capacidade de comunicação linguística é
vista como uma das princi-pais responsáveis
pelo processo de desenvolvimento das
potencialidades da criança surda, por meio
da qual se integra socialmente às atividades
escolares e extraescolares. A linguagem é o
principal meio norteador da forma como as
crianças surdas constroem o conhecimento,

na mediação do processo de in-ternalização
de conceitos e significados culturalmente
desenvolvidos.
A utilização da linguagem no processo
de aprendizagem de conceitos e mediação
de conhecimentos provoca mudanças
nos processos de desenvol-vimento das
funções superiores e das formas culturais de
comportamento da criança, pois ela envolve
não a internalização por meio de atividades
mecâni-cas e sim, por meio da relação
dialógica da criança com o mundo ao seu
redor.
No cotidiano escola, o Coordenador
Pedagógico realiza uma série de atividades
cujo foco principal é a aprendizagem e a
avaliação escolar. Para que isso se concretiza
de forma a atingir os objetivos traçados há
de se desen-volver um trabalho coletivo,
colaborativo em que todos tem suas
responsabili-dades e são chamados a darem
a sua participação de forma significativa no
processo de ensino-aprendizagem.
A concepção de língua como atividade
discursiva e mediadora é que vai possibilitar
a compreensão do processo de ensino e de
aprendizagem que apresente o aluno surdo
como interlocutor ativo na construção de
conheci-mento, durante a valorização do
diálogo, do uso da língua de sinais e do letramento nas atividades escolares e sociais.
É preciso repensar a necessidade da
presença de professores surdos bilíngues
e também de outros profissionais ouvintes
bilíngues capacitados pa-ra atuarem na
mediação de conhecimento entre as
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crianças surdas, que con-tribuam para as
possibilidades de melhor desenvolvimento
social, cultural e linguístico dos alunos
surdos. O que temos muitas vezes na Escola,
é que o professor só lida com a escola e fala
das coisas da escola, ignorando muitas vezes
as possibilidades de mediação das vivências
das crianças surdas.

A LIBRAS NO
DESENVOLVIMENTO DA
PESSOA SURDA
As dificuldades no desenvolvimento
e no aprendizado da criança surda estão
relacionadas às experiências linguísticas
e escolares insatisfatórias que mui-tas
encontram no seu percurso escolar, não
havendo nenhuma limitação cog-nitiva
inerente à surdez (GÓES, 1996; GOLFELD,
1997; SACKS, 1998).
Sacks (1998), em seus estudos revela que
capacidade das crianças surdas em criar e
desenvolver alguma forma de linguagem,
mesmo sendo aquelas que não tiveram
oportunidade ou não foram expostas a
nenhuma lín-gua de sinais.
As línguas de sinais são aquelas línguas
gestuais-visuais que se carac-terizam pelo
uso das mãos, dos olhos, do rosto, da boca,
enfim, do corpo todo. Elas são compostas
por 5 (cinco) parâmetros (Configuração de
Mão, Ponto de articulação, Movimento,
Orientação e Expressão Facial/Corporal)
que a distin-gue das línguas oral-auditivas.
Segundo Strobel (1995), “as línguas de sinais

representam a resposta criativa das pessoas
surdas para a experiência visual da surdez”
(STROBEL, 1995, p. 1).
Essas crianças ao sentirem o desejo de se
expressarem, ao criarem ou inventarem sinais,
muitas vezes, pela força da gestualidade
acabam desenvol-vendo um sistema de
gesticulação manual que poderá até ser
parecido ou apresentar formas semelhantes
com outros sistemas desenvolvidos por
outros surdos que nunca tiveram contado
entre si e com as línguas de sinais já conhecidas, isso porque a gestualidade permite
relações de iconicidade com ações ou
objetos, mas esta semelhança ocasional não
significa facilidades nas relações dialógicas.
É importante destacar que existem ainda
muitos equívocos e discrimi-nações que
os surdos sofrem, sendo rotulados pelos
professores da Escola. Muitos professores
dizem que s surdos desconhecem palavras
e expressões básicas e cotidianas da língua
escrita, dizem de forma injusta que eles
possu-em “pobreza de vocabulário”. Isso não
é verdade, não se trata de uma patolo-gia
linguística relacionada à surdez, e sim originase na falta de estudo e con-textualização
do material escrito, na falta de reflexões e
suportes teórico-práticos sobre a questão
do desenvolvimento da língua portuguesa
como se-gunda língua para o surdo.
O letramento da língua português (L2) por
crianças surdas não ocorre da mesma forma
que a aquisição do português por crianças
ouvintes, já que para estes o português é a sua
primeira língua e eles têm contato direto por
meio do canal oral-auditivo, estabelecendo
algumas relações com os sons das pala-vras
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que ouvem e os modos de grafar as palavras
escritas.
No caso das crianças surdas, elas não têm
esta experiência anterior a auditiva com o
português, e então, a língua vai se configurar
como segunda língua, cabendo a elas a
tarefa de aprender a modalidade escrita sem
a vivên-cia da modalidade oral, apoiando-se
principalmente em sua linguagem e em sua
construção de conceitos por mio da língua
de sinais para sua aquisição.
A LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais
ao se configurar como atividade mediadora
para o letramento da criança surda, no
contexto escolar, é que pos-sibilita aos
surdos manifestarem sua capacidade de
internalização e intepreta-ção dos signos
envolvidos no ambiente social em que vivem,
garantindo assim que desenvolvam seus
processos psíquicos mentais em níveis mais
elabora-dos e a aquisição da escrita.
É imprescindível a contextualização do
letramento numa segunda lín-gua, inserindo
a criança surda nas práticas de letramento
visual e exploração da escrita existente nos
espaços escolares, na vida social e cotidiana. É
fun-damental que a criança surda desenvolva
simbolicamente conceitos represen-tações
s em sua primeira língua, que é a LIBRAS –
Língua Brasileira de Si-nais. O conhecimento
de uma língua possibilitará a criança surda
o acesso às informações e aos significados
necessários para a sua melhor compreensão
da outra língua.
A criança surda quando mergulha num
processo simbólico (imagina-ção, escrita,
gestos, desenhos, enunciações, etc.),
envolvendo as imagens sensoriais, poderá

ver, significar e re-significar o mundo
principalmente por meio da linguagem que
permite a expressão dos pensamentos e
funciona co-mo um elo de ligação com
o mundo exterior. É assim, que a criança
surda vai percebendo e constituindo a sua
subjetividade por meio da atribuição de sentidos às suas ações e no desenvolvimento de
sua percepção.
A capacidade dos sujeitos surdos em
desenvolver o seu pensamento visual não
deve ser vista como uma atividade mecânica
ou relacionada ape-nas à sua percepção
visual e memória visual obtida por meio
da captação de imagens fotográficas. O
desenvolvimento de sua percepção é antes
de tudo, considerada por Vygotsky (1994,
1995, 2001) como uma atividade que
envolve os processos mentais psicológicos
superiores mediados pelos signos. Cada
sujeito, com suas experiências de linguagem,
pode ver de modo diferente a mesma cena
contextualizada, podendo até mesmo fazer
inferências e inter-venções com o objetivo de
explorar mais detalhes pertinente, significálos cole-tivamente de acordo com o uso que
fazem da língua e a intensidade das experiências dialógicas.
O contato linguístico com pares
favorece a aquisição e uso da língua de
sinais, permitindo ao surdo ao cesso à
dimensão simbólica e a constituição de
sua identidade. O acesso e o domínio da
língua de sinais coloca o surdo em posição
de sujeito que desenvolve conhecimento,
problematiza, constrói con-ceitos e que
diante da língua escrita pode pensar e refletir
sobre hipótese aprendendo.
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A LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais,
é uma sigla reconhecida ofici-almente
pelo MEC por meio da Lei Nº 10.436 de
24/04/2002e pela Federação Nacional
de Educação de Surdos (FENEIS). Esta Lei
reconhece a LIBRAS como meio oficial
de comunicação e expressão, no sistema
linguístico de natu-reza visual-motora, com
estrutura gramatical própria das pessoas
surdas, de-terminando que o Poder Público
e as empresas concessionárias de serviços
públicos busquem formas institucionalizadas
de apoiar ouso e a difusão da mesma. Além,
de garantir a inclusão do ensino da LIBRAS
com componente integrante curricular
os PCN’s e nos Cursos de Formação de
Educação Espe-cial, de Fonoaudiologia e de
Magistério, em seus níveis Médio e Superior
(BRASIL, 2002).
A LIBRAS configura um substrato para o
desenvolvimento da lingua-gem que favorece
uma série de outros desenvolvimentos,
inclusive o da língua portuguesa na
modalidade escrita.

O BILINGUISMO NA
EDUCAÇÃO DOS SURDOS
A educação de surdos não tem
oferecido
condições
favoráveis
de
acesso
às
complexidades
cognitivas
por, entre outros motivos, professores
e alunos não compartilharem uma
mesma língua (LACERDA, 2000) e em
muitos casos pela presença de surdos
que
ainda
não
dominam
plenamente a língua de sinais.

A língua de sinais é fundamental para o
surdo porque lhe confere a possibilidade
de melhor estruturar seu pensamento,
diferentemente daqueles surdos que só
possuem fragmentos de uma língua oral
que não constituem para eles propriamente
uma língua. A língua de sinais possibilita aos
surdos desempenhar com perfeição o mesmo
papel atribuído à fala para os ouvintes.
O Bilinguismo é uma perspectiva
educacional que prioriza a aprendiza-gem e
ouso de duas línguas com regras distintas e
próprias: a língua de sinais como L1 e a Língua
Portuguesa como segunda língua (L2). Devese desen-volver material e metodologias
diferentes para o ensino das duas línguas.
No bilinguismo na educação de surdos,
o mais importante é a forma ati-va e a
negociação de significados presentes nas
duas línguas, e não apenas utilizar a língua
de um determinado grupo de indivíduos em
detrimento da ou-tra. A língua é um decisivo
fator organizador enquanto signo da própria
ativi-dade mental, sendo neste sentido
fundamental que as crianças surdas estejam inseridas no interior das relações sociais,
linguísticas, históricas e cultu-rais.
De acordo com o bilinguismo, a língua
de sinais se apresenta com a função de
possibilitar ao surdo, a formação de sua
identidade, favorecendo que eles se tornem
indivíduos conscientes de suas diferenças,
suas dificulda-des, seus direitos e deveres
como cidadãos. Além do domínio em
LIBRAS, é importante destacar a importância
do ensino formal da escrita na língua majoritária do país em que vivem, configurando,
sua formação como sujeitos surdos bilíngues
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– LIBRAS/Português escrito oque lhes
conferirá maior autonomia de circulação nos
espaços sociais e cidadania (GÓES, 1996;
BOTELHO, 1998).
Segundo Botelho (1998), o aprendizado
da língua portuguesa na moda-lidade escrita
possibilitaria a interação com os ouvintes, a
aquisição de traços culturais de sua nação e
a participação ativa na sociedade majoritária
do país.
Para que isso ocorra é preciso que a escola
proporcione às crianças surdas oportunidades
de interação o mais precocemente possível
às duas lín-guas, e a língua de instrução e de
dialogia, é a língua de sinais, que não deve
ser vista meramente como um instrumento
de acessibilidade ou de tradução. É preciso
que haja interlocução com seus pares, com
os outros cole-gas, com o(a) professor(a)
que compartilhe a mesma língua, de modo
que favo-reça o desenvolvimento dos seus
processos cognitivos e da linguagem.
Lebedeff (2004), argumenta que em
algumas escolas “utilização da lín-gua de
sinais mais coo uma língua de tradução de
conteúdos oficias do que uma língua que
produza significados, que produza e transmita
cultura” (LE-BEDEFF, 2004, p. 130).
A escola não pode ficar presa a um modelo
fechado, limitado apenas à tradução ou
interpretação, mas sim estar aberta para as
mais variadas formas de mediação simbólica
ao universo surdo, onde eles possam
ter oportunidades de uma construção
conjunta de significações e de atribuição de
sentidos àqui-lo que está à sua volta e aos
conhecimentos que circulam nos espaços de
in-terlocução.

É de extrema importância que os pais de
crianças surdas tenham o co-nhecimento
sobre a singularidade linguística de seus
filhos e sobre a impor-tância de acompanhar
ativamente todo o processo educativo de
seus filhos, preferencialmente, dominando a
língua de sinais de modo a favorecer as interações entre pais e filhos.
Os pais não podem se distanciar das
experiências pessoais e do mo-mento
histórico-cultural que seus filhos vivenciam,
isto é, estamos na era da tecnologia, na era
do espírito crítico e democrático, na era do
reconhecimento das diferenças e dos direitos
humanos, n era da divulgação da LIBRAS, na
era do bilinguismo.
A proposta bilíngue surgiu baseada nas
reinvindicações dos próprios surdos pelo
direito à sua língua e das pesquisas linguísticas
sobre a língua de sinais. Ela é considerada
uma abordagem educacional que se propõe a
tornar acessível à criança surda duas línguas
no contexto escolar (GUARINELLO, 2007, p.
45).
É necessário garantir as crianças surdas
o acesso às duas línguas: a língua de sinais
e a língua portuguesa, mas para isso, é
necessário que elas estejam imersas no
campo simbólico da língua de sinais e nos
discursos da língua portuguesa dentro do
ambiente familiar e escolar nos quais ambas
as línguas sejam valorizadas e reconhecidas.
O
entendimento
da
criança
surda é muitas vezes dificultado pela
não transparência da língua, pela pouca
familiaridade com a língua, ou pela falta de
experiências e trocas comunicativas. Além
disso, como toda língua é polis-sêmica, ou

1703

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

seja, apresenta sentidos variados, há alguns
momentos em que os seus enunciados
carregam um valor metafórico intenso o
que tornam mais complexo relacionar ou
compreender determinadas indagações
ou situações, se não forem colocadas em
situações contextualizadas, apresentadas e
deba-tidas pela escola para que os sujeitos
surdos possam refletir sobre elas.

A LIBRAS COMO BASE PARA
AQUISÇÃO DE OUTRA
LÍNGUA
Para os autores Vygotsky (2995, 2001)
e Bakhtin (1992, 1995), a linguagem é
concebida como um lugar de interação
humana, de interlocução, de produção
de significados e constituição de sujeitos,
percebemos que é pela ia da lin-guagem que
a criança surda torna-se capaz de raciocinar,
de pensar, de criar hipóteses e analisar as
informações, por meio da interação com
outras pesso-as. Deste modo, a criança
vai se apropriando da linguagem enquanto
usa a língua, pois a língua só é construída
na própria atividade de linguagem, influenciando assim o desenvolvimento de suas
funções psicológicas superiores.
Para Luria (1991), a linguagem se
torna imprescindível para a organiza-ção
da atividade consciente da criança, ela
desencadeia três mudanças prin-cipais nessa
atividade consciente, que são as seguintes:
a primeira mudança se refere à capacidade
de discriminação, atenção e conservação
dos objetos do mundo físico na memória,

devido à língua possibilitar que estes sejam
defi-nidos por palavras ou expressões
autônomas O que faz a criança lidar
abstra-tamente com os objetos, sem que
eles esteja presentes. Portanto, “a linguagem, ‘duplica o mundo perceptível’, permite
conservar a informação recebida do mundo
exterior e ria um mundo de imagens
interiores” (LURIA, 1991, p. 80).
A segunda mudança é o fato da
linguagem contribuir para a abstração e
generalização das características peculiares
aos objetos para a formação da consciência
da criança, assegurando que as palavras
carreguem o conteúdo vivencial, a função,
a modalidade e a categoria que os objetos
foram
adquirin-do
historicamente
ao longo do tempo, à cada nova
geração, fazendo com que não precise
vivenciar todas as fases e experiências
vividas pelo seus antepas-sados no caminho
do desenvolvimento psíquico.
Com a interação com os adultos é
que a criança vai constituindo a sua
consciência social e desenvolvendo as
suas capacidades psíquicas e cogniti-vas,
uma veze que a linguagem é a forma
social do conhecimento que ajuda na
formação do seu pensamento. Essa é a
terceira mudança que o ocorre por meio
da linguagem, por ela se considerar como
o principal veículo de trans-missão de
informação e do pensamento. Segundo Luria
(1991), a linguagem
Reorganiza
substancialmente
os
processos de percepção do mundo
exterior e cria novas leis dessa percepção.
[...] muda essencialmente os processos

1704

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

de atenção do homem. [...] lhe permite deligarse pela primeira vez da experiência imediata
e assegura o surgimento da imaginação.
[...] constituem-se as complexas formas de
pensamento abstrato e generalizado. [...]
reorganização da vivência emocional pe-lo
surgimento da linguagem (LURIA, 1991, pp.
81-82).
O uso e a aprendizagem da segunda
língua dependerá do grau de do-mínio
e maturidade na língua de sinais, pois,
assim, o sujeito poderá transferir para
anova língua os significados e conceitos
que já possuíam na L1. Mas a L2 também
poderá colaborar para um aprofundamento
maior e domínio das configurações mais
elevadas da língua de sinais.
O surdo estabelece com o “outro” o
princípio dialético da linguagem, uti-lizando
ferramentas culturais de ambas línguas,
trazendo seus conhecimentos e ideias
forjadas em LIBRAS para dialogar com os
conhecimentos propostos pelo professor
de Língua Portuguesa. Karnopp (2004),
menciona que o sujeito
[...] ser curso e usuário da língua de
sinais é enfrentar ‘também’ uma situação
bilingue, pois o surdo está exposto à
língua portuguesa tan-to na modalidade
oral quanto escrita [...] Assim, utilizar
tanto a língua de sinais quanto a língua
portuguesa na escola e possibilita o
estudo dessas línguas pode significar
o acesso à expressão, à compreen-são e
à explicitação de oco as pessoas (tanto
surdas quanto ouvin-tes) se comportam
quando pretendem comunicar-se de forma
mais eficaz e obter êxito nas interações nas

intervenções que empreendem (KARNOPP,
2004, p. 106).
Para Bakhtin (1995), “o sentido da
palavra é totalmente determinado por seu
contexto. De fato, há tantas significações
possíveis quantos contextos possíveis”
(BAKHTIN, 1995, p. 106). A significação
se altera de acordo com as mudanças
de contexto e até mesmo culturais, já
que os significados não são estáticos, e
sempre se modificarão ao longo da história
e também ao longo da formação e aquisição
da linguagem pelo ser humano.
Para Vygotsky (19950, a relação entre
o pensamento não se trata de uma relação
estática ou pronta, mas que se dá n
processo de significação, em um movimento
contínuo de vaivém do pensamento
para a palavra e vice-versa. Para o autor,
o significado da palavra corporificado
sempre existirá antes para os outros e
somente depois é que começa a existir
para o próprio sujeito. Por-que significar
envolve uma ação e reação por parte do
interlocutor, isto é, uma prática dialógica
indispensável à constituição da linguagem.
É a partir das suas capacidades de
interlocução, que o sujeito vai cada vez mais se
inserindo na língua em uso, isto é, na língua em
funcionamento, organizando e enriquecendo
seu pensamento. Bakhtin (1995) argumenta
que “a verdadeira substância da língua se
constitui pelo fenômeno social da interação ou das enunciações. A interação verbal
constitui assim a realidade fun-damental da
língua” (BAKHTIN, 1995, p. 123).
Na LIBRAS há a existência de muitos sinais
diferentes para um esmo signo (fato comum
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no funcionamento de qualquer língua). No
caso da língua portuguesa encontramos
também a existência de vários sentidos que
são construídos a partir de uma só palavra.
É válido ressaltar que os sentidos são
ressignificados e modificados de acordo com
o desenvolvimento conceitual da criança.
É neste processo de busca, interlocuções
e descobertas que a criança construirá
o conceito da palavra, e esse processo
chamamos de generalização (conceito
expresso por uma palavra) de contextos
(VYGOTSKY, 2001, p. 246).
A palavra carrega nos vários contextos,
a construção dos sentidos, que podem
determinar o uso e a criação de um sinal em
LIBRAS adequado para aquela circunstância.
Isso acontece com a língua portuguesa, como
o uso de várias palavras e termos diferentes
para determinados contextos.
A LIBRAS é rica em polissemia e
se percebe cada vez mais enlaces e
generalizações que podem aparecer quando
se observa a língua em seu pro-cesso de
uso, revelando assim o desenvolvimento
semântico desta língua.
Na LIBRAS, existem sinais diferentes e
variados para cada sentido das enunciações
produzidas em língua de sinais, o que
demonstra que é de acor-do com o contexto,
que os sentidos vão se modificando e daí
acabam surgindo sinais diferentes. O mais
importante é a leitura pelo contexto, já
que não po-demos compreender a leitura
atribuindo uma palavra isolada para um
determi-nado sinal da LIBRAS, pois existem
várias nuances e sentidos que podem ser
construídos durante essa prática mediadora.

O aluno surdo precisa conhecer este aspecto
do funcionamento das línguas para então
se apropriar adequa-damente da escrita do
Português.
Smolka (1995), a língua
Admite a pluralidade de sentidos e
significados, é polissêmica. A lin-guagem é
fonte de equívocos, ilusões, mal-entendidos.
Podemos di-zer que ela ‘trabalha” ou
funciona’, às vezes, ‘por si’, produzindo
múl-tiplos
efeitos,
independentemente
das intenções de quem fala; ela escapa ao
conhecimento, poder e controle do homem
(SMOLKA, 1995, p. 16).
Isso demonstra que as duas línguas
apresentam a polissemia e o quan-to é
importante conhecer aprofundamento o
funcionamento de ambas as lín-guas, para
que possamos saber coo transitar entre elas
e também interpretá-las dentro dos sentidos
e não dos significados em si, e tomar a
consciência do quanto elas podem interferir
no processo de aprendizagem e no ensino da
L2.
Para realizar um verdadeiro trabalho
bilíngue não se trata somente da aceitação
e uso da língua de sinais em sala de aula,
juntamente com técnicas e estratégias de
ensino da língua portuguesa voltada pra
ouvintes, ou dinda o que mais ocorre e é
pior, o ensino de palavras do português
soltas, fora do contexto, sem contemplar a
polissemia das línguas que é fundamental
que o aluno perceba e compreenda para que
e torne de fato bilíngue.
Vygotsky (2001), em sua obra sobre a
construção do pensamento e lin-guagem,
explica que “a palavra só adquire sentido na
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frase a própria frase só adquire sentido no
contexto do parágrafo” (VYGOTSKY, 2001,
p. 466). Para o autor, o sentido da palavra é
uma coisa inesgotável e infinita.
Bakhtin (1992), afirma que
o significado da palavra refere uma
determinada realidade concreta em condições
igualmente reais de comunicação discursiva.
Por isso aqui não só compreendemos o
significado de cada palavra enquanto palavra
da língua coo ocupamos em relação a ela
uma ativa posição responsiva (BAKHTIN,
1992, p. 291).
Bakhtin (1995), assinala que a linguagem
dimensiona a interação e comunicação verbal
uma vez que os recursos expressivos da
língua se tornam significativos, provocando
o despertar e a aprendizagem.
[...] os indivíduos não recebem a língua
pronta para ser usada; eles penetram na
corrente da comunicação verbal; ou melhor,
somente quando mergulham nesta corrente
é que sua consciência desperta e começa
a operar [...] Os sujeitos não adquirem a
língua materna, é nela e por meio dela que
ocorre o primeiro despertar da consciência
(BAKHTIN, 1995, p. 108).
O trânsito entre as duas línguas é bastante
complexo, pois há diferen-ças nas suas
enunciações, que muitas vezes carregam
uma cadeia de senti-dos múltiplos que só
vão se consolidar se houver mediação e
compartilhamen-to junto à criança surda.
Nesse sentido, quando falta uma rede
de significações para que a cri-ança surda
possa inferir, buscando pistas que a ajudem
a compreender a lín-gua portuguesa,
frequentemente ela recorre a pistas visuais

e à alguma rela-ção de iconicidade com os
significados, podendo gerar confusões,
dependen-do da produção dialógica e do
contexto.

PROCESSO DE AQUISIÇÃO
DA SEGUNDA LÍNGUA (L2)
O processo de aquisição de uma segunda
língua pela criança surda, só ocor-rerá
quando a mesma for capaz de entrar e
assumir um papel na dialogia de língua de
uma maneira natural e espontânea ao ter
contato com sujeitos fluen-tes nesta língua,
ou seja, com pessoa que sabem a língua de
sua comunidade e a usam socialmente dentro
deum ambiente.
Qualquer L2 que se deseje aprender
exigirá m conhecimento linguístico anterior,
configurado na primeira língua da criança.
Assim, para a criança sur-da, a língua
portuguesa que se ensina na escola é uma
nova língua, pois exi-ge uma aprendizagem
formal, sistematizada.
Podemos considerar o português como
uma língua estrangeira caso nos encontremos
em um país onde o português não é oficial
[...] no caso ensino/aprendizagem de uma
língua estrangeira, na maioria dos casos,
o contato com a língua a ser aprendida só
acontece em sala de aula, com limitações de
tempo, de oportunidade de estar em situações naturais de uso da língua (além de seu
professor), e ter conta-to com a cultura do
país onde se usa a língua [...]. Considera-se
o ensino de português como segunda língua,
por exemplo, a cidadãos brasileiros que não
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tem o português como sua língua materna; a
bra-sileiros usuários das 180 (cento e oitenta)
línguas indígenas; a usuá-rios de uma das
20 (vinte) línguas minoritárias europeias ou
asiáticas e a usuários de Libras (GRANNIER,
2002, p. 49).
O aluno surdo está em uma situação que
possui características especi-ais e peculiares,
já que o português é considerado para eles
uma segunda lín-gua, só que o processo
não é de aquisição natural, por meio de
construção de diálogos espontâneos, mas o
de aprendizagem escolar.
O ensino-aprendizagem de uma L2, na
maioria dos casos apoia-se no domínio de
uma L1. No caso dos surdos eles nem sempre
têm a oportunidade de contato com a língua
de sinais, já que é necessário conhecer outros
usuá-rios desta língua, em um contexto que
favoreça a compreensão dessa língua, com
a criação de um território compartilhado
linguisticamente.
No caso da língua portuguesa, que é a língua
dominante, o surdo desde cedo tem contato,
ao se relacionar, na maioria das vezes, nos
ambientes mar-cados pela presença dessa
língua (família, mídia televisiva, escola, jornal,
so-ciedade, etc.) embora sua aquisição e
aprendizagem seja limitada pela falta de
acesso auditivo.
Discutir as práticas e teorias partindo de
uma visão sócio-histórico-cultural-linguística
é fundamental para que se possa analisar
melhor o proces-so de desenvolvimento do
sujeito surdo, a sua situação cotidiana de
inclu-são/exclusão na sociedade, sempre
respeitando, em primeiro lugar, a sua condição bilíngue, na qual o surdo tem a sua

língua e as suas próprias demandas de
interlocução, estando inserido em uma
comunidade majoritária, a ouvinte.
É necessário trabalhar em uma prática
pedagógica que considere a linguagem e
tudo que se relaciona à significação e ao
valor semiótico, que são imprescindíveis par
ao funcionamento linguístico-cognitivo das
funções men-tais superiores, possibilitando
assim as condições de produção e significação,
de prestação e aprendizado da língua.
É óbvio que a falta de uma língua
compartilhada, faz com que seja enfa-tizado
em muitas escolas, o uso generalizado
de recursos visuais e concretos por parte
de professores, o que acaba restringindo
as possibilidades de co-nhecimentos e
vivências, levando à concepção de que todas
as experiências visuais dos surdos (PERLIN,
1998.; SKLIAR, 1997) devem ser exploradas
e desenvolvidas nas relações sociais entre o
surdo e o mundo à sua vota e que todo o
conhecimento, toda a maneira de perceber
e pensar o mundo passa por meio do visual,
isto é, pelos “olhos”; embora entenda que a
surdez também é uma identidade múltipla e
multifacetada (SKLIAR, 1997).
As experiências visuais não se restringem
ao uso de materiais ou recur-sos visuais, ela
está relacionada às diferentes formas criadas
e de como o sur-do vê o mundo e produz
significações quando se relaciona com o
mundo.
O importante é o discurso-enunciativo
como fundamental para o desen-volvimento
do sujeito, na construção de conceitos
e constituição da subjetivi-dade, não
esquecendo os processo de significação que
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poderão ser diferenci-ados por conta da
sua percepção e do modo de ver e pensar o
mundo, não somente por meio dos “olhos”
e sim pelas oportunidades de ter relações
dialógi-cas com seus pares surdos, nas quais
os signos vão se constituindo nos vá-rios
modos de pensar, por meio das inúmeras
formas de apreensão de conteú-dos.
Segundo Skliar (1997), como a educação
de surdos foi marcada por muitos anos pela
visão centrada nos sujeitos ‘deficientes’,
esquecendo-se e desconhecendo-se a
existência das múltiplas identidades sociais e
culturais que eles podem possuir.
Muitas pessoas tem uma ideia errada
sobre a imagem do surdo, como se ele tivesse
uma única identidade, homogênea e fixa, o
que não é verdade. Os surdos apresentam
múltiplas identidades, pois têm histórias
diferentes, condi-ções socioeconômicas
diferentes, educação diferentes, causas da
surdes dife-rentes, comunidades diferentes,
famílias diferentes, tempos de escolaridade
diferentes, gerações diferentes e outras
diferenças.
O sujeito constrói a sua identidade na
interação com o outro, numa rela-ção
dinâmica entre alteridade e identidade, na
qual a interação está situada na relação social
que é marcada pela linguagem e incrementada
por uma rede de lugares discursivos (sala de
aula, comunidade surda, família, comunidade
ou-vinte, trabalho, etc.). Pois os sujeitos são
indivíduos que estão inseridos em lugares
discursivos, onde apresentam os seus papeis
e a sua subjetividade.
Com relação à concepção do “eu”, Bakhtin
(1992) na sua obra Estética da Criação

Verbal, esclarece que o “eu” só se origina
na interação com os ou-tros “eus”, os outros
enunciados e outras vozes.
Devo indenfifcar-se com o outro e ver o
mundo por meio de seu sis-tema de valores,
tal como ele vê: devo colocar-me em seu
lugar, e, depois, de volta ao meu lugar,
completar seu horizonte com tudo o que
se descobre do lugar que ocupo, fora dele
(BAKTHIN, 1992, p. 45).
O sujeito surdo se percebe diante do
outro, e como o outro vê o sujeito surdo e
como ele percebe o outro, qual a visão que
possui do “outro”? Isso é complexo e há o
desencadeamento de valores, de impressões
e de diferenças, esta permanece com uma
questão em aberto.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No atual cenário nacional existem muito discussões e
questionamento sobre o ensino e as práticas pedagógicas
utilizadas pela escola no processo de ensi-no-aprendizagem
dos alunos surdos.
Há uma urgência na difusão da LIBRAS com
a capacitação de professo-res dentro de uma perspectiva
bilíngue superando as dificuldades escolares e os fracassos
de aprendizagem de alunos surdos.
Os alunos surdos carecem de oportunidades de trocas
dialógicas numa língua compartilhada com o professor, na
maioria ouvintes sem o domínio ou com domínio precário
da LIBRAS sendo educados por meio de atividades que não
permitem que a língua de sinais possa fluir com todas suas
nuances e riqueza, durante o processo de aprendizagem.
É urgente a necessidade de atuação dos professores em
uma perspec-tiva bilíngue no contexto escolar, além de
novas pesquisas e estudos sobre como ocorrem os processos
de significação das crianças surdas durante a construção de
conhecimentos mediados pela língua de sinais nas práticas
educacionais.
O trabalho que envolve a educação de surdos, é
muito complexo, pois trata de um ensino que precisa
ser perpassado por uma língua compartilhada por
ambos (professor e alunos). Estão presentes os
processos
interacionais,
produções,
dialógica
e
conhecimentos que merecem ser bastante aprofunda-dos
no que se refere às questões que envolvem
a linguagem e o trânsito das duas ínguas –
LIBRAS e Português – no âmbito escolar.
É neste contexto que se torna emergente a necessidade
da presença e atuação do professor surdo, pois é fato
que muitas crianças surdas chegam à escola sem domínio
de língua nenhuma, ou apresentam algum conhecimento
precário de língua de sinais e do português.
É o professor surdo também, que sobretudo, poder
colaborar apara um proces-so satisfatório de aquisição e
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desenvolvimento da LIBRAS, que servirá coo
base para a aquisição do português escrito.
Os processos de significação construídos
durante as interações discur-sivas permeadas
pela LIBRAS com todas as suas nuances é que
possibilitou a construção de vários sentidos
e ressignificações, ampliando, modificando e
criação assim um espaço dialógico bastante
rico de interlocuções, no qual as crianças
surdas vão se constiuindo como sujeitos de
sua própria história e da história de outros,

possibilitando assim a formação de sua
identidade e de seu lugar no mundo.
O professor está se constituindo como
uma nova identidade docente no campo
educacional que visa a construção de uma
nova pedagogia surda, pois nesse ambiente
em que a centralidade está nas práticas
linguísticas e no con-fronto dialógico entre
duas línguas (LIBRAS e Português), não
podemos es-quecer o lugar imprescindível
no desenvolvimento da criança surda.
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O PROFESSOR NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
RESUMO: Essa pesquisa busca argumentar, sobre a importância do professor no âmbito
da Educação Infantil, como um mediador entre os educandos e as aprendizagens. Nesse
sentido a aprendizagem, não ocorrerá apenas como uma transmissão de conhecimentos,
mas de uma forma muito mais profunda e significativa. O professor será responsável, por
orientar e mediar as aprendizagens que devem ser adquiridas de acordo com cada faixa
etária. Mas, cada educando será responsável por adquirir o seu conhecimento, isto porque
cada um aprende de forma diferente, tem interesses variados, assim como, potencialidades
únicas. Dessa forma, será abordado a importância do trabalho pedagógico, de forma que
garanta o protagonismo das crianças e a parceria com suas famílias e comunidade. Além,
de destacar os elementos da teoria e prática na área educacional. Também, ressaltando os
aspectos do cuidar e educar, sendo ambos fundamentais para uma educação de qualidade.
Palavras-Chave: Criança; Professor; Educação Infantil.
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O PROFESSOR NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Desde o seu princípio, a Educação
Infantil se fundamentou sob o aspecto
assistencialista. Sua configuração iniciouse, quando surgiu a necessidade de um
local para as crianças ficarem, quando seus
responsáveis iam trabalhar. Esse movimento
ficou cada vez mais forte, com a Revolução
Industrial e o aumento da entrada das
mulheres no mercado de trabalho. Dessa
forma, os responsáveis por ficarem com essas
crianças, tinham como prioridade o cuidar.
As creches e pré-escolas surgiram a
partir de mudanças econômicas, políticas
e sociais que ocorreram na sociedade:
pela incorporação das mulheres à força de
trabalho assalariado, na organização das
famílias, num novo papel da mulher, numa
nova relação entre os sexos, para citar apenas
as mais evidentes. Mas, também, por razões
que se identificam com um conjunto de ideias
novas sobre a infância, sobre o papel da
criança na sociedade e de como torná-la, por
meio da educação, um indivíduo produtivo e
ajustado às exigências desse conjunto social.
(CRAIDY; KAERCHER, 2001, p. 15)
A preocupação com a Educação Infantil
tornou-se crescente. Com o passar do
tempo, novas ideias foram surgindo, em
relação ao conceito de criança e infância.
Com todo esse movimento, foi necessário a
criação de leis que orientassem a Educação
Infantil e determinassem os direitos das
crianças.
Muitos
documentos
foram
criados. Mas, foi somente em 1988, com a
criação da Constituição Federal, é que ficou

determinado que a Educação Infantil, é um
dever do Estado com a educação, e que
o atendimento nas escolas de Educação
Infantil, é um direito social das crianças.
A elaboração desses documentos, tiveram
como base os princípios de cuidar e educar, de
forma lúdica e pedagógica, proporcionando
condições para o desenvolvimento integral
das crianças, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social.
Dessa forma, a função da escola e o
trabalho do professor de Educação Infantil,
foi alcançando cada vez mais importância,
tendo em vista, que ele é responsável pela
base educacional das crianças de zero a
cinco anos de idade.
Atualmente, o atendimento nas escolas
de Educação Infantil, define-se da seguinte
forma: CEI (Centro de Educação Infantil)
para atendimento de zero a três anos e EMEI
(Escola Municipal de Educação Infantil) para
o atendimento de quatro a cinco anos.

TEORIA X PRÁTICA
No âmbito educacional, a Educação Infantil
precisa ser compreendida como um alicerce
para a Educação Básica. Isso porque, os
aspectos desenvolvidos nessa etapa, servem
de base não só para a vida educacional. Mas,
também são de extrema importância para o
desenvolvimento integral das crianças em
todos os seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social.
Ao tomar parte na Educação Básica,
a Educação Infantil é chamada a refletir
sobre a questão curricular ao mesmo
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tempo em que garante a especificidade da
educação e cuidado dos bebês e crianças
pequenas. Seu desafio é superar uma
prática pedagógica centrada no professor e
trabalhar sobretudo, a sensibilidade deste
para fazer uma aproximação real da criança,
compreendendo-a do ponto de vista dela,
e não do ponto de vista do adulto. Esta
tarefa é favorecida pela existência de uma
série de conhecimentos sobre as formas de
organização do cotidiano das unidades de
Educação Infantil, de modo a promover o
desenvolvimento das crianças. (OLIVEIRA,
2012, p.38)
Dessa forma, a Educação Infantil precisa
ser enxergada, como um nível de ensino,
porque a criança está na escola para ser
cuidada, mas especialmente, está na escola
para aprender, conhecer o mundo por meio
da ludicidade e assim, se tornar protagonista
do seu processo de desenvolvimento.
Por isso, a função do professor é tão
importante e sua responsabilidade é muito
grande. Portanto...
... a ação educativa da creche e da préescola deve interpretar os interesses
imediatos das crianças e os saberes já
construídos por elas, além de buscar ampliar
o ambiente simbólico a que estão sujeitas.
Acima de tudo, comprometer-se em garantir
o direito a infância que toda criança tem.
(OLIVEIRA, 2011, p.49)
Esses aspectos são garantidos pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
que define que:
A Educação Infantil, primeira etapa da
Educação Básica, tem como finalidade o
desenvolvimento integral da criança até

seus seis anos de idade, em seus aspectos
físico, psicológico, intelectual e social,
complementando a ação da família e da
comunidade. (Lei 9394/96, artigo 29)
Mas, mesmo com todos seus direitos
assegurados e definidos, ainda é preciso
romper muitos paradigmas, para que a
educação não se volte para o assistencialismo,
com ênfase no cuidar. É preciso sempre estar
em busca de uma educação pautada no
cuidar, educar e brincar.
Por isso, uma educação de qualidade, requer
profissionais qualificados e preparados.
Que busquem uma formação continuada,
que estudem, que estejam sempre se
capacitando profissionalmente, buscando
novos conhecimentos e aprendizagens.
Nesse contexto, se dá a diferença entre a
teoria e a prática. Com a teoria, repassada
nas faculdades e centros de formação, temos
uma base dos conhecimentos históricos
da área estudada, o que os pensadores
abordam sobre o tema, ou seja, apenas
aspectos teóricos. Já na prática, tudo muda,
os conhecimentos adquiridos são testados
e usados, mas não são suficientes, com o
tempo e a experiência, cada profissional,
desenvolve sua forma de trabalho. Por isso,
os estudos devem ser contínuos, para se
aperfeiçoar e estar sempre aprendendo.
Afinal, cada criança é única e possui
particularidades e necessidades distintas,
exigindo do professor um olhar atento e
cuidadoso, porque cada ação, repercute em
uma consequência, boa ou não.
Dessa forma, destaca-se a importância
dos profissionais de educação, porque
eles estão diretamente relacionados,
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com crianças que estão desenvolvendose a cada instante, formando sua
personalidade, influenciando o meio e sendo
influenciada por ele. Por causa da extrema
responsabilidade exigida dos profissionais
da educação, necessita-se da capacitação
contínua e muita dedicação. Porque,
os professores não encontram no seu
percurso, somente crianças em processo
de desenvolvimento. Também, precisam
adaptar-se a um universo em constante
processo de globalização.
Diante das transformações vertiginosas
da alta tecnologia, que muda em pouco
tempo os produtos e a maneira de
produzi-los, criando umas profissões e

CUIDAR E EDUCAR – ESCOLA,
FAMÍLIA E COMUNIDADE
Os atos de cuidar e educar na educação são
indissociáveis. Ou seja, um não pode existir
sem o outro e ambos se complementam.
“Entende-se que as atividades de
cuidado não se distinguem das atividades
pedagógicas, posto que ambas são aspectos
da mesma experiência, do ponto de vista da
criança. ” (OLIVEIRA, 2012, p. 56)
Nesse contexto, o professor deve
dispor de um olhar observador e atento,
para ser capaz de compreender as
necessidades das crianças e assim,
por meio de uma exploração de seus
conhecimentos prévios e interesses,
disponibilizar propostas adequadas ao
desenvolvimento e que enalteçam as
potencialidades de cada criança.

extinguindo outras, ninguém mais pode se
formar em alguma profissão para o resto
da vida. Estamos falando de educação
permanente, exigência de continuidade
dos estudos e, portanto, de acesso às
informações, mediante uma autoformação
controlada. (ARANHA, 2006, p.363)
Ou seja, a educação permanente,
apresenta-se como um estudo contínuo
que deveria ser exigência em todas as
profissões. Afinal, adquirir conhecimentos é
um benefício. Evita-se cair no comodismo
e alienação. Torna a rotina motivacional e
aberta a transformações. Caso contrário,
sem estímulos e desafios, a rotina se torna
maçante e desanimadora.
Por
isso,
os
profissionais
da
educação, precisam buscar formação
permanente, porque devem estar em
constante atualização, de forma que,
disponham
de
práticas
pedagógicas
atrativas, atividades variadas, que sejam
capazes de encantar as crianças por
meio da ludicidade, ao mesmo tempo,
que concretizem o objetivo de ensinar
e aprender, desenvolvendo habilidades
próprias da infância.
Essa é uma das responsabilidades do
professor, ensinar e também educar em um
contexto global. Ele não tem que se preocupar
exclusivamente com os conteúdos que vão
ser repassados e são exigidos pela grade
curricular. Mas, especialmente, de que forma
as crianças irão transformar esses conteúdos
em conhecimentos e por meio deles, se
tornarem precursores de transformações.
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Essa semente transformadora, precisa ser
plantada e regada pelos professores. Mas, não
somente por meio de palavras, exploração de
conteúdos e experiências diversificadas. Os
professores precisam ser exemplos daquilo
que ensinam, que buscam e que acreditam.
E a Educação, precisa resgatar seus
princípios, como dissipadora de alienação e
acomodação. Formando cidadãos críticos e
conscientes de sua atuação na sociedade.
Esses princípios, devem ser internalizados
desde pequenos, estimulando as crianças a
serem protagonistas da sua aprendizagem,
de forma que, elas influenciem o meio que
convivem e sejam influenciadas por ele, se
tornando assim, produtoras de sua própria
cultura, construindo interações e integrações.
Afirmar que a criança é um sujeito que
produz cultura exige que se conheça a cultura
infantil, seus modos de produção e expressão,
e que se planejem situações capazes de
desafiá-las, ajudando-as a avançar nas suas
aprendizagens e no desenvolvimento de
suas potencialidades. Assim, pensar nas
relações entre infância e cultura nos leva
a pensar sobre o papel do adulto, este que
ocupará o lugar de mediação dessas relações.
(OLIVEIRA, 2012, p.58)
Por isso, o professor exerce um
papel fundamental, ele tem a função de
mediador/orientador,
responsável
por
observar, investigar e assim, planejar as
melhores atividades, criando condições que
favoreçam as aprendizagens e desenvolvam
as potencialidades. Tudo isso, por meio das
interações e contextos de mediação entre as
crianças, seu entorno social e elementos da
cultura. Dessa forma, o professor possibilita

para as crianças a construção de sua
identidade, individualidade e autonomia.
Para que isso aconteça o professor precisa
conhecer essa criança, suas origens, sua
família e o seu entorno, só dessa forma, o
professor será capaz de compreender quais
são as necessidades dessa criança e assim,
poderá oferecer os instrumentos que ela
utilizará para formar-se, como educando e
cidadão.
Mas, apesar de desempenhar essa função
de extrema importância. Essa profissão
deixou de ser valorizada. Muitas vezes, os
professores precisam carregar fardos tão
pesados, que fica quase que impossível
oferecer uma educação de qualidade. Falta
verba para materiais e reformas nas escolas,
as salas são superlotadas, a carga horária é
extensa, além de inúmeros outros desafios
que a educação vem enfrentando.
Além disso tudo, muitas vezes a escola é
incumbida de exercer o papel das famílias,
que negligenciam suas funções e repassam
suas responsabilidades para a escola. Essa
postura atrapalha e engessa o professor, no
desempenho de suas funções.
Os atos de cuidar e educar, são sim
responsabilidade
da
família,
escola
e comunidade. Mas, cada instituição
desempenha funções específicas que se
distinguem e se complementam.
A gestão da relação entre a instituição
educacional e a família varia conforme
as situações, os sistemas, as tradições, a
representação feita do papel da coletividade
em relação à família e à criança. Por sua vez,
o poder que os pais podem exercer na creche
ou pré-escola depende de suas expectativas,
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representações sociais e experiência pessoal
de escolarização, que, por sua vez, derivam
de seu nível social. (OLIVEIRA, 2011, p.173)
Mas, apesar de todas as divergências
e conflitos, que possam existir, é preciso
buscar um consenso em prol do interesse
comum, que são as crianças. É necessário
desenvolver um trabalho integrado, no
qual todos os envolvidos no ambiente
educacional, troquem opiniões e discutam
sobre os objetivos da proposta pedagógica,
sobre o cotidiano escolar, assim como, a
partilha de ansiedades, decisões e ações.
Dessa forma, o cotidiano escolar será
pautado, em meio a um ambiente acolhedor,
no qual, família, escola e comunidade, unemse na busca de uma educação de qualidade,
cada um ciente de suas responsabilidades
específicas do desenvolvimento infantil.

INSTRUMENTOS DO
PROFESSOR PARA
APRIMORAMENTO DO SEU
TRABALHO
O
planejamento
usado
como
instrumento de trabalho auxilia na
atividade do professor e ao mesmo
tempo colabora para que ele próprio
possa compreender melhor a si mesmo
e a transformar sua ação no mundo. Isso é
possível graças à capacidade humana de
representar, o que possibilita à espécie
projetar-se no tempo e planejar ações
complexas e especializadas. (OLIVEIRA,
2012, p.390)

Toda busca pelo sucesso requer um
planejamento e na Educação Infantil não
é diferente. Especialmente, tratando-se
de crianças tão pequenas, é preciso estar
atento, para manter o foco, e assim, alcançar
os objetivos que forem traçados.
Tais objetivos devem ser definidos por
meio de uma observação extremamente
criteriosa. O professor deve observar seus
alunos em diversos aspectos e registrar suas
observações, com a intenção de traçar o
planejamento mais adequado possível para
sua turma, respeitando as individualidades
de cada criança.
Dando seguimento a esse planejamento
o professor deve continuar fazendo uso
da observação e do registro. Por meio, da
observação ele irá identificar os aspectos
positivos e negativos de seu planejamento
e o que pode ser repensado e replanejado.
E por meio, do registro, o professor terá
material para avaliar o desenvolvimento
de cada criança, podendo fortalecer suas
potencialidades e trabalhar as dificuldades.
Além disso tudo, a observação e o
registro, também fornecem material para o
professor fazer uma auto avaliação do seu
trabalho. Avaliação na qual, o professor além
de melhorar o seu desempenho, também
pode rever erros e qualificar a sua prática.
Favorecendo ainda mais, uma educação de
qualidade.
Além dos objetivos ligados à qualificação
do trabalho institucional, a Educação Infantil
também se preocupa com o acompanhamento
e avaliação que todo processo educativo
requer, tal como recomendam as Diretrizes
Nacionais Curriculares para a Educação
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Infantil. As instituições de Educação
Infantil devem criar procedimentos para
acompanhamento do trabalho pedagógico
e para a avaliação do desempenho das
crianças, sem objetivo de seleção, promoção
ou classificação. (OLIVEIRA, 2012, p.363)
A busca por uma educação de qualidade
requer um trabalho árduo, é preciso elaborar
um planejamento criterioso, além de
recorrer de uma avaliação continuada do
desenvolvimento do trabalho pedagógico.
Além disso, a difusão da globalização e altas
tecnologias, requer da escola o uso de meios
criativos na abordagem dos seus conteúdos.
Alguns diriam, no entanto, não ser possível
permanecer o tempo todo na perspectiva geral,
já que a alta tecnologia exige especialização,
o que é correto. Nada impede, porém, não
perder de vista a interdisciplinaridade ou a
transdisciplinaridade, que permite a visão do
todo... A abordagem global do conhecimento
supõe a superação das disciplinas
fragmentadas, por meio da exigência de uma
complementaridade entre as diversas áreas
do saber. (ARANHA, 2006, p.364)
Nessa perspectiva, mais uma vez, ressaltase a formação permanente do professor, que
precisa estar atento as atualidades e usar os
recursos tecnológicos ao seu favor. Como
uma ferramenta a mais no desenvolvimento
do trabalho pedagógico. Enfatizando
novamente a capacitação contínua, que
qualificará a professor no uso dessas novas
ferramentas, utilizando-as em sala de aula,
mas também para pesquisas e estudos. Além,
de preparar e informatizar os educandos
para um uso consciente e benéfico, dessas
tecnologias.

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Ter clareza sobre os direitos das crianças
e uma concepção de infância, bem como de
Educação Infantil, é ponto de partida para
a construção de um trabalho pedagógico
consistente que se inicia no planejamento
inicial do professor, tarefa que traz grandes
desafios. (OLIVEIRA, 2012, p.44)
Além disso, toda proposta pedagógica
segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil, deve se guiar pelos
seguintes princípios:
Éticos: da autonomia, da responsabilidade,
da solidariedade e do respeito ao bem
comum, ao meio ambiente e às diferentes
culturas, identidades e singularidades.
Políticos: dos direitos de cidadania, do
exercício da criticidade e do respeito à ordem
democrática.
Estéticos: da sensibilidade, da criatividade,
da ludicidade e da liberdade de expressão
nas diferentes manifestações artísticas e
culturais. (Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil, Parecer CEB nº
22/98)
Com base nesses princípios, o professor
irá planejar experiências e desenvolver
práticas educativas, adequadas para o
desenvolvimento das crianças.
Ainda destacando a importância do
planejamento curricular, ressalta-se a
interação e a brincadeira como eixos
norteadores, na elaboração das experiências
adequadas para a Educação Infantil no
desenvolvimento da rotina escolar.
Em uma rotina integrada, voltada
para o desenvolvimento das crianças,
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as situações de aprendizagem mediadas
devem estar integradas ao conjunto
das experiências: o tempo de ser
acolhido, de alimentar-se, de repousar, de
ser cuidado, de cuidar de si próprio e do
outro é também o tempo de aprender a
expressar-se em diferentes linguagens, a
conhecer mais sobre o mundo, sua cultura
e a de outros povos, entre tantas outras
aprendizagens importantes na infância.
(OLIVEIRA, 2012, p.57)

Todas as etapas da rotina são fundamentais.
Afinal, as crianças estão aprendendo a
cada instante e com todas as situações do
cotidiano.
Nesse contexto, o professor assume o
papel de mediador, favorecendo a construção
de conhecimentos nas brincadeiras livres e
nas situações orientadas, proporcionando
desafios, aprendizagens, a estruturação de
significados, assim como, o desenvolvimento
de potencialidades.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A apresentação dessa pesquisa, procurou argumentar
sobre a importância do professor na Educação Infantil, como
um mediador no processo de aprendizagem, responsável
por tornar a criança um protagonista na sua trajetória de
descobertas. Além, de também precisar ser um exemplo de
inspiração, de cidadão crítico e consciente, o qual a criança
busca tornar-se futuramente.
Foi ressaltado em vários momentos, a importância
do professor, mas também a importância da família e
comunidade nesse processo. No qual cada indivíduo tem
um papel específico a desempenhar e suas funções se
complementam. Ou seja, responsabilidades não devem ser
desviadas, mas assumidas com empenho, com um objetivo
principal e único, que deve ser o bem-estar das crianças e
uma educação de qualidade, buscando a integralidade entre
o cuidar e o educar.
A pesquisa, também especificou a necessidade da formação
permanente, a qual torna o professor qualificado, para
atender as especificidades de cada educando, acentuando
as potencialidades e trabalhando as dificuldades, atendendo
cada criança como um indivíduo único e especial.
Mas, para exigir profissionais tão qualificados e preparados,
ainda é preciso romper muitos paradigmas. E inicialmente,
valorizar o professor e oferecer o suporte necessário, para
que ele desempenhe esse trabalho que é fundamental
na Educação Infantil, período de infinitas descobertas e
sobretudo, da construção do caráter, que irá determinar o
tipo de indivíduo que essa criança se tornará.
Portanto, o objetivo dessa pesquisa, foi descrever sobre
a importância do professor como um mediador na Educação
Infantil, da criança como protagonista nas suas aprendizagens
e sobre a necessidade da família, escola e comunidade se
unirem, nesse processo de cuidar e educar.
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MATEMÁTICA NO ENSINO
APRENDIZAGEM – POSSÍVEIS
DIFICULDADES
RESUMO: A matemática sempre foi considerada difícil para todos os alunos e alguns
professores, no qual aprender e ensinar são um grande desafio que se inicia muito antes do
ingresso à escola, atualmente a sociedade e mídia pode ser considerada como uma grande
aliada a dificuldade atrelada ao ensino da matéria que envolve lógica e cálculo. Desde
pequenos estamos condicionados a ouvir que a matemática além de difícil não lhe auxilia a
nada no futuro, pois grande parte do que se aprende não se utiliza no cotidiano. O trabalho
a seguir objetiva, por meio de pesquisa bibliográfica, demonstrar que a matemática não é
esse “monstro” desenhado por todos e que é possível fazer que seu aprendizado seja muito
mais agradável e sua utilização muito mais funcional.
Palavras-Chave: Matemática; Ensino; Dificuldades de aprendizagem; Metodologia de ensino.
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INTRODUÇÃO
Alguns meses atrás no Jornal Nacional
apresentado pela emissora rede globo,
ocorreu uma série de reportagens sobre
o ensino da matemática. Um ponto muito
abordado refere-se aos paradigmas que estão
ligados a matéria, junto a estes paradigmas
demonstraram que a matemática está em
tudo que fazemos.
Diferentes autores demonstram as
dificuldades existentes em ensinar e em
aprender a matemática, atualmente muitas
técnicas são utilizadas para motivar as
crianças a aprender e demonstrar que esta
matéria possui seus desafios como toda
matéria, porém é possível aprendê-la sem
tornar isso algo tão desgastante.
Segundo Oliveira, Boruchovitch e Santos
(2008), a aprendizagem é, pois, um processo
contínuo que envolve aspectos como
ambiente, emoções, valores e constante
aprimoramento.
Ao contrário do que muitos afirmam, o
autor nos alerta que o aprendizado não
está ligado somente ao professor e seu
conteúdo, porém as emoções, ambiente e
valores fazem muita diferença no processo
de aprendizagem.
A melhoria do ensino de matemática
envolve, assim, um processo de diversificação
metodológica, porém, tendo uma coerência
no que se refere a fundamentação psicológica
das diversas linhas abordadas. (AMBRÓSIO,
2012, p. 09).
Ao
analisar
em
conjunto
tais
colocações, podemos afirmar que uma
reforma escolar quanto ao ambiente e

diversificação
metodológica
auxiliaria
muito aos alunos aprenderem e aos
professores proporcionarem uma maior
facilidade para ensinar.

MATEMÁTICA E A
DIFICULDADE DE SEU
APRENDIZADO
De acordo com Silva (2015):
A matemática da sala de aula perde
sua beleza, para alguns estudantes, pois
não conseguem assimilá-la. Quando têm
dificuldades em entendê-la, a disciplina
transforma-se num “bicho de sete cabeças.
(SILVA, 2015, p. 12).
Infelizmente é uma característica do ser
humano diante da dificuldade se desmotivar
como afirma Silva e talvez esse seja um dos
aspectos mais difíceis de ser superado nas
escolas.
Cruvinel e Boruchovitch (2004) alertam,
no que se refere ao repertório de estratégias
de aprendizagem, que os resultados do
estudo desenvolvido por eles, sugerem que
os alunos com ótimo desempenho, tanto em
Matemática quanto em Português, são mais
estratégicos nas atividades escolares do que
os alunos com desempenho satisfatório e
insatisfatório nas duas disciplinas.
Ao tratar da questão da etiologia
das dificuldades de aprendizagem em
Matemática, Almeida (2006) observa
que existem muitas interrogações e, com
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frequência não existe uma única causa que
possa ser atribuída, mas sim várias
delas conjuntamente. As causas das
dificuldades podem ser buscadas no aluno
ou em fatores externos, em particular no
modo de ensinar a Matemática.
Almeida (2006) ressalta que as dificuldades
de aprendizagem em matemática podem ser
trabalhadas com êxito a partir de um trabalho
conjunto com professores, pais, alunos e o
apoio do sistema de ensino.
relacionamento dos alunos com as
pessoas que o cercam pode influenciar
bastante no desenvolvimento das atividades
requeridas para eles, bem como a formação,
método de ensino e avaliação podem
auxiliar ou prejudicar o processo de ensinoaprendizagem do indivíduo. (ALMEIDA,
2006, p. 17).
Concordando com os autores destacados
acima, Stefanni e Cruz (2006) relatam que a
aprendizagem está intimamente relacionada
à intencionalidade e
ao modo pela qual a informação chega ao
aluno, determinando a qualidade de ensino.
Percebe-se que os autores se completam
demonstrando que as dificuldades na
aprendizagem da matemática estão muito
longe de ser desvendadas, pois muitas são
as interrogações que estão ao entorno de
desvendar todo esse mistério do aprender e
ensinar matemática.
Canavarro (2011) traz em sua tese uma
definição que os alunos têm a possibilidade
de ver os conhecimentos e procedimentos
matemáticos
surgir
com
significado
e,
simultaneamente,
de
desenvolver
capacidades matemáticas como a resolução

de problemas, o raciocínio matemático e a
comunicação matemática.
Nesta perspectiva, Oliveira, Boruchovitch
e Santos (2008), afirmam que o fracasso
escolar se refere a um desempenho
não satisfatório na aprendizagem das
disciplinas. Embora muitas teorias busquem
compreender suas causas, é sabido que
no ensino fundamental ele envolve,
sobretudo, problemas nos domínios da
escrita e da leitura

A MATEMÁTICA DE UMA
MANEIRA SIMPLIFICADA
Para Ambrósio (2012), a falta de sucesso
pode estar ligada aos professores que em
geral mostram a matemática como um corpo
de conhecimentos acabado e polido, com isso
ao aluno não é dado em nenhum momento
a oportunidade ou gerada a necessidade de
criar nada, nem mesmo uma solução mais
interessante.
Com isso o aluno passa a acreditar que na
aula de matemática o seu papel é passivo e
desinteressante.
Segundo Silveira (2011), a dificuldade
encontrada na disciplina de Matemática
pelos alunos, quando têm que estudá-la,
e também por professores da disciplina,
quando têm que ensiná-la, aparece na mídia
impressa, contribuindo para que se perpetue
o discurso pré-construído que diz que a
Matemática é difícil e que a Matemática é
para poucos.
De acordo com a questão, cabe ao
professor, buscar métodos de ensino que,
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para Almeida (2006), “facilitem a absorção
do aprendizado e motive o aluno a aprender
e utilizar a criatividade a fim de resolver
problemas que envolvem sua realidade e da
sociedade como um todo”.
Ribeiro (2001) orienta que:
é importante tanto avaliar como o sistema
educacional condiciona a qualidade de ensino
oferecido nas escolas, quanto analisar como
os educadores constroem em seu cotidiano
o nível de ensino que os alunos irão receber,
partindo de suas representações, atuações e
relações. (RIBEIRO, 2001, p.32).
Compreende-se
que
os
autores
supracitados analisam a mesma vertente
impulsionando grande responsabilidade aos
professores que devem motivar os alunos
a aprender matemática seja deixando a
matemática mais lúdica com métodos
diferenciados.
Deve-se trabalhar mantendo o mesmo
método de ensino convencional, porém
possibilitando
um
maior
leque
de
possibilidades fazendo os alunos participarem
e não somente serem “calculadores”, deve
solucionar problemas com isso concluindo
que a matemática vai muito além da sala de
aula.

TRABALHANDO A
LINGUAGEM MATEMÁTICA
Para se trabalhar a linguagem matemática
de maneira viável, Ambrósio (2012) orienta
que a colocação de uma maior ênfase na
resolução de problemas no currículo de
matemática tem sido amplamente discutida

na comunidade de Educação Matemática,
internacionalmente.
Atualmente, esta preocupação encontrase expressa nas novas propostas curriculares
que surgem mundialmente, inclusive no
Brasil.
Para Almeida (2006), lidar com o
aprendizado em Matemática se torna
complexo a partir do momento em que não
são sanados problemas que advém de muito
tempo ou pelo menos que se trabalhe para a
melhoria da qualidade do ensino.
É importante que o sistema de ensino
esteja adequado à realidade do aluno e
que busque alternativas para desenvolver o
cidadão de forma íntegra e participativa.
Podemos relatar que o problema no ensino
da matemática já foi concluído e que diante
disso as autoridades já estão estudando
mudanças no ensino e aquele famoso jargão
cabe neste caso “não se mexe em time
que está ganhando”, para estar mexendo
no ensino de uma matéria tão complexa,
podemos concluir que esse não é um time
que está ganhando.
Silva (2015) destaca que a Matemática
escolar:
deve possuir uma linguagem que busque
dar conta de aspectos concretos do cotidiano
dos alunos, sem deixar de ser um instrumento
formal de expressão e comunicação para
diversas ciências. Os principais objetivos são
desenvolver o raciocínio lógico, a capacidade
de abstrair, generalizar, projetar, etc. (SILVA,
2015, p.21).
Neste ínterim, Almeida (2006) aponta
que os próprios professores afirmam que os
primeiros anos de escolaridade dos alunos
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não estão sendo bem desenvolvidos. Para
eles, os alunos fazem poucos trabalhos e
não conseguem raciocinar perante alguma
situação problema. Quanto à abstração e
compreensão dos conteúdos, acreditam que
os alunos têm dificuldades na compreensão,
o que faz com que tenham baixo rendimento
em relação à disciplina.
Percebe-se que no ensino atual da
matemática e, para solucionar estes
problemas, mudanças serão necessárias e,
o mais difícil disso tudo não será somente
mudar o modo de se ensinar, mas sim mudar
a cultura da população.
Não sabemos ao certo quanto tempo isso
levará e nem se somente uma mudança será
necessária, mas o que é fato é que a mudança
deve acontecer para que, desta maneira,
tenhamos alunos mais motivados a aprender
essa disciplina.
Segundo Silva (2015):
Aprender matemática requer atitudes
especiais e disciplina. Ao professor também
não basta ser um exímio conhecedor da
matéria. É necessário que ele seja altamente
criativo e cooperador. O professor precisa
reunir habilidades para motivar o aluno,
ensinando-o a pensar e a se tornar autônomo.
(SILVA, 2015, p. 12).
Silveira (2011), dizer que a Matemática
é importante porque faz parte do nosso
cotidiano é verdade, porém as operações
aritméticas elementares e a noção
de porcentagem dariam conta desta
necessidade.
Portanto, dizer que Matemática é
importante, porque precisamos diariamente
dela, até mesmo quando vamos ao

supermercado, não justifica os conhecimentos
matemáticos do Ensino Médio, por exemplo.
Segundo Cruvinel e Boruchovitch (2004),
faz-se necessário que os professores possuam
um maior conhecimento e conscientização
a respeito do desenvolvimento psicológico
infantil, bem como de problemas emocionais
comuns nessa faixa etária.
Segundo Teixeira, 2009:
Para entender os erros mais frequentes
no processo de ensino e aprendizagem
escolar é necessário investigar a natureza e
a produção de conceitos de um dado campo
de investigação, no caso a matemática,
explicitando as principais dificuldades
associadas à construção dos mesmos.
(TEIXEIRA, 2009, p.22).
Os autores supracitados nos demonstram
que ensinar matemática deve ir além de
uma sala de aula, os professores precisarão
conhecer sua capacidade.
O ensino da matemática talvez deverá ser
customizado por aluno e não haverá uma
formula mágica de ensino, a análise deverá
ser turma a turma e dentro de uma mesma
turma será necessário ver o desempenho de
aluno a aluno.
Para Silva (2015), pensar que o essencial
da Matemática é o cálculo, leva a assumir que
o ensino desta disciplina tem de começar por
aí e que nada mais se pode fazer enquanto
os alunos não conseguirem fazer todo o tipo
de cálculos.
A insistência exagerada no cálculo, como
se mais nada contasse, impede muitos alunos
de adquirirem outras competências. O autor
nos alerta justamente para o que estamos
debatendo, a forma de ensinar deverá ser
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revista para que o desempenho melhore.
(SILVA, 2015, p. 06).
Já para Ribeiro (2001), o sistema de
avaliação foi criado com a intenção de gerar
uma cultura de avaliação que agilizasse a
tomada de decisão de melhoria e incremento
na capacitação de todos os educadores e
demais profissionais envolvidos.
O que Ribeiro (2001) alerta é para a forma
de avaliação, ao analisar o mundo acadêmico
como um geral este não é o único autor que
questiona métodos de avaliação, dentre os
artigos analisados as colocações são inúmeras
questionando se de fato a avaliação, avalia o
nível de aprendizado dos alunos.
Segundo Cruvinel e Boruchovitch (2004),
no que concerne à relação entre sintomas
depressivos e rendimento escolar,
verificou-se uma relação significativa entre
os sintomas depressivos e o rendimento
em Matemática, mas por outro lado, não
houve relação significativa entre os sintomas
depressivos e o rendimento em Português.
(BORUCHOVITCH, 2004, p. 08).
Segundo Teixeira (2009), a matemática
é um campo de conhecimento que se
origina socialmente dos problemas criados
e propostos por outros campos ou pelos
próprios problemas oriundos da sua própria
investigação.
Os autores atrelam a matemática ao lado
comportamental dos alunos e destacam
que este lado tem influenciado muito no
aprendizado dos alunos de diferentes níveis
escolares.
Teixeira (2009) compreende que a
linguagem matemática é, na realidade,
uma segunda língua e aprender as regras

sintáticas dessa nova língua é um dos grandes
desafios a serem enfrentados para aprender
matemática.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O fracasso escolar na disciplina de matemática se refere
a um desempenho não satisfatório na aprendizagem das
disciplinas. Embora muitas teorias busquem compreender
suas causas, é sabido que no ensino ainda existam problemas
nos domínios da escrita e da leitura.
Com base na colocação destes autores passamos a pensar
de uma maneira diversificada onde não importa mais os
motivos pelos quais levam ao insucesso, mas sim qual seria a
solução para mudar essa realidade.
O que temos que compreender é que a matemática, por
meio do ensino deva se apresentar como um método na
resolução dos problemas e não para se tornar um problema.
A mudança no ensino da matemática já vem sendo
discutido a algum tempo, esta deve ser mais lúdica e
prazerosa, fazendo com que os alunos gostem tanto que se
interessem em se profissionalizar nesta área, o número de
matemáticos vem diminuindo a cada ano e podemos atrelar
este fenômeno a forma que esta é imposta aos alunos.
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A AFETIVIDADE E SEUS EFEITOS
NO ENSINO APRENDIZAGEM
INFANTIL
RESUMO: Este estudo tem por finalidade analisar algumas proposições envoltas
no desenvolvimento afetivo no ensino aprendizagem infantil. Para tanto, reúne
alguns princípios teóricos, que embasam conceitos sobre a afetividade, a formação
humana e se encontram a experiência social e a relação sujeito-objeto. Elementos
constitutivos dos processos cognitivo e afetivo. As reflexões elencadas ao longo do
texto indicam que os mediadores sociais e instrumentos, que subsidiam a formação
da atividade e da consciência num processo que legitima as funções afetivas. Em
síntese, a dissertação procurou desvendar o lugar da afetividade e nas relações infantis,
como suporte na aquisição de conhecimentos capazes de transformar os modos de pensar,
sentir e agir das crianças por meio dos processos de ensino e de aprendizagem.
Palavras-Chave: Afetividade; Aprendizagem; Desenvolvimento Infantil. INTRODUÇÃO
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INTRODUÇÃO
Para formulação deste artigo, foi descrito
a ação da afetividade ensino aprendizagem
de crianças, norteada por questões de
ordem pessoais advindas de experiências
pedagógicas na Rede Pública de São Paulo,
motivadoras de ações para aprofundar
conhecimentos neste tema. Foi centrado no
vínculo afetivo que se forma entorno das
relações do aluno e as possíveis ferramentas
didáticas para alicerçar o processo de ensino
aprendizagem infantil.
Vale lembrar que é por meio das relações
afetivas, que ocorrem sentimentos, como a
confiança, que é tão necessária para que o
aluno faça a troca de conhecimentos com o
professor e seus colegas.
Esta literatura permeia indagações
acerca dos efeitos da afetividade no
desenvolvimento de aprendizagem, presente
em todo o decorrer da vida, iniciada no
âmbito familiar, é o vínculo afetivo, que se
estabelece entre adultos e criança, pai mãe,
ou irmão, que propicia o começo das relações
com o outro e o acesso da criança com o
mundo simbólico e facilita o desenvolvendo
da sua capacidade cognitiva.
Ao legitimar as influencias afetivas, essas
promovem a sua continuação na escola,
que é um ambiente capaz de acrescentar
muito a uma criança, aspectos positivos ou
negativos, que serão levados ao longo de sua
vida, interagem com o meio e agem sobre o
crescimento intelectual da criança, podendo
este ser acelerado ou diminuído.
Que para Wallon (1979), duas funções
básicas
constituem
a
personalidade:

afetividade e inteligência. A afetividade está
relacionada às sensibilidades internas e se
orienta em direção ao mundo social e para a
construção da pessoa; a inteligência, por sua
vez, vincula-se às sensibilidades externas
e está voltada para o mundo físico, para a
construção do objeto.
Pode-se dizer, que as relações sujeito
e objeto do conhecimento a afetividade
se fazem presentes na mediação tênue
que incentiva a empatia, a curiosidade,
capaz de fazer a criança avançar em suas
hipóteses no processo de desenvolvimento
e aprendizagem, que nesse sentido razão e
emoção não se separam, visto que uma não
acontece sem a outra.
Para composição do trabalho, foi
evidenciada a pesquisa bibliográfica, que
explica a afetividade e os paralelos do
desenvolvimento cognitivo e afetivo. E
houve destaque para o quanto a escola
deve trabalhar no sentido de organizar estes
sistemas. Para promover a formação da criança
para a cidadania e ocupa no desenvolvimento
humano e do conhecimento, conforme
afirmam alguns teóricos da psicologia, como
Piaget (1964), Vygotsky (1997) e Wallon
(1975), dentre outros.
A pesquisa foi iniciada pela abordagem
da afetividade e seus conceitos, logo após
percorrer a essência da afetividade, o
desenvolvimento e aprendizagem infantil, o
afetivo escolar e suas relações. Para assim
chegarmos aos aspectos da afetividade
nos contextos de aprendizagem escolar. E
finalmente as considerações finais, com a
conclusão do trabalho.
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CONCEITUANDO A
AFETIVIDADE
Notadamente a afetividade deve ter
importância central na formação escolar e
integral da criança, desde o ponto de vista
de que a criança é um ser complexo que não
é dotado somente de razão, mas antes de
afeto, componente fundamental para que a
aprendizagem ocorra, já que está justamente
na base da inteligência humana. Wallon
(1987) citado por Galvão (2008) ressalta
que a emoção é o primeiro e mais forte
vínculo entre os seres humanos. Para ele,
as emoções podem ser causa de progresso
no desenvolvimento, podem ser fonte de
conhecimento.
Na ideia de Piaget (1964) mencionados
por Almeida (1993), é por meio da
interação familiar que a criança adquire
seus primeiros valores e estímulos positivos
ou negativos, que formam os primeiros
afetos. Que mostra as diferentes etapas e
vínculos, bem como suas implicações com
o “todo” representado pela personalidade,
considerando que o sujeito se constrói na
sua interação com o meio.
Mello (2013) e Rubio (2013) destacam em
seu trabalho a importância da afetividade:
“A afetividade exerce um papel
importantíssimo em todas as relações,
além de influenciar decisivamente a
percepção, o sentimento, a memória, a
autoestima, o pensamento, a vontade
e as ações, e ser, assim, um componente
essencial da harmonia e do equilíbrio da
personalidade humana.” (MELLO; RUBIO,
2013, p.02)

Rossini (2001) informa que a afetividade
está presente em todas as fases da vida do
ser humano, nas experiências vividas por
este no relacionamento com o outro social,
ela está em nós como uma fonte geradora de
potência de energia (Rossini,2001)
Para Wallon (1975) as emoções possuem
grande evidencia no desenvolvimento do
ser humano, é por meio delas que o aluno
exterioriza seus desejos e suas vontades,
que a afetividade depende de dois fatores:
o orgânico e o social que possuem uma
importante relação, tanto que as dificuldades
de um momento podem ser superados pelas
condições mais satisfatório do outro.
Que nos faz entender que essa ligação
durante o desenvolvimento do indivíduo
modifica a fonte de onde provem as
manifestações afetivas, ou seja, a afetividade
que no início era uma reação basicamente
orgânica passa a sofrer influência do
meio social, a constituição biológica da
criança ao nascer não será a lei única do
seu futuro destino. Os seus efeitos podem
ser amplamente transformados pelas
circunstâncias sociais da sua existência,
onde a escolha individual não está ausente, a
afetividade tem uma evolução progressiva, se
distanciando do fator orgânico e tornandose mais relacionada ao fator social.
Os autores Saltini (1997) e Piaget (1964),
dizem que o desenvolvimento afetivo e o
desenvolvimento moral estão ligados de
modo particular e paralelo: a criança vai
superando a fase do egocentrismo e vai
percebendo a importância das interações
com as outras pessoas, desenvolvendo a
percepção do eu e do outro como referência.
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A afetividade é vista por Piaget como
condição inevitável para a inteligência. Para a
assimilação de um conteúdo deve haver uma
relação afetiva entre quem ensina e quem
aprende, para haver o interesse, a motivação
e consequentemente o aprendizado. O afeto
é uma importante fonte de energia para o
desenvolvimento cognitivo, sem ele não
haverá a construção do conhecimento.
Arantes (2002) se refere a uma metáfora
utilizada por Piaget para demonstrar a
importância da afetividade: “a afetividade
seria como a gasolina, que ativa o motor de
um carro, mas não modifica sua estrutura”.
Percebe-se que a afetividade se faz
importante e está presente durante todas as
fases da vida, se torna ainda mais visível no
desenvolvimento infantil.

A ESSÊNCIA DA AFETIVIDADE
NO DESENVOLVIMENTO
INFANTIL
O desenvolvimento infantil é um processo
que depende de cada criança, de suas
experiências anteriores, do ambiente em que
vive e de suas relações com seu meio. Todos
esses fatores estão interligados e o papel do
adulto é o de ajudar a criança a atingir o seu
desenvolvimento integral.
No decorrer de enumeras considerações
e experiências, que surge a necessidade
de compreender e agir que a criança
aprende, é assim o conhecimento se dá num
processo dinâmico, a partir das interações
indissociáveis da criança com o meio físico

e social. Percebemos então, que o meio
é muito importante, mas a construção
do conhecimento é um processo de
interiorização e exteriorização da ação da
criança sobre o meio, os objetos, o mundo.
Para Wallon (1975) a afetividade está
relacionada com as primeiras expressões
de sentimentos, como sofrimento e
prazer que a criança experimenta. Essas
manifestações estão ainda em estágio
primitivo, de base orgânica e tem por
fundamento o tônus que representa a
base onde acontecem as reações afetivas,
mantendo uma estreita relação com
a afetividade durante o processo de
desenvolvimento humano. Na medida em
se desenvolve a afetividade passa a ser
influenciada pela ação do meio social.
O autor Henri Wallon (1975) atribuiu
grande importância à afetividade em suas
obras, principalmente no desenvolvimento
infantil, como se pode ver nos estágios de
desenvolvimento a seguir. Wallon apud
Galvão (1995) [...] vê o desenvolvimento da
pessoa como uma construção progressiva em
que se sucedem fases com predominância
alternadamente afetiva e cognitiva [...].
De acordo com as explicações acima,
podemos dizer que essas fases com
características próprias são divididas por
Wallon (1975) em cinco estágios: a) Impulsivoemocional: (0 a 1 ano) na qual a base é dada
pela emoção, passa da impulsividade, na
qual as reações são puramente fisiológicas,
como o choro, por exemplo, para
o emocional onde as emoções são o principal
instrumento de interação com o meio, a
predominância da afetividade.
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Faz menção de como a afetividade se
desenvolve pelo toque, pelo contato físico,
como a interação mamãe-bebê, sendo
expressa por meio de gestos, mímicas
(sorrisos) e postura b)Sensório – Motor e
projetivo (até os 3 anos) : é a exploração
sensório motora do mundo físico , a criança
começa a ter consciência de si, ganha maior
autonomia com a aquisição da marcha, neste
estágio também se dá o desenvolvimento da
fala, é a função simbólica e da linguagem.
Pode-se notar, então, as relações
cognitivas com o meio são predominantes.
c) Personalismo: (3 a 6 anos): processo de
formação da personalidade, da autonomia.
Por meio da interação com o outro se dá
a consciência de si. As relações afetivas
predominam agora expressas com o uso de
recursos intelectuais (linguagem), três fases
caracterizam este estágio: a oposição por
volta dos 3 anos, na busca pela afirmação,
pela independência a criança gosta de
contrariar as pessoas próximas. A sedução é
a fase que a criança precisa se sentir querida,
admirada, por isso faz gracinhas, essa fase
exige uma maior atenção dos adultos à sua
volta, pois está expressamente ligada a
frustração e pode marcar negativamente a
relação da criança com o seu meio.
Nessa terceira fase é a imitação, nesse
período a criança busca modelos, tem
necessidade de criar personagens que são
referências em seu meio, geralmente já vai
à pré-escola e a influência da família vai
diminuindo, daí a necessidade da relação de
afetividade com o professor. d)Categorial:
fase de importantes avanços no campo da
inteligência, desperta o interesse da criança

para o conhecimento e conquista do mundo
exterior, o aspecto cognitivo é dominante.
e) Adolescência: Neste estágio a afetividade
volta a ser predominante, a identificação e
as diferenças com o outro possibilita uma
personalidade vigorosa na adolescência,
traz à tona questões morais, existenciais
e pessoais, surge à necessidade de novas
definições dos contornos da personalidade,
devido às modificações no corpo levadas
pela ação de hormônios.
Complementa-se
as
afirmações
acima e informa que são nos estágios
do desenvolvimento citados por Wallon
(1975), há alternâncias de momentos
predominantemente cognitivos, que são
as fases nas quais predominam o real, o
conhecimento do mundo físico, e outros
predominantemente afetivos, que são as
relações com o humano, são as etapas onde
acontece a formação do eu.
No início do desenvolvimento a
afetividade, o ato motor e a inteligência
aparecem pouco diferenciados, e aos poucos
no decorrer do processo vão se tornando
independentes. Por meio destes estágios
propostos por Wallon (1975), percebe-se a
presença da afetividade em muitas etapas
e a sua importância para a efetivação deste
desenvolvimento, já que tanto as etapas
predominantemente cognitivas como as
afetivas dependem uma da outra para a
evolução do desenvolvimento.
Segundo Arantes (2002) e Piaget
(1964) em suas concepções,
também
ressaltam a importância da afetividade no
desenvolvimento infantil, quando coloca
que o fator cognitivo e afetivo, não pode ser
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visto separadamente, pois estão ligados, e
que em toda ação e pensamento existe um
lado cognitivo, que são as estruturas mentais
e um lado afetivo sendo representado pela
energética que é a afetividade
Sendo assim, a afetividade é vista
como a energia que leva a inteligência, ela
precisa, antes de tudo ser trabalhada para
que ocorra o desenvolvimento, não existe
comportamento puramente cognitivo, e nem
estados afetivos sem elementos cognitivos.
É por meio da afetividade que se desperta o
prazer, o gosto pelo que se quer conhecer.
Para Piaget, Apud Saltini (1997) há uma
relação intrínseca entre o desenvolvimento
afetivo e o desenvolvimento moral, estes
ocorrem paralelamente.
A partir disso, pode-se comentar que a
criança vai superando a fase do egocentrismo,
percebendo a importância das relações com
os outros, e desenvolve a percepção do eu
e do outro como referência. E compreender
que autor considera que o equilíbrio faz
parte do desenvolvimento cognitivo, e este
só é alcançado por meio da qualidade da
troca intelectual entre os indivíduos. Uma
boa socialização só acontece quando essa
troca atinge o equilíbrio.
Nesse aspecto, Vygotsky (1997) dá a sua
colaboração a respeito da importância da
afetividade no desenvolvimento infantil,
quando diz que as emoções fazem parte do
funcionamento mental, sendo importante em
sua configuração. O pensamento humano só
pode ser compreendido quando se leva em
conta a base afetiva. Rego (1995, p. 122) em
seu escrito coloca que, na perspectiva de
Vygotsky (1997): Cognição e afeto não se

encontram dissociadas no ser humano, pelo
contrário, se inter-relacionam e exercem
influência recíproca ao longo de toda a
história do desenvolvimento do indivíduo. É
nos primeiros anos da infância, que apesar de
diferentes, formam uma unidade no processo
dinâmico do desenvolvimento psíquico,
portanto, é impossível compreendê-los
separadamente.

O CONTEXTO DA
AFETIVIDADE NO ENSINO
APRENDIZAGEM ESCOLAR
A escola deve trabalhar no sentido
de organização dos sistemas afetivos
e cognitivos. O relacionamento afetivo
pressupõe interação, respeito pelas ideias,
pelas opiniões do outro, dedicação, troca e
vontade por parte dos envolvidos. É nesse
contexto que Saltini (1997) coloca que
as escolas deveriam atentar mais para as
questões humanas e menos para os conteúdos
e técnicas educativas, para formarem assim
pessoas também mais humanas.
É importante que a escola além de auxiliar
no processo de absorção de conhecimentos
intelectuais,
proporcione
também
o
desenvolvimento afetivo entre os indivíduos.
Como ressalta Arantes (2002) é
preciso romper a concepção que coloca o
desenvolvimento do intelecto, dos aspectos
cognitivos em primeiro plano na educação,
deixando em segundo plano os aspectos
emocionais e afetivos. A educação deve
superar a contraposição entre razão e
emoção, cognição e afetividade. A criança sai
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da convivência com a família para frequentar
a escola e lá passa um tempo considerável, e
é lá que faz inúmeras descobertas, ela deve
fazer parte de um processo de aprendizagem
que envolva todas as funções humanas,
como física, intelectual e sentimental, com a
complementação de valores éticos, morais,
onde possam evoluir como seres humanos.
Foi compreendido, que nos primeiros
anos de vida da criança, ela está
cercada do carinho e atenção de seus
familiares, desconhecendo outro meio
senão aquele em que tem por perto quem
conhece desde o nascimento. É lá que
está a base de sua vida e tudo o que ela
conhece e vivência de mundo.
Então, na educação infantil, a criança
sai do ambiente em que está acostumada
e é colocada em outro meio social que é a
escola. Inicialmente, o que se passa em seus
pensamentos é a curiosidade pelo novo e
o medo do desconhecido. O ambiente é

totalmente diferente do seu lar, maior e cheio
de estruturas e responsáveis, as pessoas
são tão atarefadas, e seus semelhantes,
colegas da mesma idade, mas, que não se
reconhecem, também estão passando pela
insegurança.
Nesse sentido, Machado (1996, p. 26)
explica essa novidade como: Entretanto,
seu ingresso em uma instituição de caráter
educativo o fará experimentar, forçosamente
e de forma sistemática, situações de
interação distintas das que vive com sua
família. Além do recebimento das crianças
na escola, da adaptação inicial, precisa
haver a dosagem do afeto durante todo o
período em que a criança passa na escola.
Que torna as habilidades emocionais tão
essenciais para a educação, podendo
considerar que seja impossível desenvolver
as habilidades cognitivas e sociais deixando
de lado a parte emocional
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa destacou ação da afetividade e sua
importância para uma educação de qualidade, questões
relacionadas com o papel do afeto no desenvolvimento da
educação infantil, bem como sobre as relações do aluno, e suas
as contribuições para apoiar o processo de aprendizagem.
Houve relevância para o ambiente escolar como o primeiro
influente socializador fora do círculo familiar da criança
e o quanto pode oferecer todas as condições necessárias
para que ela se sinta protegida é muito importante, com
uma parceria totalmente positiva entre família e escola
para que as crianças fiquem à vontade e se sintam seguras.
Já que é na escola que a criança começa a criar sua
identidade, com auxílio do seu professor para isso, é preciso
oferecer oportunidades afetivas para seu aprendizado,
desenvolvimento e seu sucesso na aprendizagem.
Foi comprovado por meio dos fundamentados
teóricos que a afetividade infantil, está em torno das
famílias, escola, sala de aula, em todas as relações,
faz uma diferença no desenvolvimento infantil, e o quanto
exerce forte influência no aspecto cognitivo, que dirigem
o interesse da criança e motivação para o conhecimento e
conquista do mundo exterior.
Enfim, a afetividade permeia a vida humana e representa
um dos aspectos mais significativos na construção de pessoas
mais saudáveis, críticas e inteligentes, e podemos concluir a
sua importância ainda na vida da criança, pois essa relação
vai influenciar não só na sua formação, mas em toda sua vida
adulta, sua relação com o mundo.
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GESTÃO ADMINISTRATIVA VERSUS
PEDAGÓGICA: PERCALÇOS NA
PRÁTICA
RESUMO: O tema deste trabalho tem como finalidade entender a formação do
professor para a educação inclusiva, e a prática pedagógica diante do desafio da
inclusão que abrange desde a indisciplina até a criança com deficiência na rede regular
de ensino. A escolha desse tema, se baseia como forma de entender como se processa
a inclusão de pessoas com deficiência na rede regular de ensino, perante uma sociedade
que precisa vencer preconceitos, rever valores e buscar novos paradigmas diante de uma
educação para todos. O conjunto de processos educacionais decorrentes da execução de
políticas articuladas, impeditivas de qualquer forma de segregação e de isolamento, buscava
alargar o acesso à escola regular, ampliar a participação e assegurar a permanência de todos
os alunos nela, independente, de suas particularidades.
Palavras-Chave: Gestão Administrativa; Gestão Pedagógica; Percalços na Prática.
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INTRODUÇÃO
A educação não é uma atividade solitária.
Nela, as pessoas que integram a comunidade
escolar: supervisor, diretor, coordenador,
professores,
assistentes
técnicos
da
educação (ATE), alunos, pais, parceiros,
devem interagir e colaborar umas com as
outras, fazendo uso de suas atribuições com
autonomia, habilidade e responsabilidade
para alcançar um objetivo comum: o sucesso
na qualidade de ensino e a garantia da Gestão
Democrática. Para Luck (2009):
o que se demanda a escola é a realização
de trabalho em equipe, focado na construção
de ambiente educacional positivo para
a formação e aprendizagem dos alunos
e atendimento dessas necessidades. Os
funcionários dos serviços de apoio são todos
colaboradores do processo educacional
independente de sua função específica
e a gestão desse segmento funcional,
pelo diretor, deve ser orientada com essa
perspectiva. Equipes bem lideradas mantêmse motivadas nesse objetivo e trabalham
colaborativamente, de modo a se apoiarem
reciprocamente na realização desse trabalho
(LUCK, 2009, p.111).
É fato que a gestão de uma Instituição
Escolar vem acompanhada de grandes
desafios, sendo provavelmente o maior
deles a relação humana, também na vertente
da gestão administrativa e pedagógica para
torná-la democrática. Daí a relevância sobre
refletirmos os percalços na sua prática diária,
com o objetivo de diagnosticar entraves e
promover ações que culminem na eficiência
da atividade fim: a Qualidade da Educação.

Para isso é necessário: Investigar as ações
da gestão administrativa e pedagógica;
identificar as dificuldades da prática diária;
descrever entraves e possíveis soluções
democraticamente.
Sendo assim, o objetivo deste artigo não
é solucionar uma questão tão complexa que
abrange diversos temas cujo foco requer um
estudo aprofundado individualmente, mas
propor uma reflexão inicial que norteie a
atividade meio (burocrática), para que não
se sobreponha à atividade fim (pedagógica),
tornando essa última um ato rotineiro
e automático. Que essa reflexão inicial,
transforme-se num diálogo como verdadeira
forma de comunicação e resultados.
Diálogo, como fundamental caminho em
todas as suas possíveis formas, entendido
como “o reconhecimento da infinita
diversidade do real que se desdobra numa
disposição generosa de cada pessoa
para tentar incorporar ao movimento do
pensamento algo da inesgotável experiência
da consciência dos outros”. Diálogo como uma
generosa disposição de abrir-se ao “outro”
que irá “somar” compreensões convergentes
ou divergentes no sentido da construção da
humanização das relações que se respeitam
porque constituem diferentes produções
humanas. Diálogo como a verdadeira forma
de comunicação humana, na tentativa de
superar as estruturas do poder autoritário
que permeiam as relações sociais e as
práticas educativas a fim de se construir,
coletivamente na escola, na sociedade e em
todos os espaços do mundo, uma nova ética

1742

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

humana e solidária. Uma nova ética que seja
o princípio e o fim da gestão democrática da
educação comprometida com a verdadeira
formação da cidadania. (FERREIRA, 2004, p.
1242-1243).
A metodologia utilizada será: teóricobibliográfica e empírica, com o uso de uma
Pesquisa Qualitativa Descritiva, no qual
método de investigação científica se foca
no caráter subjetivo do objeto analisado,
estudando as suas particularidades e
experiências individuais. Para a coleta
de dados foram realizados questionários
abertos a cerca do que os entrevistados
entendiam sobre os principais problemas e
suas consequências enfrentadas no dia a dia
na Unidade Escolar.

INTERSUBJETIVIDADE
ADMINISTRATIVO VERSUS
PEDAGÓGICO
Segundo FORMIGA, 2007, “os trabalhos
dedicados ao tema retratam que a gestão
escolar, no Brasil, é marcada por práticas
distantes e fragmentadas entre as dimensões
administrativas e pedagógicas, um dilema
que tem o diretor escolar como personagem
central.
Mas, apesar das diferentes vertentes, a
gestão (administrativa ou pedagógica) não
deve esquecer que ambas precisam ter essa
finalidade única: a qualidade da educação, na
qual uma existe em virtude da outra e ambas
com um mesmo objetivo.

Uma racionalidade administrativa que seja
entendida amplamente requer que pensemos
na interconexão entre administrativo e
pedagógico. Essa interconexão pode ser assim
entendida: o administrativo interessado pelo
pedagógico, o pedagógico que precisa ser
administrado nos termos de um consenso
intersubjetivo alcançado entre os sujeitos
da escola. Compreendemos que as relações
intersubjetivas constituem o alicerce
para a construção de uma racionalidade
administrativa democrática e emancipatória.
Além disso, elas se tornam o canal pelo
qual o processo pedagógico acontece.
Assim, a relação ensino-aprendizagem
ocorre quando dois ou mais sujeitos
buscam entender-se acerca da realidade.
Embora o administrativo e o pedagógico
tenham uma base comum – as relações
intersubjetivas – eles não se confundem.
O administrativo tem a responsabilidade
de decidir coletivamente acerca da política
escolar “conteúdos, metodologia, processos
avaliativos e organizativos”, fazendo com que
ela possa garantir, da melhor forma possível,
a realização do ensino e da aprendizagem. O
pedagógico se refere ao papel social que se
atribui à escola como instituição que deve
primar pela socialização da cultura e pela
atualização do saber. (MEDEIROS, 2002,
p.117)
Sabe-se que dentro de uma instituição
organizacional a relação de poder é histórica
dentro de uma sociedade capitalista.
A escola sendo instituição educacional
pode gerar um antagonismo da parte
burocrática (autoridade administrativa /
hierarquia) e parte pedagógica (autoridade
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especialista / conhecimento), porém “tais
conflitos não são motivados por interesse
próprios, pelo contrário, resultam da
dedicação de cada um a seu emprego e
seus esforços para desempenhar-se de suas
funções com eficiência”. (BLAU e SCOTT,
1979, p.200).
Os agentes desses conflitos funcionais
são conhecidos como representantes
administrativos
(atividades
meio)
e
representantes do ensino (atividades fim).
Em termos concretos, entretanto essa
unidade de forma e conteúdo é uma
atitude contraditória, estando o diretor
continuadamente sujeito ao risco de atrofiar
o conteúdo educativo da escola (atividadesfim), hipertrofiando em contrapartida, a forma
(atividade-meio) chegando mesmo a operar
uma inversão que tende a subordinar o fim
aos meios. (...) o diretor se vê concretamente
diante de focos de pressão do “sistema” que
privilegia a forma sobre o conteúdo impondo
um conjunto de exigências burocráticoadministrativas; de outro lado, a pressão
do conteúdo educativo que necessita ser
desenvolvido no interior da escola sem o que
ela se descaracterize, se rotiniza e perde a
razão de ser. (SAVIANI, 1982, p. 190).
Isso ocorre porque a demanda advinda
de órgãos superiores para o funcionamento
de uma instituição escolar sobrecarrega a
gestão com a parte burocrática.
Resistir ao papel de meros cumpridores
de ordens administrativas emanadas do topo
do aparelho de estado capitalista, bem como
chamar a atenção para a falta de adequação
entre tais decisões e os problemas concretos
enfrentados pela comunidade escolar

em questão. (...) promover uma “pequena
subversão cotidiana” da sua função de
agentes
subalternos
da
reprodução/
expansão da hegemonia burguesa. Essa
atividade subversiva se desenvolverá, não
nas ruas ou nas organizações políticas; e sim
no próprio local de trabalho. (SAES & ALVES,
2004b, p.5)
De acordo Saes & Alves, 2004 “Na atual
escola pública do Brasil os papéis de direção
administrativa e de direção pedagógica
tendem na prática a se fundir num único
personagem, que passa a viver, em registro
pessoal e psicológico, um drama profissional
cuja raiz é a sua submissão a um padrão de
divisão do trabalho”.
Segundo
a
pesquisa
empírica
realizada
por
Formiga
em
sua
dissertação de mestrado, essa divisão
de trabalho tende a se apresentar sob três
vertentes, baseadas normalmente na visão
do diretor, figura de maior autoridade
na Unidade Escolar que tende a dividir
o trabalho conforme sua visao pessoal:
Àquele diretor que se concentra na demanda
administrativa exclusivamente, usando todo
o seu tempo na organização de papéis,
documentos e prazos e não tomando
conhecimento da questão pedagógica
deixando esta completamente por conta do
coordenador que por sua vez concentra-se
em sua demanda com pais, educadores e
alunos numa rotina sem fim, ambos perdendo
o norte que objetiva seu trabalho. Àquele
diretor que ao dividir o trabalho com o
coordenador quer apenas uma noção do que
acontece no pedagógico, mas não intervém
participativamente, raramente fazendo seu
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trabalho em função daquele e àquele diretor
que concentra tudo em si, administrativo
e pedagógico, não sabendo delegar para
fazer uso da intersubjetividade, ou seja da
comunicação das consciências individuais
administrativo e pedagógico, realizada com
base na reciprocidade, consequentemente
para o bem comum.
Qualquer uma das três situações acima
implicam uma não produtividade, do
trabalho para a qualidade da Educação da
Instituição Escolar. Embora uma Escola
possa parecer funcionar adequadamente,
com uma organização e funcionalidade, o
principal que é o resultado da Educação
na Qualidade do Ensino de seus alunos
pode ser deixado em segundo plano. Para
tanto faz-se necessário, estabelecer um
espaço de comunicação entre os sujeitos
para que haja uma interconexão entre as
práticas administrativas e pedagógicas no
âmbito escolar. Embora o conceito “Gestão
Democrática” faça parte do dia a dia de uma
instituição Escolar, é sabido que existem

casos nos quais não é de fato colocado em
prática. Segundo Paro (2005):
A gestão participativa (ou compartilhada)
como o próprio nome sugere, compreende
aquela em que todo os agentes envolvidos
participam no processo decisório, partilhando
méritos e responsabilidades. Dentro do
processo democrático e descentralizador a
gestão participativa escolar propicia igualdade
de condições na participação e distribuição
equitativa de poder, responsabilidades e
benefícios. (PARO, 2005, p.26)
Dai a importância de um trabalho coletivo,
embora cada um realiza sua tarefa de acordo
com sua função, essa tarefa faz parte de um
todo, caminhando todos para um mesmo
objetivo, um “trabalho associado de pessoas
analizando situações, decidindo sobre
seu encaminhamento e agindo sobre elas
em conjunto. Isso porque o êxito de uma
organização depende de uma ação construtiva
conjunta de seus componentes, pelo trabalho
associado, mediante reciprocidade que cria
um “todo” ... (LUCK, 1998, p.37).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após pesquisa empírica de campo com dez profissionais
gestores públicos temos:
Relacionada a primeira questão, as entrevistadas afirmam
que há entraves na relação das gestões administrativas
e pedagógicas e citam como motivos diversos para esse
entrave:
• Ausência de participação de todos os agentes
nos momentos decisórios da U.E.; as vezes por conta do
gestor não oportunizar esses momentos, as vezes pelo não
engajamento dos diversos componentes da estrutura escolar
e finalmente pelo desinteresse da própria comunidade;
• Por divergências na resolução de conflitos sociais da
U.E. (funcionários, comunidade e alunos);
• Pela falta de profissionais para a demanda da Unidade
Escolar quer administrativos ou pedagógicos;
• Pelo tempo gasto com burocracia desnecessária;
• Pela verba insuficiente para as necessidades
administrativas e pedagógicas;
• Por não acontecer o diálogo com escuta;
• Pela disputa de poder, principalmente quando ocorre
o antagonismo de interesses.
Das nove pessoas que retornaram os questionários,
apenas uma citou sua última experiência afirmando que não
houve entraves, o que embora raro, segundo ela é possível
quando existe o diálogo e a escuta sinceros.
Quanto às sugestões para amenizar os antagonismos,
assunto da segunda questão, foi colocado que a “escola
democrática” é uma conquista ainda em processo de
construção. Seriam necessárias reuniões periódicas
oportunizando a participação efetiva e representativa das
partes, com competência e impessoalidade nas decisões,
priorizando o bem comum sempre focando na “qualidade da
educação”.
Quanto à “atividade meio” e “atividade fim”, o grupo
entrevistado afirma que nem todos compreendem esses
conceitos, especialmente a comunidade em geral. Fica
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implicita a ideia de que quando o gestor
assume o compromisso de engajar a
comunidade,
deixando
sua
postura
autoritária e controladora em favor da gestão
participativa, ambos conceitos ficam mais
claros para todos os envolvidos e o foco na
“qualidade da educação” não é perdido.
No que diz respeito à demanda
burocrática e pressão do sistema, as
entrevistadas reconhecem que a burocracia
é grande e ineficiente. Nem sempre
voltada à real necessidade das Unidades
Escolares,
trazendo
muitos
desafios
ao gestor e dependendo muito da sua
habilidade pessoal em alcançar metas e
cumprir prazos dando conta do volume
imenso de documentos solicitados.
Vale ressaltar que por parte de uma
das entrevistadas, há a necessidade de
entendimento e interdependência dos
sistemas superiores, à saber a SME,
com as Unidades Escolares para o bom

funcionamento das mesmas, e para outra, as
vezes é necessária uma “subversão cotidiana
burocrática” na rotina para se pensar e agir
com mudanças verdadeiras em favor do que
realmente importa.
Cem por cento das pesquisadas
concordam que o diálogo é a melhor
estratégia para uma Gestão democrática.
E para que esse diálogo aconteça de
forma eficiente é necessário que todos
sintam-se parte desse processo, com fala
e escuta baseadas no vínculo de confiança
e não de ameaças, contribuindo nas
tomadas de decisões de forma coletiva, no
qual o bem-estar comum e não interesses
próprios seja a meta para a conquista da
qualidade na educação.
Ainda assim percebe-se que esse caminho
não é simples, mas requer um processo de
aprendizagem e investimento constante que
quando acontece inegavelmente possibilita
um resultado eficiente e prazeroso.
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A IMPORTÂNCIA DA CULTURA
LÚDICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Este artigo como objetivo conhecer a importância da cultura lúdica na
educação infantil. Analisa a história do brincar no mundo, a cultura lúdica e sua relação
com a educação infantil. Aborda os estudos de Piaget, Vygotsky e Wallon sobre brincadeira
e desenvolvimento infantil e destaca a importância do lúdico na educação infantil.
A infância não existia na antiguidade, no entanto, a partir da Revolução Industrial a
ludicidade passou a fazer parte do cotidiano infantil. A princípio, estas instituições tinham
um caráter compensatório e assistencialista, pois a educação infantil passou a ser uma
necessidade das mulheres mães que precisavam entrar no mercado de trabalho. Com o
passar do tempo e estudos em relação ao desenvolvimento infantil o cuidar e educar passou
a ser indissociável na educação infantil e a brincadeira passou a ser prioridade na vida da
criança e fazer parte da rotina da educação infantil.
Palavras-chave: Cultura lúdica. Educação Infantil. Desenvolvimento Infantil.
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relação a transformações da natureza e
convivência em sociedade.

TEORIAS SOBRE A
IMPORTÂNCIA DO LÚDICO
PARA O DESENVOLVIMENTO
INFANTIL
Toda atividade lúdica ou recreativa
engloba quatro elementos: o brinquedo,
o jogo, o brincar e a brincadeira. Cada um
destes elementos apresenta um conceito
diferenciado. O brinquedo está relacionado
a qualquer objeto sobre o qual se debruça à
ação da atividade lúdica do brincar por meio
da espontaneidade, imaginação, fantasia e
criatividade do brincante.
Em relação ao brincar e jogo Ujiie (2007,
p. 2) afirma:
O brincar e o jogo, por sua vez, são
compreendidos como atividades de mesma
natureza; no entanto, o brincar se constitui
em ação, brincadeira, divertimento, imitação,
faz de conta, expressão livre; já o jogo, se
constitui num espaço de vivência diverso
do universo habitual, onde a fantasia e a
realidade se cruzam e existe um conjunto
de regras e normas determinadas que caso
quebradas podem destruir este universo,
que é um lugar de exercitação de habilidades
adquiridas por experenciação e vivência.
Para Huizinga 1980 apud Ujiie 2007, o
lúdico é um fenômeno social, anterior à cultura,
fruto das relações da sociedade humana,
que em sua essência promove divertimento,
fascinação, distração, excitação, tensão,

alegria, arrebatamento, ação e emoções que
perpassam as necessidades imediatas da
vida humana.
Dias (2013, p. 5-6) destaca:
[...] o brincar deve ter lugar prioritário na
vida da criança. Por ser uma das linguagens
expressivas do ser humano, proporciona
a comunicação, a descoberta do mundo, a
socialização e o desenvolvimento integral.
O lúdico é um instrumento que permite a
inserção da criança na cultura, por meio do
qual podem permear suas vivências internas
com a realidade externa. É um facilitador
para a interação com o meio, embora seja
muito pouco explorado.
A brincadeira oferece às crianças uma
ampla estrutura básica para mudanças das
necessidades e tomada de consciência: ações
na esfera imaginativa, criação das intenções
voluntárias, formação de planos da vida
real, motivações intrínsecas e oportunidade
de interação com o outro, que, sem dúvida
contribuirão para o seu desenvolvimento.
Queiroz et.al (2006, p. 174) enfatizam:
[...] percepção infantil sobre a atividade
de brincar é marcada pela influência cultural,
que se torna o elemento de mediação que
integra o sistema de funções psicológicas
desenvolvidas pelo indivíduo na organização
histórica de seu grupo social, por meio
dos processos de interação, canalização e
trocas, utilizando recursos e instrumentos
semióticos coconstruídos de uma geração
mais velha, com os quais a criança entra em
contato.
Segundo Cavicchia (2010), para Piaget ao
construir o conhecimento, o sujeito passa
pelo processo de desequilíbrio entre
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o processo de assimilação e acomodação
na tentativa da busca do equilíbrio cognitivo.
Assim, define o jogo como a atividade
intelectual da criança vinculada aos estágios
de desenvolvimento cognitivo, e de zero
à aproximadamente dois anos está no
estágio sensório motor e dos dois aos sete
anos no simbólico ou pré-operatório. Estes
jogos vão evoluindo à medida que a criança
se desenvolve, ou seja, o exercício (jogos
sensórios motores) é substituído por jogos
simbólicos e estes por sua vez, pelos jogos
de regras.
Em relação ao estágio sensório motor,
Cavicchia (2010, p. 10) afirma:
O aparecimento da função simbólica, por
volta do final do segundo ano tem, entre
outras consequências, a de possibilitar
que os esquemas de ação, característicos
da
inteligência
sensório-motora,
possam transformar-se em esquemas
representativos, ou seja, esquemas de ação
interiorizados. Esses esquemas interiorizados
desempenham a mesma função que os
esquemas de ação do período sensóriomotor: atribuir significação à realidade.
Durante o período sensório motor a criança
transforma reflexos em hábitos, construindo
aos poucos sua própria subjetividade por
meio da percepção das relações diretas
com o mundo exterior. Assim, o brincar
caracteriza-se por meio de exercícios (jogos
sensoriais motores) que tem como principal
característica a repetição de movimentos e
ações como andar, correr, saltar, entre outras
que promovam o simples prazer funcional.
Ao final dos dois anos a criança já construiu
um universo estável onde os movimentos do

próprio corpo e dos objetos exteriores estão
organizados em um todo presidido por leis.
Cavicchia (2010, p. 10) relata:
Para Piaget a passagem da inteligência
sensório-motora
para
a
inteligência
representativa se realiza pela imitação.
Imitar, no sentido estrito, significa reproduzir
um modelo. Já presente no estádio sensóriomotor, a imitação só vai se interiorizar no
sexto subestádio, quando a criança pode
praticar o “faz de conta”, agir “como se”, por
imitação deferida ou imitação interiorizada.
Interiorizando-se a imitação, as imagens
elaboram-se e tornam-se
Durante o período simbólico ou préoperatório a criança estabelecer a diferença
entre alguma coisa usada como símbolo e o
que ela representa seu significado.
Em relação ao brinquedo Vygotsky (2007,
p. 134) relata:
[...] No brinquedo, a criança sempre se
comporta além do comportamento habitual
de sua idade, além do seu comportamento
diário; no brinquedo é como se ela fosse maior
do que ela é na realidade. Como no foco de
uma lente de aumento, o brinquedo contém
todas as tendências do desenvolvimento sob
forma condensada, sendo ele mesmo uma
grande fonte de desenvolvimento.
Rolim et.al (2008) afirma que para Vygotsky
a criança com menos de três anos tem seu
comportamento determinado por situações
concretas, não sendo capaz de planejar um
futuro próximo. Já a partir dos três anos, já
começa a planejar e querer algo impossível
de ser realizado imediatamente, assim, surge
a necessidade do brinquedo e a imaginação
era é a regra do jogo.
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Para Rolim et. al (2008, p. 178):
Vygotsky (1998) conclui que o brinquedo
surge dessas necessidades não realizáveis
de imediato. Eles são construídos quando a
criança começa a experimentar tendências
não realizáveis: para resolver a tensão
gerada pela não realização de seu desejo, a
criança envolve-se em um mundo ilusório
e imaginário onde seus anseios podem ser
realizados no momento em que quiser. Esse
mundo é o brincar.
Na concepção de Wallon, (2007, p. 67),
infância e o lúdico são indissociáveis. A partir
da imitação a criança simboliza e expressa
seus sentimentos, assumindo diversos
papeis sociais, possibilitando assim, uma
melhor compreensão do mundo, sendo esta
a regra do jogo:
A criança repete nas brincadeiras as
impressões que acabou de viver. Reproduz,
imita. Para as menores, a imitação é a
regra das brincadeiras. A única acessível
a elas enquanto não puderem ir além do
modelo concreto, vivo, para ter acesso à
instrução abstrata. Pois, inicialmente, sua
compreensão é apenas uma assimilação do
outro a si e de si ao outro, na qual a imitação
desempenha precisamente um grande papel.
(...) a imitação não é qualquer uma, é muito
seletiva na criança.
Partindo do pressuposto que para
Piaget, Vygotsky e Wallon o aprendizado e
desenvolvimento estão relacionados desde
o primeiro dia de vida, as atividades lúdicas
são instrumentos de extrema relevância para
o ato de educar uma criança.
Segundo Rolim et. al (2008, p. 180):
Existe uma estreita vinculação entre as

atividades lúdicas e as funções psíquicas
superiores, assim pode-se afirmar a
sua relevância sócio-cognitiva para a
educação infantil. As atividades lúdicas
podem ser o melhor caminho de interação
entre os adultos e as crianças e entre as
crianças entre si para gerar novas formas
de desenvolvimento e de reconstrução de
conhecimento.
Conforme Brougére (1998), os jogos e
brinquedos são meios que ajudam a criança
a penetrar em sua própria vida tanto como
na natureza e no universo.
Queiroz et.al (2006, p. 174) relatam:
[...] interpretar a brincadeira levando em
consideração os contextos sociais específicos
em que ela ocorre, não sendo possível separála artificialmente deles; e, para compreendêla, deve-se relacionar o valor e o lugar que
lhe são determinados pela cultura específica,
porque só levando esta em consideração é
que será possível derivar o significado do
brincar infantil em cada uma.
Segundo Vicentini e Barros (2017), é
compromisso de o processo educacional
organizar de modo intencional as condições
adequadas para possibilitar a máxima
apropriação das qualidades humanas.
Ribeiro et. al (2017, p. 73) afirmam:
Partindo do pressuposto que o brincar
é uma prerrogativa assegurada pela lei
8.069, de 13 de julho de 1990, mas
conhecida como Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA, 1990) que se encontra
no capítulo II, Art. 16°, Inciso IV, a missão
da criança: brincar e se divertir. Justificase então a importância de integrar o lúdico,
na educação infantil. Diante disso, nada
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melhor do que o ambiente escolar para que
esse direito seja garantido desde o universo
infantil.
Assim, a seguir analisaremos quais são as
condições apropriadas para a aprendizagem
da criança, destacando a importância da
promoção da cultura lúdica na educação
infantil.

A IMPORTÂNCIA DA
PROMOÇÃO DA CULTURA
LÚDICA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
As instituições de educação infantil têm
por finalidade educar e cuidar de forma
indissociável. A avaliação ocorre por meio de
acompanhamento e registro da criança, não
tendo o objetivo de promoção. No entanto,
conforme Queiroz et. al (2006, p. 178):
Os princípios norteadores da política
educacional congelados no papel não
provocarão
mudanças
no
contexto
educacional. Mas, a administração pública
deve proporcionar uma formação continuada
aos professores; diante de situações de
insegurança, isto é, de ministrar novos
conteúdos e realizar propostas educativas
que exigem conhecimentos diferentes dos
que os profissionais acreditam, a tendência
dos educadores é desprezá-las, muitas
vezes fazendo críticas infundadas, apesar
de reconheceram a importância dos novos
conteúdos para o processo de melhoria da
qualidade de ensino. É preciso que o professor
reconheça a importância do princípio da

brincadeira para o desenvolvimento infantil,
estabelecido no Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil, como
uma conquista e efetivação dos direitos da
criança integrada à modalidade de educação
infantil.
Ao ser institucionalizado, passa a
pertencer a uma nova categoria — a de aluno
— e isso lhe confere marcas, expectativas
e representações atreladas a essa nova
“condição”. Portilho e Tosatto (2014, p. 775)
relatam que a:
A “didatização” do brincar revela a influência
de práticas escolarizantes presentes no
Ensino Fundamental, nos espaços e tempos
dessa escola. Os jogos e as brincadeiras são
valorizados porque vão “ensinar algo”, e isso
pressupõe mais a ação do professor do que
das crianças. Não se trata da brincadeira
como cenário para favorecer o diálogo
criativo e inventivo da criança com o mundo,
instigando, realçando e promovendo, no
interior da escola, o emergir das culturas da
infância.
Dentro deste contexto o educador é
desafiado a promover alternativas curriculares
humanizadoras que não fragmentem a criança
em objeto, transformando olhares: tanto dos
professores em relação a si mesmos quanto
dos olhares deles para as crianças.
Assim, Kramer (2006, p. 809) afirma:
[...] o trabalho pedagógico precisa
favorecer a experiência com o conhecimento
científico e com a cultura, entendida tanto
na sua dimensão de produção nas relações
sociais cotidianas quanto como produção
historicamente acumulada, presente na
literatura, na música, na dança, no teatro,
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no cinema, na produção artística, histórica
e cultural que se encontra nos museus. Esta
visão do pedagógico ajuda a pensar a creche
e a escola com suas dimensões políticas,
éticas e estéticas.
Visto que a educação é um fenômeno
particularmente humano e a aprendizagem
impulsiona o desenvolvimento, Vicentini e
Barros (2017) questionam sobre o tipo de
homem que deve-se formar nas instituições
de educação infantil, destacando o
compromisso do processo educacional que
deve organizar-se de modo intencional com
as condições adequadas para possibilitar
a máxima apropriação das qualidades
humanas.
Conforme Dias (2013, p. 6):
Com o brincar, se faz o processo de
humanização ética da criança, por isso,
deve ser utilizado para o desenvolvimento
das crianças, tanto em casa, como na
escola, principalmente por isso deve haver
parceria entre pais e escola. A criança não se
desenvolverá, se um não tiver o auxílio do
outro, se um jogar a responsabilidade para
outro. Todos são responsáveis pela educação,
pelo desenvolvimento da criança.
Assim, é importante que toda equipe
receba uma formação de qualidade onde
o educador possa refletir sobre sua o
processo de ensino e aprendizagem, pois
segundo Vicentini e Barros (2017), a escola
é um lócus essencial onde o processo de
interação e experiência ocorre, favorecendo
o desenvolvimento infantil.
Segundo Kishimoto (2002, p. 27):
O desenvolvimento da criança determina
as experiências possíveis, mas não produz

por sim mesmo a cultura lúdica. Esta se
origina das relações sociais, do contato
direto e indireto manipulação do brinquedo:
quem o concebeu não está presente, mas
trata-se realmente de uma interação social. A
cultura lúdica como toda cultura é o produto
da interação social que lança raízes, como
já foi dito, na interação precoce entre mãe
e bebê. Isso significa que essa experiência
não é transferi da para o indivíduo, ações,
objetos, materiais, e a criança vai agirem
função da significação que vai dar a esses
objetivos, adaptando-se a reação dos outros
elementos da interação, para reagir também
e produzir assim novas significações que vão
ser interpretadas pelos outros.
Conforme Portilho e Tosatto (2014)
as crianças precisam ser vistas como
coconstrutoras de conhecimento e cultura,
e essa visão implica reconhecer suas
expressões nas mais variadas linguagens.
Assim, cabe ao adulto promover atividades
que intencionalmente coloque a criança
em interação, para que a comunicação se
configure com uma necessidade, promovendo
assim, o desenvolvimento. Segundo Queiroz
et. al (2006):
Sem esta compreensão, corre-se o risco de
uma prática educativa com equívocos, como
por exemplo, professores preocupados em
desenvolver a brincadeira em sala de aula,
objetivando atitudes de cooperação entre os
alunos, mas direcionando a atividade para a
competição.
Brougére (1998b) afirma que a cultura
lúdica é, antes de tudo, um conjunto de
procedimentos que permitem tornar o jogo
possível e compreende o que se poderia
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chamar de esquemas de brincadeiras, se
apoderando de elementos da cultura do
meio-ambiente da criança para aclimatá-la ao
jogo. É produzida pelos indivíduos que dela
participam, ocorre pela interação, ou seja, a
criança adquire, constrói sua cultura lúdica
brincando. Essa experiência é adquirida pela
participação em jogos com os companheiros,
pela observação de outras crianças e pela
manipulação cada vez maior de objetos de
jogo e não é transferida para o indivíduo.
Mouritzen (1998) apud Kishimoto (2017,
p. 01), aponta três tipos de cultura da criança:
1 Cultura produzida para crianças por
adultos, como literatura infantil, drama,
música, TV. vídeo, jogos de computador,
brinquedos, doces e propagandas nas formas
de produções culturais, de melhor qualidade,
e na indústria cultural para criança.
2 Cultura com crianças, onde adultos e
crianças, juntos, fazem uso de vários recursos
e tecnologias culturais, e
3 Cultura infantil, a cultura lúdica, que a
criança produz com seus pares, como jogos,
contos, músicas, rimas, movimentos e sons.
A ludicidade, segundo Ribeiro et. al (2017)
é principal ferramenta na contribuição da
formação integral da criança por meio de
sua identidade cultural. Sendo assim, é
fundamental o trabalho de ações lúdicas
que desenvolva suas habilidades para serem
capazes de se fantasiar, criar e se reinventar.
No entanto, conforme Portilho e Tosatto
(2014), espaços mútuos de autoria precisam
ser promovidos, contribuindo para que
novos lugares sejam construídos, tanto para
as crianças quanto para os professores.
Conforme Brasil (1998 p.) cabe:

[...] ao professor planejar uma sequência
de
atividades
que
possibilite
uma
aprendizagem significativa para as crianças,
nas quais elas possam reconhecer os limites
de seus conhecimentos, ampliá-los e/ou
reformulá-los.
Ahmad (2011, p. 4) relata:
O planejamento pedagógico na Educação
Infantil precisa ser discutido e articulado
aos sujeitos que estão inseridos nestes
ambientes coletivos de educação, assim é
imprescindível trazer para a sala de aula, por
meio dos planejamentos, as manifestações
que as crianças expressam no seu dia-adia, a partir de seus balbucios, choros, falas,
gestos, desejos, hipóteses e conhecimentos
prévios, estes são de suma relevância para
um trabalho que respeite as culturas infantis.
Neste sentido, o planejamento é essencial,
pois ajuda o professor a aperfeiçoar sua
prática pedagógica, além de contribuir para
possíveis adequações de metodologias
as necessidades da turma, levando em
consideração a cultura lúdica.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo teve a finalidade conhecer a importância
da cultura lúdica na educação infantil. As questões que
nortearam este estudo foram: Qual a relação entre história do
brincar, cultura lúdica e educação? Como a brincadeira pode
promover o desenvolvimento infantil? Qual a importância de
promover a cultura lúdica na educação infantil?
Foi possível constatar que a infância não existia na
antiguidade, no entanto, a partir da Revolução Industrial a
ludicidade passou a fazer parte do cotidiano infantil. Com
a inserção das mulheres no mercado de trabalho, surge a
necessidade de instituições que garantam o cuidado de seus
filhos pequenos. A princípio, estas instituições tinham um
caráter compensatório e assistencialista.
Com o passar dos anos as teorias de desenvolvimento
infantil influenciaram a organização destas instituições que
passou e entender que cuidar e educar seriam indissociáveis,
adquirindo assim, um caráter pedagógico.
Para Vygotsky, Piaget e Wallon o aprendizado e
desenvolvimento estão relacionados desde o primeiro dia de
vida, sendo assim, as atividades lúdicas são instrumentos de
extrema relevância para o ato de educar uma criança, pois
humanizam e promovem a educação integral.
O lúdico é um fenômeno social que promove prazer
e alegria, permitindo a inserção da criança na cultura e
formação da identidade cultural.
A brincadeira deve ser prioridade na vida da criança e fazer
parte da rotina da educação infantil. No entanto, estudos
indicam que há uma tendência a considerar a criança apenas
como aluno, didatizando as atividades lúdicas na educação
infantil, ou seja, utilizando a brincadeira apenas para ensinar
conteúdos.
Dentro deste contexto o grande desafio é a promoção
de alternativas curriculares humanizadoras que não
fragmentem a criança em objeto, sendo necessário um
grande investimento da formação de professores, para que
estes possam planejar atividades que valorizem a cultura
lúdica para que as crianças desenvolvam suas habilidades
para serem capazes de se fantasiar, criar e se reinventar.
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O LÚDICO ENQUANDO
INSTRUMENTO DE APRENDIZAGEM:
PSICOMOTRICIDADE E EDUCAÇÃO
RESUMO: O presente trabalho destinará esforços no sentido de discutir e debater por
meio do levantamento bibliográfico questões que para nós foram alvo de inquietação. A
psicomotricidade e ludopedagogia nascem da necessidade em desenvolver métodos e
instrumentos de referenciais teóricos para sanar defasagens no processo educacional,
portanto abordamos aqui alguns pontos de relevância que acreditamos ser fundamentais a
esse quesito. Neste sentido, é importante nortear a educação da primeira infância, que hoje
então, parece que não encontrou definitivamente sua direção, sua identidade assim se move
de acordo com as modas de diferentes pedagogias, de diferentes propostas, sem encontrar
uma maneira de se situar com uma intencionalidade definida. A este respeito investigações
feitas em educação infantil mostram que não há diretrizes precisas sobre os fundamentos
psicomotores e lúdicos. O desenvolvimento das crianças depende de múltiplas condições
e esclarecê-lo é uma tarefa fundamental da psicopedagogia numa contribuição significativa
no que diz respeito às regularidades do desenvolvimento motor.
Palavras-chave: Psicomotricidade; Educação; Infância; Lúdico; Escola.
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INTRODUÇÃO
A psicomotricidade leva em conta a
conexão entre corpo e psique. Muitos
anos de debate filosófico não conseguiram
resolver a dicotomia mente-corpo. O
corpo é apenas “matéria”? E o “espírito”
nos ofereceria apenas um suplemento
de alma? Sabemos hoje que não existe
“substância fixa”, mas uma atividade que
está crescendo. Isso vem da experiência. A
ligação entre a psicomotricidade não está
mais correta quando se concebe que são as
muitas atividades que o ser humano tem a
oportunidade de realizar, ao longo de sua
vida, que permitirão a desenvolvimento
da experiência. Assim, equipamentos
básicos e meio ambiente são três noções
indispensáveis para entender a dimensão
psicomotora do ser humano.
A organização psicomotora consiste
em quatro parâmetros que funcionam em
sinergia, um dos quais pode ser uma fonte de
ruptura, que pode então requerer assistência
psicomotora:
atividade
neuromotores
dependentes do desenvolvimento de leis
e maturação neurológica que programam
um tom , ao sistema de coordenação de
dissociação, equipamento sensorial e motor,
a gênese de uma assimetria funcional do
corpo, a lateralização.
A dimensão sensório-perceptivo-motora
e afetiva que, a partir das primeiras trocas
de vida relacional, influencia na qualidade
de suporte, postura, tom, gestualidade
intencional e permite a construção do
diagrama corporal em relação à imagem
corpo. Noutro campo a dimensão cognitiva

que leva o sujeito a integrar e dominar a
relação entre seu corpo e espaço e tempo.
A dimensão da identidade que é construída
na interação do sujeito com sua família e
ambiente social.
O distúrbio psicomotor manifesta-se tanto
na maneira como o sujeito está envolvido
na ação quanto no relacionamento com
os outros. Os distúrbios psicomotores são
distúrbios do desenvolvimento neurológico
que afetam a adaptação do sujeito em sua
dimensão perceptivo-motora. Suas causas
são multifatoriais e transacionais, associando
fatores
genéticos,
neurobiológicos,
psicológicos e ou psicossociais que atuam
em diferentes níveis de complementaridade
e expressão. São muitas vezes situacionais
e discretas, impedindo como prioridade os
mecanismos de adaptação, constituindo
uma fonte de transtornos e sofrimento para
o sujeito e seu meio social. Sua análise clínica
é baseada em um profundo conhecimento
referencial do desenvolvimento normal.
Requer investigações específicas, incluindo
os principais distúrbios psicomotores
são, Transtorno de Déficit de Atenção
e Hiperatividade (TDHA), distúrbio de
coordenação do desenvolvimento (dispraxia
de desenvolvimento), disgrafias, dificuldades
de aprendizagem não verbais, distúrbios
espaciais, distúrbios temporais, distúrbios
do padrão corporal, movimentos anormais,
distúrbios da dominância lateral e distúrbios
do tônus muscular.
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AÇÕES RESULTANTES DOS
DISTÚSBIOS PSICOMOTORES
São distúrbios perceptivo-motores que
afetam as diferentes funções de exploração
(aspectos perceptivos), ação (no ambiente
físico), comunicação (especialmente em
seus aspectos não verbais) e manifestações
emocionais. Nesse caso manifesta-se por
sinais neurológicos moderados que indica
a existência de disfunção cerebral mínima,
eles estão associados a um complexo
psicopatológico, com fatores emocionais
que podem levar a um transtorno
psiquiátrico real que levanta a questão das
comorbidades, exigem uma análise das
diferentes dimensões (biológica ou orgânica,
ecológica, intencional ou teleológica) para
permitir que a pluralidade etiológica seja
levada em consideração.
Uma ferramenta essencial para o
desenvolvimento motor das crianças na
escola ou em seu ambiente doméstico, uma
abordagem pedagógica inovadora para apoiar
sua primeira aprendizagem, este livro visa
apoiar o professor, o profissional da escola
ou o pai em sua abordagem pedagógica.
Na
Educação
Infantil
começamos
a exploração intensa do mundo, das
sensações, das emoções, ampliando estas
vivências como movimentos mais elaborados.
A linguagem corporal começa então, a ser
substituída pela fala e pelo desenho, no
entanto, é essencial que continue sendo
explorada. O trabalho com movimentos
e ritmos, de grande relevância para a
organização das descobertas feitas, tornase mais sofisticado. Nesta etapa, a atenção é

voltada para o desenvolvimento do equilíbrio
e de uma harmonia nos movimentos
(KYRILLOS E SANCHES, 2004, p.154).
A educação motora no aprendizado
inicial destina-se a melhorar a coordenação
motora geral, estabilizando e locomotora, e
coordenação motora fina, manipuladora e
gráfica, características do desenvolvimento
motor na pré-escola e primária. O segundo
enfoca a educação psicomotora como um
pré-requisito ou suporte para a aprendizagem
precoce, como leitura, matemática e
organização da escola espacial e temporal
usando manipulações e ações motoras.
Ao
apresentar
atividades
práticas
na educação motora e psicomotora
que são apropriadas para promover
o
desenvolvimento
motor
e
cognitivo normal da criança, numa visão
pedagógica e saúde geral.

AS HABILIDADES
PSICOMOTORAS
A educação tradicional apresentou
algumas mudanças hoje. E é que essas
técnicas de memorização, a ausência de
dinâmica e o ambiente, muitas vezes de terror,
em que “as letras só com sangue entraram”,
são praticamente parte do passado.
Os
conteúdos
deverão
priorizar
o
desenvolvimento
das
capacidades
expressivas e instrumentais do movimento,
possibilitando a apropriação corporal pelas
crianças de forma que possam agir com
cada vez mais intencionalidade. Devem ser
organizados num processo contínuo e
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integrado
que
envolve
múltiplas
experiências corporais, possíveis de serem
realizadas pela criança sozinha ou em
situações de interação. Os diferentes espaços
e materiais, os diversos repertórios de
cultura corporal expressos em brincadeiras,
jogos, danças, atividades esportivas e outras
práticas sociais são algumas das condições
necessárias para que esse processo ocorra
(BRASIL, 1998, p. 29).
Com o desenvolvimento social, o
caminho da educação foi renovado e, como
resultado, muitas escolas mudaram seus
métodos de ensino. Por exemplo, aprender
matemática não é mais um “trauma” como

PSICOMOTORA INFANTIL:
A IMPORTÂNCIA DO JOGO
COMO FERRAMENTA
PEDAGÓGICA
Atualmente, grande parte das atividades
que as crianças realizam em creches e
estabelecimentos de ensino são encaminhadas
para séries repetitivas orientadas por
educadores, deixando de lado uma atividade
tão cotidiana e fundamental como a
brincadeira livre. É necessário promover
o desenvolvimento da Psicomotricidade
Infantil, como mecanismo de aprendizagem
entre crianças e professores.
Brincar é uma atividade cotidiana entre
meninos e meninas, mas, às vezes, deixa
de ser livre ou espontânea quando entra
na Educação Infantil. Creches ou escolas
nas práticas de lazer tornam-se guiado por

antes. Hoje, por meio de jogos, as crianças
se divertem e, mais importante, aprendem.
A implementação de jogos educativos, até
recentemente, eram reservados para o
ensino exclusivo de crianças com problemas
de atraso ou dificuldades de aprendizagem.
Atualmente, esse é um dos principais
recursos para o aprendizado escolar em
geral. Importância do lúdico revelou que
a recreação contribui para a formação
motora, e oferece oportunidades para que
a criança expresse seus sentimentos livres,
espontâneos e naturais. Assim, não apenas
aspectos motores, mas também cognitivos e
emocionais são desenvolvidos.
educadores (as), com pequenas sequências
repetitivas de entretenimento ou séries, que
facilitam o desenvolvimento de habilidades
motoras, sem uma articulação entre as ações
musculares e psíquicos.
Nas escolas em sua gênese, o uso do
jogo como ferramenta pedagógica foi mal
interpretado, causando distúrbios nas salas
de aula e nos estabelecimentos de ensino.
Dentre eles, destacam-se os frequentes
diagnósticos de hiperatividade ou, ao
contrário, a passividade motora, as crianças
também foram desencorajadas de aprender,
o que é em grande parte devido à falta de
oportunidades de experimentação.
Precisamente para reintegrar e apreciar
a importância do jogo, dirigindo um
relacionamento focado no corpo e psique
ou a construção em si. A psicomotricidade
trabalha em uma maior conectividade, que
cabe analisar e propor novas abordagens
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e metodologias para resolver problemas
relacionados com a educação infantil, sob
uma linha estratégica focada na formação
de professores e a relação entre educação
e contexto social. Assim, esta iniciativa,
juntamente com professores e pesquisadores
que visa a trazer novos paradigmas para
enfrentar as profundas mudanças que
precisa para tornar o sistema educacional
mais inclusivo.
A psicomotricidade é examinada a partir
de uma perspectiva profunda, que considera
o mundo interno da criança, a construção
de seu corpo, seu próprio processo de
construção psíquica e cognitiva e a segurança
com a qual se depara com o mundo, mudando
assim e com constantes desafios.
O papel do professor em relação aos seus
alunos e, portanto, com a aprendizagem
será aprofundado. Nessa perspectiva, irão
integrar aspectos emocionais na educação, o
que possibilitará repensar a importância do
corpo docente a partir do emocional, de sua
própria experiência e experiência pessoal.
Ou seja, o foco incidirá sobre como
usamos o corpo na relação pedagógica,
como estávamos construindo nosso modelo
de aprendizagem na infância a partir da
educação corporal.
Nesse sentido, um dos eixos mais
importantes será o jogo que refletirá sobre
esta atividade humana fundamental, desde
relacionar os antigos jogos infantis com os
atualmente utilizados, até compreendê-lo
como o grande motor do desenvolvimento
infantil. O brincar livre e espontâneo é
concebido como uma poderosa ferramenta
pedagógica, a base das etapas anteriores à

aprendizagem formal. Por isso, queremos
recuperar o jogo livre, o jogo sensório-motor,
bem como o jogo simbólico para lançar as
bases do desenvolvimento psicomotor e do
desenvolvimento cognitivo.

OS DESDOBRAMENTOS DO
LÚDICO NA APRENDIZAGEM
O lúdico é muito importante e básico para a
aprendizagem, pois fortalece as habilidades,
reforça o conhecimento e promove as
habilidades no dia a dia. A dinâmica deve
ser uma constante na educação atual,
pois todos os jogos didáticos devem estar
focados no desenvolvimento da capacidade
de concentração e reflexão. Existem jogos
como xadrez sodoku e outros que trabalham
memórias que atendem a agilidade e
habilidade dos alunos.
Estes podem ser complementados com
atividades que têm a ver com esportes,
aeróbica e, entre outros, dança. Em si mesma,
a psicomotricidade é a ação do sistema
nervoso central que cria uma consciência no
ser humano sobre os movimentos que realiza
por intermédio dos padrões motores, como
velocidade, espaço e tempo.
A noção de psicomotor dá um significado
psicológico ao movimento, ou seja, que
integra o desenvolvimento mental e motor da
criança, desde acreditava-se que estes foram
isolados. A base da psicomotricidade é o
movimento, pois é o reflexo do pensamento.
Assim, isso é essencial durante os primeiros
sete anos as crianças são motivadas a
conhecer seu corpo, porque com isso você
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tem as primeiras experiências. Dessa
maneira, a criança conhece as noções básicas
que têm a ver com a percepção, o espaço
e o tempo e o controle do movimento.
Atualmente, as habilidades psicomotoras
ajudam a desenvolver funções cognitivas
como atenção, memória, concentração,
raciocínio e simbolização. Nas crianças da
educação inicial esse assunto é primordial,
pois ajuda a desenvolver atitudes e
habilidades que lhes permitam adquirir
conhecimentos.

O LÚDICO E OS
INSTRUMENTOS DE
CONSTRUÇÃO DO SABER
Aprender por meio do brincar é um
termo usado em educação e psicologia
para descrever como uma criança pode
aprender a compreender o mundo
ao seu redor. Por meio do brincar, as
crianças podem desenvolver habilidades
sociais
e
cognitivas,
amadurecer
emocionalmente e ganhar a autoconfiança
necessária param se envolver em novas
experiências e ambientes.
“Os primeiros anos de vida são
decisivos na formação da criança, pois
se trata de um período em que ela está
construindo sua identidade e grande parte
de sua estrutura física, afetiva e intelectual.
Sobretudo nesta fase, deve-se adotar
várias estratégias, entre elas as atividades
lúdicas, que são capazes de intervir
positivamente no desenvolvimento da criança,
suprindo suas necessidades biopsicossociais,

assegurando-lhe condições adequadas para
desenvolver suas competências.” (Maluf,
2009. p.13)
As principais formas que as crianças
pequenas aprendem incluem brincar, estar
com outras pessoas, ser ativo, explorar
e novas experiências, conversar consigo
mesmo, comunicar-se com outras pessoas,
enfrentar desafios físicos e mentais, mostrarse como fazer coisas novas, praticar e repetir
habilidades e ter Diversão.
“O fato de a criança, desde muito cedo,
poder se comunicar por meio de gestos, sons
e mais tarde representar determinado papel
na brincadeira faz com que ela desenvolva
sua imaginação. Nas brincadeiras as crianças
podem desenvolver algumas capacidades
importantes, tais como a atenção, a
imitação, a memória, a imaginação.
Amadurecem também algumas capacidades
de socialização, por meio da interação e
da utilização e experimentação de regras e
papéis sociais.” (BRASIL, 1998, p. 22).
As crianças não apenas desfrutam de
brincadeiras, mas também se beneficiam dela
de muitas maneiras, assim, a importância do
brincar. Abaixo estão explicações baseadas
em pesquisas sobre a importância do jogo e
como incorporar o jogo na sala de aula da
primeira infância. O brincar pode ser um
termo vago no mundo educacional porque
sua definição não é clara, especialmente
quando se coloca no contexto de uma sala
de aula. A brincadeira pode ser definida
como qualquer coisa que uma criança faça
dentro do contexto social e, às vezes, é
definida como apenas tempo livre. Existem
definições confusas e conflitantes, mas
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existem duas formas seguras de brincar no
contexto da educação, jogo e brincadeiras
guiadas ou estruturadas. Grande parte da
confusão em torno da definição de brincar
está relacionada ao fato de que na literatura
de desenvolvimento infantil o termo brincar é
frequentemente usado para rotular a maioria
das formas de comportamento social e não
social das crianças, independentemente de
ser ou não brincadeira.
O
brincar
é
essencial
para
o
desenvolvimento porque contribui para o
bem-estar cognitivo, físico, social e emocional
das crianças e jovens. Brincar é a ferramenta
que as crianças usam para aprender sobre o
mundo e a sociedade. Com o brincar, suas
necessidades sociais e cognitivas podem ser

atendidas e desenvolvidas. Brincar é o modo
como as crianças interagem com este mundo e
criam experiências para entender a sociedade
e as interações humanas. Sua prática permite
que as crianças criem e explorem um mundo
que podem dominar, conquistando seus
medos enquanto exercem papéis adultos,
às vezes em conjunto com outras crianças
ou cuidadores adultos. O jogo ajudará as
crianças a se tornarem solucionadoras de
problemas auto eficientes, porque durante
as brincadeiras, as crianças criam e resolvem
seus próprios problemas. Quando uma
criança é solicitada a resolver um problema
acadêmico ou da vida real, ela poderá usar as
habilidades que pratica durante o jogo para
encontrar uma solução.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Assim dispostos, geram uma percepção negativa no cunho
educacional, não conseguem assumi-lo como seu principal
auxiliar na educação de seus filhos e tendem a desqualificar
o corpo docente. A desvalorização mútua e a atribuição
cruzada de culpa os desacreditam diante dos olhos da criança.
Família e escola tornam-se incomunicáveis e se desligam. O
resultado nos dá pais desprendidos, professores indiferentes
e menores sem referências significativas. O filho/aluno
transita em ambos os mundos e precisa deles relacionados,
mas sem ser sufocado ou puxado entre eles.
Entrar em famílias e escolas ainda continua sendo um
desafio. A escola é hoje aquela que pode instalar uma
nova cultura na qual a abertura ao diálogo, a clareza na
comunicação, a coerência da comunidade que educa e o
respeito mútuo pela delegação de pais na escola, é uma
base que sustenta sua pedagogia. A primeira condição para
a entrega dos pais aos professores pode ser realizada com
sucesso educativo é a recuperação da confiança mútua hoje
desgastada.
Uma boa interação entre a escola e a família oferece à
criança uma imagem de reaproximação e relacionamento
entre as pessoas que cuidam de seus cuidados e dá ao
ambiente escolar um caráter de familiaridade e segurança.
A família e a escola devem atuar em uníssono para atender
às necessidades expressas e manifestadas pela criança e,
gradualmente, introduzir e promover o desenvolvimento
da aquisição de hábitos em direção à autonomia pessoal
progressista.
A educação deve garantir um conjunto de experiências
que possam apoiar e complementam as experiências
familiares, não abstendo ou substituindo a ação de receber
na família, a fim de atingir o pleno desenvolvimento da
criança as habilidades. As metas que estabelecemos como
psicopedagogos da educação, estão na esfera de incentivar
e manter uma atmosfera calorosa e acolhedora, de confiança
e respeito, para envolver os pais de modo que parte da
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comunidade escolar possa compartilhar
informações e experiências para ajudar
uns aos outros em possíveis projetos de
Intervenção.
“O processo de construção de um
relacionamento não acontece de forma
mágica. A observância de alguns princípios
norteadores é fundamental nessa construção
como, por exemplo, reconhecer que todas as
pessoas são merecedores da confiança, da
amizade e do respeito dos autores.” (TISATTO
e SIMADON, 2002. p, 42).
A educação de crianças nesse sentido
é uma tarefa compartilhada entre pais e
professores com o objetivo de aperfeiçoar as
potencialidades educativas e psicossociais
nas crianças. Os relacionamentos devem
ser cordiais e amigáveis, a fim de chegar a
um acordo sobre objetivos, critérios de

educação ao lidar com as crianças, para
que eles desfrutem de sua infância e
construam uma personalidade equilibrada.
Em suma, a colaboração estabelecida
entre a família e a escola deve tender
a converter esses dois contextos em
comunidades de práticas educacionais
compartilhadas. Um bom relacionamento
entre pais e professores proporcionará o
processo do ensino e da aprendizagem
à criança. Por isso, esse relacionamento
deve ser pautado na cordialidade e ser
também amigável, gerando um bom clima
de confiança entre ambos. Graças a isso,
sentimentos de segurança e motivação
para
a
aprendizagem
são
gerados
nas crianças, uma vez que estão cientes
da preocupação e do trabalho educativo
realizado por seus pais e professores.
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ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTO
E O MEIO SOCIAL: ELEMENTOS
DE BASE NA CONSTRUÇÃO DA
LEITURA E DA ESCRITA
RESUMO: Falar sobre a Alfabetização e sobre o Letramento requer uma análise reflexiva
sobre outros fatores que complementam esse processo de formação do indivíduo para que
ele possua as condições básicas necessárias para inserir-se na sociedade e poder, no futuro,
contribuir para o desenvolvimento dessa sociedade. Esse é um dos papéis da Alfabetização,
porém, sem o Letramento a Alfabetização seria possível, muitos estudiosos se aprofundaram
nesse tema e terminaram por concluir que, para possibilitar o processo de alfabetização,
deve-se refletir sobre o contexto social em que a criança se encaixa e seus conhecimentos
prévios, também sobre a formação do professor e suas técnicas de ensino aplicadas em
sala de aula. para desta forma, compreendê-la e proporcioná-la condições concretas de
aprendizagem do sistema alfabético da língua materno de nosso país.
Com esse questionamento em mente, surgiu a necessidade por pesquisar e entender a
verdadeira posição que cada um desses temas possui nesse processo tão complexo que
é o processo de alfabetização. Forem feitas análises e reflexões sobre as descobertas dos
autores e buscou-se responder esse questionamento, de forma objetiva e clara.
Palavras-chave: Alfabetização; Letramento; Contexto Social; Formação do Professor; Conhecimentos Prévios.
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INTRODUÇÃO
Esse estudo surgiu do questionamento dos
temas: Alfabetização e Letramento. Sabemos
que ambos possuem ligações indissociáveis
e que alfabetizar letrando é extremamente
importante para que o processo de
alfabetização tenha êxito (SOARES, 2004;
MACIEL e LÚCIO, 2008; MORAIS, 2010).
Então buscou-se, por meio de embasamento
teórico, desvendar essa questão, com o
objetivo de específico de entender esse
processo complexo que é a alfabetização,
mas também, no geral, de compreender
quais os fundamentos agregados a esse tema
que fazem parte da construção de toda sua
estrutura.
Entendemos a importância da instituição
de ensino e seus membros, por outro
lado, entendemos que a participação das
Instituições Governamentais influenciam
relevantemente o desenvolvimento do
ensino nessa fase, pois um investimento
adequado nas instituições educacionais,
em suas estruturas físicas e pedagógicas, o
investimento na formação continuada do
professor alfabetizador e o desenvolvimento
de estruturas legislativas que ocasione
condições melhores e direitos às crianças e
suas famílias de classes sociais baixas, terá
como resultado crianças com um contexto
social mais condizente ao nível mínimo de
cultura e bem estar necessário para seu
crescimento e seu desenvolvimento.
No entanto, de nada adiantaria os itens
supracitados se o pedagogo responsável pela
alfabetização dessa criança não direcionasse
sua prática à um objetivo que possua uma

visão individual do educando, mais que seja
almejado um resultado coletivo que envolva
todos da sua sala de aula.
Outro entendimento adquirido pelas
pesquisas desse estudo nos direciona à
certeza de que não há possibilidade se omitir
o efeito causado pelo lúdico, quando não
direcionado, o tornando uma brincadeira
livre e sem fundamentos pedagógicos, fatos
inaceitáveis na fase de alfabetização nos
anos iniciais do ensino fundamental.
Voltados
ao
questionamento
da
complexidade do tema estudado, foi
desenvolvido um estudo breve e objetivo das
principais perspectivas existentes em uma
sala de aula em que está sendo trabalhada
a alfabetização de crianças recém chedas
da educação infantil e que se deparam com
uma estrutura totalmente diferente daquilo
que conheceram nos anos anteriores,
fazendo disso um desafio grandioso para
o pedagogo alfabetizador, que possui um
papel fundamental no êxito ou no fracasso
dessa nova empreitada.
A demonstração observada nas pesquisas
mostra que existem tópicos que devem ser
observados e que seus fundamentos devem
ser alvos de reflexão, não apenas por parte do
docente, mas também de todos os envolvidos
no processo de ensino e aprendizagem,
desde a gestão, até os governantes.
Muito embora não conseguimos entender
o porquê de existir tantos estudos e pesquisas
sobre a alfabetização e ainda sim vivenciarmos
um número inaceitáveis de analfabetos em
nosso país. Hoje existem oportunidades para
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que todos que não puderam estudar em
tempo certo consigam retomar seus estudos
e concluírem o ensino fundamental, Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA) garante
esse direito e estabelece exigências às
instituições de ensino em todo o Brasil, mas
parece que há uma barreira entre o querer
e o efetuar, uma vez que percebemos uma
grande evasão escolar, fato que o MEC tem
estudado e avaliado anualmente, sem que
tenha encontrado solução até hoje, mesmo
com tantas Políticas Públicas direcionadas
à solução desse problema. Enfim, vamos ao
estudo, pois nele encontraremos respostas
para algumas de nossas indagações

ALFABETIZAÇÃO,
LETRAMENTO E A RELAÇÃO
ENTRE A ORALIDADE E A
ESCRITA
Literacy é a representação no Inglês da
palavra letramento, que quer dizer estado
ou condição daquele que possui a habilidade
de ler e escrever. Logo, letrado é aquele que
sabe ler e escrever e faz bom uso da leitura
e da escrita. Letramento é a expressão dada
ao ato de ensinar ou de aprender a leitura,
a escrita e a leitura de mundo por meio das
práticas sociais.
Podemos entender que há uma distinção
entre letramento e alfabetização, porém, não
se pode negar que um faz parte do outro e que
ambos determinam etapas complementares
na construção do ensino sistematizado da
língua, Soares (2004, p.14)

Cagliari (1999, p.85) relata que a fala é
instrumento de base para que a criança
desenvolva a aprendizagem da leitura e da
escrita e que seus conhecimentos culturais
fundamentam sua fala. Dessa forma, podese entender que a medida de vivências
ligadas à escrita influenciará a criança
na sua aprendizagem da leitura, uma vez
que o cotidiano pode fornecer situações
apropriadas de ensino das funções da
escrita e da leitura, diretamente aplicada às
situações do dia a dia.
Alfabetização:
ação
de
ensinar/
aprender a ler e a escrever. Letramento:
estado ou condição de quem não apenas
sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce as
práticas sociais que usam a escrita. Soares
(1998, p.47)
Também podemos entender melhor a
definição de letramento feita por Kleiman.
Letramento, podemos defini-lo hoje
como um conjunto de práticas sociais que
usam a escrita, enquanto sistema simbólico
e enquanto tecnologia, em contextos
específicos, para objetivos específicos.
Kleiman (1995, p.19)
A oralidade tem a capacidade de
auxiliar a criança no entendimento da
escrita e as representações presentes na
fala são usadas pela criança como
conhecimento prévio na formação dessa
relação entre a linguagem e a escrita
(CAGLIARI, 1999, p.100). Portanto, A
comunicação com a criança, dentro do
contexto familiar, contribui não apenas
para o seu desenvolvimento emocional
e afetivo, mas também contribui e
muito com o cognitivo.
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A INFLUÊNCIA SOCIAL NO
DESENVOLVIMENTO DA
CRIANÇA

A CRIANÇA E SUA
COMPREENSÃO DO SISTEMA
ALFABÉTICO

Levando em consideração que a criança
passa a ler o mundo desde o momento
em que nasce, e que a comunicação com
seus pais e familiares produz vivências que
proporcionam o letramento desde muito
cedo, tanto quanto a atenção, o carinho e
as brincadeiras que lhe são proporcionadas,
concluímos que toda influência que o
meio externo exerce sobre essa criança
contribui para o seu desenvolvimento e que
cada contato com algo novo contribui na
construção do conhecimento que servirá
de base para que ela, ao se deparar com um
novo desafio, utilize daquilo que já conhece
para compreender o que é novo e desafiador.
A debilidade cultural causada desde o
nascimento de uma criança de classe social
baixa, dada por um convívio desprovido de
leituras, pode prejudicar severamente esse
indivíduo e atrasar seu entendimento e sua
compreensão do sistema de leitura e escrita.
Crianças que desde muito cedo já possuam
contato com livros de histórias, com gibis,
revistas e leituras feitas por adultos, possuem
um conhecimento prévio mais amplo para
utilizá-lo na construção de conceitos sobre a
leitura e a escrita, por outro lado, as crianças
que possuem um convívio em um meio social
o qual não há essa possibilidade, encontram
essas oportunidades na escola de educação
infantil, Instituição que visa trabalhar o
desenvolvimento da criança de forma lúdica
porém sistematizada e direcionada à faixa
etária de seus educandos.

Os estudos de Ferreiro e Teberosky
(1985), descobriram que anteriormente, o
desenvolvimento da criança, no período
da alfabetização, quando a ela começa a
relacionar os sons das palavras a sua escrita,
não visava o educando como protagonista
da construção do seu próprio entendimento
sobre o sistema alfabético, mas sim que essas
crianças eram submetidas a decorar códigos,
fazendo relação aos sons.
Mesmo que o sistema de escrita alfabético
englobe a análise fonológica da palavra em
unidade mínimas, representadas por letras e
que os fonemas trazem a referência entre um
e outro, não podemos generalizar dizendo
que a escrita seja transcrição da fala. A
correspondência entre fonema – grafema
podem apresentar diferenciações. A letra
‘s’ ou “x” pode ter correspondentes sonoros
distintos, tais como: casa e zebra ou xuxa
e chuchu. Sendo assim, não é o suficiente
para a criança entender apenas a natureza
alfabética da escrita que utilizamos, uma
vez que ela possui a necessidade de possuir
domínio da ortografia e da leitura para que
ela tenha condições de distinguir as palavras
e compreender a ligação entre a grafia e a
sonorização, porém, esse processo está
diretamente ligado ao meio cultural ao qual
a criança se encontra.
Se levarmos em consideração às teorias
psicogenéticas e estudos do letramento,
veremos que a criança deve apropriar-se da
escrita por meio da prática da leitura e da
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própria escrita na vida cotidiana e o ensino da
leitura e da escrita presente no contexto de
práticas sociais, ou a de uma alfabetização na
perspectiva do letramento (SOARES,2003).
A presença da representação sonora
da palavra é o princípio básico do sistema
alfabético de escrita, e não o seu significado.
É bem óbvio que há uma grande dificuldade
para que a criança consiga distinguir isso,
uma vez que existem diversas palavras que
possuem grafias muito parecidas, porém
seus significados são totalmente diferentes.
Os aspectos semânticos construídos na
mente da criança, segundo Carraher e Rego
(1982), é formado de forma complexa, uma
vez que a tendência de que ela apresente um
realismo nominal voltado a observar a palavra
a partir do seu significado é certa. Esse apelo
à memória, quando na busca por nomes de
pessoas, ou mesmo trechos de uma história,
se dá pelos aspectos semânticos. Essa
construção semântica da memória acaba
tornando difícil a missão de descobrir ou de
entender, num momento inicial, que a escrita
representa sons.
Após inúmeros estudos dessa linha teórica,
concluiu-se que as crianças, antes do domínio
do sistema de escrita e de conseguirem ler
e escrever sozinhas, formulam uma série
de hipóteses ou ideias próprias, evoluindo
e atribuindo, aos símbolos da escrita
alfabética, significados distintos daqueles
que os adultos lhe transmitem quando as
alfabetizam. E este processo de evolução
conceitual ocorre com todas as crianças,
umas de forma mais rápida e outras, mais
demorada, dependendo do contato que elas
possuem com a linguagem e, principalmente,

da classe social em que está inserida.
Emília Ferreiro e Ana Teberosky dedicaramse à pesquisa na área da leitura e da escrita e
comprovaram que a criança pensa, constrói e
reformula hipóteses, buscando compreender
como funciona o sistema alfabético e, as
pesquisadoras entenderam que existe uma
relevância na função e valor da escrita como
objeto cultural e que o contato com uma
cultura leitora e letrada pode determinar o
tempo do desenvolvimento da criança.
(SILVA, 2009) deixa claro em suas palavras
que o ensino da escrita e da leitura nos
moldes do tradicionalismo são ineficazes
e inoperantes, por fundamentarem seus
conceitos em bases vazias de informações
coerentes ao desenvolvimento do raciocínio
da criança, logo, as críticas se estendem
ao uso obsoleto das cartilhas, utilizado por
muitos alfabetizadores ainda nos dias de
hoje. Com isso, entende-se que há uma
necessidade de que o professor alfabetizador
aprimore sua didática e suas ´técnicas
de alfabetização, uma vez que o uso das
cartilhas, segundo (SILVA2008, MARCUSCHI
e LEAL, 2009; MORAIS, 2005), possui
embasamento ideológico e um tendencioso
método equivocado de ensino linguístico
voltado à memorização da sonorização das
palavras, ao passo que deveria basear-se na
compreensão, fazendo da alfabetização um
processo ao qual seu fim é a apropriação do
sistema da escrita.
Entender a alfabetização como também
um procedimento de letramento e de vivência
social, faz com que o professor alfabetizador
possibilite à criança a oportunidade de
compreender a formação das palavras.
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“Aprender a ler e a escrever fazem parte de
um longo processo ligado à participação em
práticas sociais de leitura e escrita” (BRASIL,
1998, P. 123)
Quando o docente reconhece que precisa
compreender cada um de seus alunos,
individualmente, e o meio social em que
cada um deles está inserido, ele passa a criar
novas possibilidades e desenvolver novas
ferramentas de estratégia para alfabetizar de
forma efetiva, ao mesmo tempo que deixa
de seguir hipóteses e teorias tradicionais
para fundamentar sua pratica, pois segundo
ZEICHNER (1993, p. 6), são características
muito presentes na formação do professor
até hoje.

A IMPORTÂNCIA DO
INVESTIMENTO NA
EDUCAÇÃO
Comparando a Educação do Brasil com
a de outros países desenvolvidos, segundo
os dados retratados por Kerstenetzky e
Alvarenga (2009), entendemos a necessidade
de que seja dada uma relevância à essa
área, uma vez que os investimentos em
nossa educação nem se aproxima ao mesmo
feito por governantes de outras nações
que buscam erradicar o analfabetismo. No
Brasil, mesmo tendo esse mesmo objetivo,
com as metas do Plano Nacional, não faz
investimento na educação de uma forma que
seja capaz de suprimir as necessidades que o
sistema educacional apresenta. Outro fator
importante que causa uma maior debilidade

Talvez a grande questão seja preparar
professores que possam dar uma educação de
qualidade para os filhos das classes populares.
O que se refere a formar professores para
trabalhar nas escolas públicas. Zeichner
(1993, p. 6)
Professores
despreparados
e
com
uma
formação
debilitada,
no que diz respeito a entender que a
alfabetização de crianças das classes
sociais, que possuem pouca cultura e
conhecimentos prévios de letramento, são
fatores comuns nas escolas públicas, que
produz uma barreira quase intransponível
para se ter uma. “escola de qualidade”
(LACERDA, 2002).
do sistema de alfabetização em nosso país é
o grande crescimento do número de crianças
que nascem todos os dias, produzindo um
desenvolvimento demográfico demasiado
nos municípios e, consequentemente,
superlotando as Instituições de Educação
Infantil e Fundamental.
Cristovam Buarque (1994), declara que o
Brasil está colocando seu futuro em cheque
por conta do número de analfabetismo
que possui, e acima de tudo, pelas poucas
condições de alfabetização que o país
oferece a essas pessoas, mesmo tendo
o Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil como um documento
que declara a escola como complemento
de mundo, a qual possui a função social
de formar indivíduos capazes de exercer
plenamente sua cidadania, participantes dos
processos de transformação e construção
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da sua própria realidade e cooperador do
desenvolvimento da sociedade.
Fica claro, a partir disso, que mesmo
havendo Legislações que sejam cooperadoras
da Educação no Brasil, sem que haja
investimentos coerentes e Políticas Públicas
capazes de sanar as lacunas existentes entre
o indivíduo de classes sociais decadentes e
a aprendizagem, não haverá o cumprimento
da meta do Plano Nacional, supracitado.

O PAPEL DO PEDAGOGO
NA TRANSIÇÃO ENTRE PRÉESCOLA E OS ANOS INICIAIS
DO ENSINO FUNDAMENTAL
Podemos perceber uma tendência em
iniciar a alfabetização e o letramento já no
início da pré-escola, muito embora esse
procedimento seja inaceitável por parte
da maioria das prefeituras dos Municípios
brasileiros. Porém, muitos professores
da Educação Infantil entendem que
proporcionar vivências ligadas a alfabetização
e ao letramento, às crianças, colabora
com o processo de integração entre a PréEscola e a Educação Fundamental, assim
como descrito nos Parâmetros Nacionais de
Qualidade para a Educação Infantil (volumes
1 e 2), juntamente com o Plano Nacional de
Educação, que deixam claro a busca de ações
que consigam, efetivamente, solucionar esse
fator, e os documentos oficiais supracitados
estabelecem parâmetros de qualidade dos
serviços de Educação Infantil e estabelecem
a necessidade da colaboração da União

para que esses objetivos sejam alcançados.
(BRASIL, 2001, p.20 ).
Para Kramer (2006), descreve que essa
transição deve ser feita por meio de um
diálogo entre instituições de educação
infantil e fundamental e que esse diálogo de
ser de cunho pedagógico e curricular para
que a criança tenha condições de similar
essa transformação e que o primeiro ano
do ensino fundamental não se transforme
em mais uma etapa da educação infantil,
para tal, necessita-se que haja um trabalho
pedagógico voltado à estabelecer condições
ao educando de inserção no sistema
alfabetizador e que considere a formação
dos pedagogos para que sejam capazes
de identificar as diferenças entre classes
socioeconômicas de seus alunos e os
conhecimentos prévios individuais para que
o docente possa desenvolver seu trabalho
em sala de aula, de forma eficaz.
Sendo assim, entende-se que é de
extrema importância que esse processo de
integração seja feito de forma lúdica e que
o desenvolvimento da criança seja estudado
e acompanhado em todo o período da préescola, para que o pedagogo faça seus
registros, reflita sobre eles e os utilize de base
para reformulação de novas práticas, pois
(Piaget 1975, p.7) diz que “o conhecimento
não procede nem da experiência única dos
objetos nem de uma programação inata préformada no sujeito, mas de uma interação
entre ambos, que resulta em construções
sucessivas com elaborações constantes de
estruturas novas graças a um processo de
equilibrações majorantes, que corrigem e
completam as formas precedentes de
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equilíbrio”, sendo assim, temos como
base de que o desenvolvimento da criança,
nesse processo de integração, será efetivo
no instante em que o docente observar as
dificuldades encontradas pela criança, seja
pela falta de conhecimento prévio das letras,
seja pela debilidade cultural, e proporcionar à
essa criança novas e diferentes maneiras dela
conhecer e entender as letras e a formação
das palavras, até que esse alfabetizador
encontre uma forma de tornar o sistema de
escrita e leitura algo compreensível ao qual a
criança se aproprie.

A FORMAÇÃO DO DOCENTE
ALFABETIZADOR E SUAS
IMPLICAÇÕES NA PRÁTICA
Quando falamos em apropriação de
conhecimento sistematizado por parte do
educando, nos vem à mente o entendimento
de que isso só ocorrerá se o professor for
capaz de produzir uma didática coerente que
possibilite essa aprendizagem e logo vem á
tona um tema muito recorrente, que é o saber
docente, que mesmo sendo contrariado por
Shulman (1987, 1986), que diz serem poucos
os estudos sobre esse tema, (MONTEIRO,
2010, 2007, 2003; CONTRERAS, 2002;
TARDIF, 2000) afirmam que esse é um tema
estudado com muita ênfase nas últimas
décadas.
A qualidade da formação acadêmica
que o pedagogo recebe pode influenciar
consideravelmente na formação da sua
identidade docente e, consequentemente,

na sua prática em sala de aula, fazendo com
que ele se torne um mediano ou excelente
alfabetizador, desencadeando assim, na
formação de escritores e leitores de médio
ou alto nível, porquanto é impossível que
um docente consiga transmitir aquilo
que não possui. E podemos especificar
um professor alfabetizador de bom nível,
como aquele que possui, no mínimo, as
credenciais especificadas por (TEBEROSKY;
TOLCHINSKY, 1995, p. 143), que descreve
o professor como participativo e atuante,
em meio aos seus alunos e suas respectivas
famílias, reflexivo e crítico da sua própria
prática, aquele que utiliza-se diariamente
da reflexão para o aprimoramento da sua
própria prática.

O PROCESSO PEDAGÓGICO
DE ALFABETIZAR
O professor precisa ter a consciência de
que apenas o contato da criança com um
ambiente alfabetizador, não é o suficiente
para que essa criança elabore hipótese
de como se escreve ou de como se lê.
É necessário que, além desse ambiente
favorável à alfabetização, o docente
demonstre para a criança a importância
que a escrita e a leitura tem em sua vida e
também, a utilização constante de gêneros
textuais diversificados, em sala,
tanto
quanto uma boa frequência de leitura e
escrita nas vivências do cotidiano na escola,
uma vez que, ao perceber o professor como
um leitor e um adulto que valoriza a escrita,

1776

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

essa criança entenderá mais facilmente o
valor contido na comunicação escrita e a
necessidade da leitura para expressá-la.
O processo de alfabetização traz consigo
muitas novidades à criança e isso pode
atrasar sua compreensão, se ela não possuir
conhecimentos prévios a respeito de um
letramento dirigido de maneira correta, e
se a transição entre a Educação Infantil e a
Fundamental não ocorrer de forma lúdica,
pois alfabetizar não é apenas transmitir
um sistema fonológico, o transformando
em ortográfico, mas sim proporcionar ao
educando o entendimento e a compreensão
da ligação fonética ao que se escreve e,
consequentemente, ao que se lê.
Antigamente, na era do tradicionalismo,
entendia-se a alfabetização como uma
simples aquisição de formação dos códigos
linguísticos, porém, hoje, alfabetizar é
entendido por um processo formado pelo
letramento e pela aquisição do entendimento
da formação sonora, transformada em
escrita, por meio do uso do conhecimento
prévio, da leitura, da escrita e da reescrita
dos mais diversos gêneros textuais.
A alfabetização pode ser construída com
atividades que favoreçam: a apropriação
do sistema de escrita, a compreensão e
valorização da cultura e da escrita, por meio de
constantes leituras, com produção de textos
e o desenvolvimento da oralidade. Por outro
lado, temos a consciência de que o processo
de alfabetização não ensina o educando a
norma culta da língua e nem a amplitude da
Língua Portuguesa, uma vez que uma criança
na hipótese alfabética já possui condições
de identificar, compreender e decodificar a

formação de muitas palavras, porém, essa
criança ainda não possui conhecimentos
gramaticais para identificar uma figura de
linguagem, ou até mesmo saber quem é o
sujeito de uma oração por exemplo. Esse tipo
de aprendizagem sistematizada não pode
ser empregada nessa faixa etária da criança,
fase em que seu conhecimento prévio e
sua leitura do mundo ainda são resumidos
e, segundo os estudos de Vygotsky, o
desenvolvimento cognitivo da criança tem
base na sua interação social, com isso, para o
teórico, a apropriação do sistema alfabético
se dá com mediação e adesão gradativa de
cada fase de aprendizagem sobre os signos e
as informações de conceitos formados pelo
educando entre a linguagem, a escrita e a
ação, se dá pela mediação do professor que
deve utilizar-se do conhecimento de mundo
da criança, empregando-o na construção de
um sistema alfabético compreensível para
esse indivíduo, por meio de estratégias que
o torne independente na utilização desse
sistema.
Outro fator importante na atuação
docente nessa fase de alfabetização é que
o pedagogo se atente ao ambiente que ele
deve proporcionar aos alunos, dentro ou
fora da sala de aula, sempre que for aplicar
atividades que proporcionem vivências
desafiadora ao aluno, principalmente
quando essas vivências forem para o
aprendizado do sistema alfabético, o qual é
visto pela criança como algo desconhecido e
extremamente difícil, portanto, sempre que
o pedagogo se propuser a ministrar uma aula
de alfabetização ele deve cuidar para que o
ambiente em que a aula for dada esteja
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favorável à boa compreensão daquilo
que é falado e explicado, pois uma sala de
aula ou um ambiente com muito barulho ou
ruído pode se tornar hostil à aprendizagem,
porquanto os alunos não entenderam a
proposta, não conseguirão ouvir o que lhes
são passado por desafio e, acima de tudo,
terão suas atenções dispersas para outra
coisa, se não a atividade proposta. Uma forma
de observar se a atividade proposta esta
surtindo efeito para o aprendizado dos alunos
é a presença do pedagogo circulando pelo
ambiente da sala, observando as atitudes de
seus alunos e intervindo pedagogicamente
em situações em que perceber que a criança
não entendeu ou não consegue desenvolver
uma solução para o desafio proposto,
lembrando de que nessa fase não se pode
pressionar o aluno a conseguir, uma vez
que seus conhecimentos prévios do sistema
alfabético são vagos e em construção,
portanto, deve-se orientar a criança de forma
suave e sutil, para que ela ganhe a confiança
pessoal e entenda que aprender é prazeroso
e que sua dificuldade é um processo
comum que todos possuem antes de
aprenderem algo novo e desconhecido.
(FERREIRO E TEBEROSKY, 1985).
Também devemos entender que utilizar o
lúdico nas atividades de alfabetização para
que a criança se integre à essa mudança entre
a educação infantil e a fundamental, deve ser
um procedimento executado com cautela,
tendo em vista que muitos pedagogos não
possuem experiência docente na educação
infantil e, consequentemente, podem não
compreender que ludicidade não é sinônimo
de brincadeira livre e sem direcionamento,

e essa falta de experiência de muitos pode
colocar em risco a aprendizagem da criança
no momento em que esses pedagogos
oferecem atividades de alfabetização ás
crianças e faz com que essas atividades sejam
lúdicas, pois se eles não se conscientizarem
de que o lúdico dessas atividades tem que
ser direcionado e que ele deve ser uma
ferramenta que auxilie na aprendizagem
de crianças recém chegadas da educação
infantil, mas que essas atividades não podem
se transformar em brincadeiras, certamente
todo seu planejamento será perdido. A
criança possui uma característica de criar
fantasias durante suas brincadeiras, de se
colocar no papel dos adultos e vivenciar
experiências do seu cotidiano. Se o docente
deixar que uma atividade de alfabetização,
a qual seja lúdica, se torne uma brincadeira,
certamente as crianças deixaram de buscar
por soluções concretas desses desafios e
passarão a brincar e fantasiar sobre aquilo
que elas vêm no seu dia a dia, colocando a
perder o momento de aprendizagem que lhe
foi proporcionado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluiu-se, por meio das investigações teóricas contidas
nesse artigo, que o processo de alfabetização está diretamente
ligado ao contexto social que a criança está inserida, seus
familiares, as pessoas que compõem a sociedade, os meios
de comunicação presentes em seu cotidiano, a forma pela
qual seus familiares produzem comunicação com sigo e
com os demais, o ambiente afetivo, emocional e cognitivo
proporcionado a essa criança, e até mesmo os brinquedos
fornecidos á ela desde muito cedo e que todos esses fatores
contribuem, de forma significativa, na aprendizagem da
criança na fase da alfabetização. Foi demonstrado que todas
essas vivências, e seus conhecimentos prévios adquiridos por
elas, contribuem relevantemente na formação de conceitos
sobre o sistema alfabético e que, a união entre os saberes
que a criança possui, um sistema educacional apropriado e
interligados ás etapas do processo de ensino e aprendizagem,
uma formação adequada ao pedagogo, uma prática crítica
e reflexiva do docente e boas técnicas de ensino que
valorizem os conhecimentos do educando e lhe proporcione
vivências que o faça protagonista do seu processo de
aprendizagem, de forma prazerosa e significativa para o
aluno não decore letras e palavras, mas sim que essa criança
se aproprie desse conhecimento e se torne independente na
prática da leitura, no uso da escrita e na utilização de todo o
sistema da leitura e da escrita.
Portanto, fica claro que a Alfabetização é um processo
formado por vários fatores, os quais contribuem, cada um
com sua função, para que o resultado final ocorra e que a
criança adquira o domínio da leitura, da escrita e da língua
materna. Ficou também bem definido o papel do Letramento
nesse processo, que assim como há a necessidade de se
avaliar o meio social da criança a ser alfabetizada, devese também avaliar seu grau de letramento para que se
consiga estabelecer técnicas didáticas para a construção de
um processo de ensino e aprendizagem capaz de suprir as
necessidades individuais de todo um coletivo.
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AS ARTES VISUAIS NO
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA
RESUMO: A escolha do tema se deu por meio da observação de que as crianças são seres
especialmente criadores. Para as crianças, valer-se da imaginação é tão natural quanto andar
a comer ou correr, condicionando sua imaginação em constante busca de desenvolverse contando com os estímulos externos. E, este trabalho tem por objetivo explanar a
importância da Arte para vida do indivíduo, bem como definir a importância da disciplina
para utiliza-la como participante do processo para transformar a sociedade. Além de
apresentar objetivos claros para uma Educação crítica, séria e objetiva, valorizando o meio e
o espaço oferecido pelas unidades escolares em todas as modalidades de ensino.
Palavras-chave: Ensino; Artes; Aprendizagem; Desenvolvimento; Criança.
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INTRODUÇÃO
Desde o descobrimento do Brasil, a
arte faz-se importante no âmbito escolar,
pois obtém um significado de preservação
cultural, com o tempo na fase da revolução
industrial, a arte na escola buscava ênfase
no desenho e na reprodução destes com
intuito de fazer que o aluno desenvolvesse
uma boa coordenação motora, a precisão, as
diferentes técnicas, adquirissem hábitos de
limpeza e ordem nos trabalhos, e que esta, de
certa forma, fosse útil para a vida profissional
dos mesmos e em sua maioria os desenhos
trabalhados eram os desenhos geométricos
e técnicos, tendo como objetivo principal,
servir a ciência e a produção industrial
utilitária (MARTINS, 1998, p.10).
A autora segue, dizendo que a arte segue
sua importância, porém, ligada as prendas
domésticas em 1950, nas quais estas eram
voltadas para bordado, tricô, roupinhas
de bebê, marcenaria, etc., nesta época
o movimento da Escola Nova, fazia-se
presente, direcionando a aula de arte para a
livre expressão e a valorização do processo
de trabalho.
O papel do professor era dar oportunidade
para que o aluno se expressasse de maneira
espontânea, pessoal, buscando ao máximo
a criatividade no ensino da arte, dando
desempenho a concepção espontânea sem
se preocupar com os resultados, fazia-se arte
pelo prazer de fazer a maneira do artista, ou
seja, do aluno.
Em 1971 a Lei 5.692/71 cria o componente
curricular de Educação Artística, que permite
tornar o aluno capaz de ler, entender e

sensibilizar-se com o mundo, estabelecendo
uma relação entre o ato de compreender,
conhecer, criar e ordenar, executar, criticar
e contextualizar por meio das pinturas e
desenhos que lhe eram apresentados, além
de criar uma relação direta entre outras
linguagens artísticas, contribuindo para que
ao terminar o curso, o aluno dominasse todas
as linguagens de maneira competente.
A arte, porém, também garante uma
concepção de lazer, terapia ou descanso,
pois permite que o aluno transponha sua
realidade, sem preocupar-se com sua
realidade, uma vez que esta abre espaço
para liberar sua fantasia, apoiando-se no
lúdico, pois ao passo que a criança a desenha
também brinca.
Segundo os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs-1998), o ser humano cria
a consciência de sua existência mediante
diversas
manifestações,
porém
para
compreender qual é sua posição no Universo,
ele deve buscar significação em sua vida
para tudo igualmente para os fenômenos
naturais, a arte então contribui para que se
analisem todos estes fatores de maneira que
encontre uma resposta para todas as Dúvidas
presentes na vida do ser humano.
Para Mário de Andrade, arte não tem
definição, afirmação contida em suas
palavras, quando o mesmo disserta sobre
o artista e o artesão em sua aula inaugural
no Distrito Federal, porém todo artista é um
artesão.
A arte é parte essencial de nosso cotidiano
em todos os níveis. A noção de obra de arte
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implica intervenção do ser humano sobre os
objetos. A arte é uma disciplina autônoma,
em virtude dos métodos que utiliza, por
sua própria história e mesmo pelos objetos
que constituem seus elementos de estudo,
esta disciplina tornou-se autônoma no
Renascentismo.
A visão histórica da ênfase a necessidade de
mudança, tendo em vista dinamizar as ações
escolares concretizando novas metodologias
no exercício do ensino participativo. Modificar
as propostas representa um importante
passo para a valorização da arte, pois oferece
ao educador a possibilidade de construir uma
dinâmica que preencha as necessidades dos
conteúdos de forma flexível, oferecendo um
caminho que direciona a ação.
O trabalho para ser efetivo deve iniciar
com a sensibilização, nos quais os alunos
são convidados a estabelecer o contato
diferenciado com a experiência que se inicia,
modificando a forma inicial de trabalhar a
arte, com desenhos idênticos xerocopiados
ou mimeografados arcaicamente.
Abre-se a partir daí espaço para a realização
de um trabalho com expressão corporal, para
que o aluno reconheça o corpo, iniciando logo
depois a expressão livre, é importante que o
aluno se perceba sujeito da ação realizando a
releitura das obras estudadas, assim o aluno
começa a fazer parte do trabalho e se apropria
dele, valorizando a proposta oferecida.
A elaboração de dinâmicas nas quais o
aluno é convidado a construir uma ação
criativa tendo em vista trabalhar o que
se apresenta de forma completa, propõe
etapas de modo que se realize um trabalho e
qualidade de forma a diferenciar o conteúdo

que se deseja desenvolver.
Para realizar qualquer trabalho de artes
visuais, é necessário antes trabalhar o
psicológico do aluno para que a experiência
seja criadora, orientando os passos a serem
seguidos, durante os exercícios de expressão
plástica e escrita, selecionamos imagens,
esculturas que se pretende desenvolver
estimulando sentimentos e emoções ligados
ao processo primitivo.
O educador tem diante de si o desafio
de ser agente mobilizador, criando novas
formas de ser e aprender para construir o
futuro dessa forma, se aprende a dar novo
significado ao universo.
Para que o ensino da arte seja eficiente,
é preciso contemplar temas como um todo,
valorizando e facilitando seu entendimento
para aprofundar e encerrar a discussão sobre
o mesmo ele de forma completa, oferecendo
ao educando fontes que possibilitem a
apreensão dos conhecimentos sendo estes
levados para sua vida toda.
Este conhecimento assim relacionado vem
com intenção de oferecer prática à teoria, por
que motivo é preciso conhecer o histórico e os
estilos ligados a este para facilitar a expressão
e os debates oferecidos durante o período
de realização das atividades propostas, o
que existe a necessidade de o educador para
ensinar, precisa antes conhecer o tema em
questão.
Assim, é possível desenvolver a
dramatização do histórico, bem como a
sua leitura, realizando a integração de
todas as disciplinas oferecendo um maior
desenvolvimento em língua portuguesa
matemática, história, geografia, favorecendo
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e diminuindo suas dificuldades durante o
período de estudo.
Desta forma a disciplina, recebe um
papel importante na formação integral do
indivíduo, uma vez que esta possibilita o
entendimento da vida, contribuindo para a
transformação de um contexto social que
espelha a realidade.
Observar a arte então como ponto
de partida para novos conhecimentos
considerando-a fundamental para que se
tenha o desenvolvimento de conceitos
importantes para a estruturação de novos
conhecimentos, seriam estes fatores a
produção, a fruição e a reflexão, que
contribuem para que se desenvolva a
análise da produção artístico-estética da
humanidade, dando início a criação cultural
da região.
Partindo deste princípio, cabe-se analisar
como se dá a recepção da educação artística
pela criança, observando que esta é por si só
espontânea, e cria seus desenhos por meio
de sua imaginação, não seguindo padrões
específicos, estando livre de regras e artifícios
artísticos ensinados, por meio do desenho ela
se expressa livremente. Podemos conhecer
uma criança por intermédio do seu desenho,
dos seus traços, observando-as aprendemos
com seus movimentos, com sua forma de se
expressar.
O desenho define-se pela união da
criatividade humana e o mundo figurativo,
transferindo as emoções e o afeto para
uma linguagem técnica significativa, a
aprendizagem de artes então favorece
o entendimento do pensamento e dos
sentimentos que assolam a realidade

humana, abrangendo todo o conhecimento
do indivíduo, dando-lhe o domínio de criar e
de apreciar sua criação.
É esta assimilação que dá a Artes um
importante sentido de ser ensinada nas
séries iniciais, pois, esta contribui para que
o aluno veja sentido em estar na escola uma
vez que este entendimento liga o homem ao
mundo.
Não há, portanto, como visualizar o
desenho como uma atividade isolada,
individualizada, pois o aprendizado se dá
como um todo exigindo, portanto que os haja
uma formação adequada para os proferes para
que estes consigam criar este elo do ensino
de artes para com o restante das disciplinas
contribuindo para o desenvolvimento total
do aluno.
Ensinar a desenhar então significa ensinar
com sinceridade a função da arte para a vida
deste ser em formação.

AS ARTES VISUAIS NO
DESENVOLVIMENTO DA
CRIANÇA
O desenho, por sua vez as artes visuais
fazem parte do mundo da criança. Segundo
Piaget (1968 p.48,), “Conhecer um objeto, é
agir sobre ele, é transformá-lo, e para captar
os mecanismos desta transformação, é
necessário criar o vínculo com estas próprias
atividades transformadoras”. O que quer dizer
que para entender seu meio é preciso que
o indivíduo se aproprie adequadamente do
aprendizado sugerido conseguindo transpor
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o que lhe é ensinado, a arte contribui para que
se entendam estes conceitos e se apreenda a
proposta de aprendizagem oferecida.
Piaget (1968) segue afirmando que, tal
vinculação genética entre ação e inteligência
traz importantes consequências para a
própria definição da inteligência, o desenho
oferece esta compreensão, uma vez que
a criança simboliza desenvolvendo as
habilidades necessárias para compreender o
mundo, aprendendo a aprender, desenhando
com os sentidos para conseguir expressar
seus sentimentos internos.
Desta forma, é preciso integrar as artes
visuais no ensino Fundamental I Buscando
abranger estes objetivos, buscando a
formação da personalidade do indivíduo
contribuindo para seu desenvolvimento
intelectual, colocando o ensino como
caminho para que se libere e se eduque
seus instintos naturais, transpondo toda a
suas angústias para que assim se consiga
solucionar conflitos presentes dentro dos
indivíduos.
A escola deve, portanto, apoiar-se em
atividades que envolvam as artes para
favorecer a compreensão da criança sobre
quais são as transformações que estão
ocorrendo com ela, favorecendo seu
desenvolvimento oferecendo uma formação
de qualidade a este pequeno ser em
estruturação.
Esta disciplina então tem grandes
benefícios para o desenvolvimento infantil,
uma vez que este contribui para sua
formação, o professor deve, portanto, ampliar
a utilização destas técnicas durante seu
período letivo dando a devida importância às

etapas de desenvolvimento de uma aula de
artes, valorizando as condições psicológicas
do momento, as condições pedagógicas e as
condições materiais para que se tenha uma
aprendizagem de qualidade.
Entender tais condições é saber interpretálas é importante para que se tenha um
trabalho de artes adequado para a proposta
realizada. Estas condições são de âmbitos
psicológicos que dizem respeito à segurança
e a independência da criança para realizar a
atividade proposta.
E de âmbito pedagógico que diz respeito
ao incentivo oferecido a criança para que
ela realize a atividade proposta, é preciso
dar significado as atividades para que se
compreenda o que se quer ensinar e se
dê o real valor a criação, favorecendo a
interpretação de desejos, sonhos, problemas,
alegrias, tristezas, etc.
O professor que talvez tenha o papel de
impor a criança o tipo de desenho que deseja,
impede a espontaneidade típica da criança,
impedindo-a de apresentar o que sabe
naquele momento criando traumas futuros
que talvez nunca venham a ser curados
criando uma gama de adultos que não sabem
ou não gostam de desenhar, sendo infelizes
por eterno.
O desenho da criança inicia-se pela
garatuja, começa no papel, transpõe-se para
as paredes e para o chão, de três a quatro
anos a crianças encontra-se em fase de dar
sentido aos seus desenhos, não consegue
definir bem seus desenhos, porém estes já
se apresentam um pouco estruturados, os
bonecos apresentam-se com pernas e braços,
após esta fase, as crianças maiores
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tem facilidade em colocar no papel suas
ideias, favorecendo a pratica de trabalho
com artes visuais.
É
importante,
portanto
explorar
nos primeiros anos de vida escolar da
criança este tipo de produção mesmo
que no início elas sejam devolvidas entre
rabiscos, sendo necessária a devida analise
por parte do professor considerando o
desenho como uma linguagem não verbal
importante que pode falar tanto quanto um
texto bem escrito.
O
desinteresse
pode
inibir
o
desenvolvimento dos pequenos, bloqueando
a expressividade da criança impedindo
seu desenvolvimento artístico, criando um

desinteresse considerável pela arte por parte
dos alunos.
Os primeiros traços são, portanto, o marco
definitivo para o desenvolvimento de adultos
felizes e interessados pelas expressões
artísticas do mundo é preciso trabalhá-los
de maneira expressiva, oferecendo sentido
as produções para que este aprendizado
seja levado para vida toda com prazer e
curiosidade dignas de serem levadas por
toda vida pelas crianças.
O professor deve incentivar esta
criatividade, desenvolver esta imaginação
e não os reprimir deixando-os desenhar da
maneira que desejarem desenvolvendo sua
autoconfiança no decorrer das atividades.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A reflexão sobre a importância das Artes Visuais para
a Educação favorece a mudança de olhar relacionado à
disciplina, uma vez que esta leva o aluno a interagir com
o conhecimento, buscando saídas, achando respostas,
resolvendo problemas do seu cotidiano, facilitando seu
convívio com a matéria a ser ensinada, desmistificando os
“pré-conceitos” criados a tempos.
Esta mudança do olhar pedagógico aproxima a realidade
do professor a realidade do aluno, encurtando a distância
entre ambos, o que favorece a diferente leitura da expressão
artística da criança estruturado um aprendizado significativo
para toda a vida.
A arte, portanto, facilita o favorecimento da aprendizagem
uma vez que os professores interagem com alunos o tempo
todo, trocam ideias e discutem problemas de forma prazerosa,
buscando soluções.
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HUMANIZAÇÃO NO ATENDIMENTO
À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
HOSPITALIZADO
RESUMO: A pesquisa tem como finalidade mostrar de que forma a pedagogia pode
contribuir para a humanização no atendimento à criança e ao adolescente hospitalizado. O
processo de exclusão é um fato histórico, o qual envolve várias causas e que permanece, na
atualidade, abrangendo boa parte da população, e esta acontece também com as crianças
e adolescentes enfermos que são excluídos, da família, sociedade, e especialmente da
unidade escolar. Bem como, faz-se como objetivo desta pesquisa compreender o papel da
educação oferecida nas classes hospitalares como fator humanizado para a inclusão e
bem-estar das crianças e adolescentes hospitalizados. Para tal, se faz necessário saber de
que forma o pedagogo pode atuar na promoção de uma educação humanizada em classes
hospitalares da rede pública de saúde?
Palavras-chave: Transtorno do espectro Autista; Autismo, Psicopedagogia; Inclusão.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo parte do pressuposto
que o pedagogo deva atuar nas classes
hospitalares, em conjunto com a equipe
médica, e a família, proporcionando
ao internado momentos de atividades
lúdicas,
recreativas
e
pedagógicas,
possibilitando,
aos
hospitalizados,
dar
continuidade
à
aprendizagem
escolar, o que lhe trará benefícios à sua
saúde física, mental e emocional.
A pedagogia hospitalar tem a função
de dar continuidade no desenvolvimento
cognitivo, afetivo e social, preservando a
identidade do internado e melhorando seu
quadro clinico, desta forma, promovendo a
inclusão dos alunos, mesmo internados, ao
contexto cultural da sociedade.
Para tanto, a formação contínua e
especializada, dos profissionais da educação
para atuar em classes hospitalares se faz
necessária, porém deve-se ressaltar que
é imprescindível o trabalho integrado
com a equipe técnica hospitalar, a rede de
ensino regular e a família, para que todos
contribuam na ação de uma aprendizagem
significativa e o desenvolvimento total dos
alunos internados.
Segundo as leis vigentes: Constituição
federal, Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), Leis de Diretrizes e Bases (LDB),
o Referencial Curricular Nacional (RCN),
e Ministério da Educação e Secretaria de
Educação Especial, todas as crianças e os
adolescentes têm direitos a educação, saúde,
lazer, proteção, cultura, moradia, segurança,
assistência ao desamparado e socialização

tornando-se, assim, um cidadão ético,
competente e solidário de forma a integrarse no meio social. Porém são poucos os
hospitais que contribuem com esse trabalho
pedagógico, causando sérias consequências.
O aluno ao passar por algum período de
internação hospitalar é consequentemente
afastado da escola prejudicando assim
o processo de ensino/aprendizagem e
culminando daí muitas vezes a reprovação,
a desistência do ano letivo, ou ainda a
promoção de nível sem o conhecimento que
será exigido na série seguinte.
Na área hospitalar o paciente é tratado,
normalmente, apenas em sua dimensão
biológica, de acordo com a visão tradicional
de assistência médica, sendo exposto a
tratamentos que causam dor e, ainda, sofre
com a angústia e o com medo da morte.
Os indivíduos internados estão sujeitos a
sentirem-se isolados do convívio familiar, dos
amigos e da vida social, portanto, mudando
toda a sua rotina, em um ambiente muitas
vezes frio e triste, contribuindo para a sua
baixa estima.
Levando em consideração esses aspectos
acima citados, no que se refere ao ambiente
hospitalar este deve ser um local que venha
na medida do possível promover o bem-estar
e alegria para amenizarem a dor.
Acredita-se que a humanização no espaço
hospitalar tem papel relevante no tratamento
dos pacientes e deve ser promovido por
todas as pessoas envolvidas nesse processo,
para proporcionar aos alunos hospitalizados
o ambiente acolhedor necessário para a sua
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formação e desenvolvimento, por meio do
diálogo, estimular as relações interpessoais
mais harmônicas, especialmente nas classes
hospitalares. Desta forma, compreender
como as classes hospitalares são concebidas
pela legislação Brasileira, para contribuir
com as reflexões sobre educação e o
imbricamento que há com a área da saúde e
com a formação do pedagogo.
E, a pesquisa que fundamenta este artigo
foi realizada por meio de análise bibliográfica,
documental e na legislação vigente que
normatiza a classe hospitalar.

CLASSE HOSPITALAR:
GÊNESE E CONCEPÇÃO
Segundo Esteves (2008), a primeira classe
hospitalar surgiu em Paris, no ano de 1935,
cujo autor foi Henri Sellier que inaugurou
a escola para crianças com problemas de
saúde, com o intuito de suprir as dificuldades
escolares
das
crianças
tuberculosas,
tornando-se referencial para outros países,
como Alemanha, França e Estados Unidos.
Outro fator que contribuiu muito para a
implantação das classes hospitalares foi a
Segunda Guerra Mundial, este triste fato
teve como consequência inúmeras crianças
e adolescentes atingidas, mutiladas e
impossibilitadas de frequentar a escola,
perdendo o ano letivo. Para amenizar o
problema encontrado, é criado o primeiro
modelo de classe hospitalar integrando
educação e saúde.
De acordo com Esteves (2008, p. 2)
“em 1939 é criado o Centro Nacional de

Estudos e de Formação para a Infância de
Suresnes, tendo como objetivo formação de
professores para o trabalho em institutos
especiais e em hospitais”.
Outros dados oferecidos pelo autor
revelam que:
Também em 1939 é criado o cargo de
professor hospitalar junto ao ministério da
educação na França, o C.N.E.F.E.I. tem como
missão até hoje mostrar que a escola não
é um espaço fechado, o centro promove
estágios em regime de internato dirigido
a professores e diretores de escolas; os
médicos de saúde escolar e a assistentes
sociais. (ESTEVES, 2008, p. 2)
No Brasil, somente em 1950 no município
do Rio de Janeiro, inicia-se a primeira classe
hospitalar no Hospital Municipal Bom Jesus,
pela professora Lecy Rittmeyer que cursava
assistência social, tendo como o objetivo
atender crianças internadas, priorizando o
retorno das mesmas às escolas regulares,
nas quais poderiam dar continuidade aos
seus estudos (MATOS & MUGIATTI, 2008).
Em São Paulo, segundo Matos (2009), há
cerca de 50 classes hospitalares mantidas
pela educação estadual, e a primeira se
iniciou na Santa Casa de Misericórdia, e hoje
funcionam quatro classes, que garantem o
atendimento escolar para crianças e jovens
internados para tratamento de saúde em
hospitais do Estado. Os responsáveis pelo
atendimento pedagógico oferecido aos
pacientes são professores da rede estadual
de ensino, atuando como mediadores
entre escola formal e a classe hospitalar,
priorizando o profissional que tenha
formação em educação especial ou curso de
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pedagogia, tendo o direito ao adicional de
insalubridade.
De acordo com a Secretaria de Educação
Especial e o Ministério da Educação, as
classes hospitalares devem ser:
Os ambientes projetados com o
propósito de favorecer o desenvolvimento
e a construção do conhecimento para
crianças, jovens e adultos, no âmbito
da educação básica. Uma sala para
desenvolvimento
das
atividades
pedagógicas com mobiliário adequado e uma
bancada com pia são exigências mínimas.
Instalações sanitárias próprias, completas,
suficientes e adaptadas são altamente
recomendáveis e espaço ao ar livre adequado
para atividades físicas e ludo-pedagógicas
(BRASIL, 2002, p.15-16).
Os espaços devem ser de acordo com a
necessidade do paciente, possibilitando
conforto para seu bem-estar e recursos
didáticos disponíveis, conforme as práticas
pedagógicas a serem desenvolvidas, levando
em conta as faixas etárias e respeitando seu
quadro clinico.

AS BASES LEGAIS DA CLASSE
HOSPITALAR
A Educação e a Saúde são direito de
todos, assim estão garantidos pela legislação
brasileira e, portanto, torna-se fundamental
conhecer seu conteúdo como a Constituição
Federal de 1988 que em seu art. 6º cap II
garante que:
São direitos sociais a educação, a saúde,
a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer,

a segurança, a previdência social, a proteção
à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição.
(BRASIL, 1988, p.18)
O Estado e a família têm a obrigação
de garantir o acesso à educação escolar,
proporcionando o desenvolvimento pleno do
aluno, portanto a lei da Constituição Federal
deve ser comprida.
E, no seu artigo 205:
A educação, direito de todos e dever
do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade,
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa,
seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho. (BRASIL,
1988, p. 220)
E no artigo 206, o ensino será ministrado
com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso
e permanência na escola; II - liberdade de
aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o
pensamento, a arte e o saber; III - pluralismo
de ideias e de concepções pedagógicas,
e coexistência de instituições públicas e
privadas de ensino. (BRASIL, 1988, p. 221)
O artigo 214 também da Constituição
Federal, mostra que:
Art. 214 -A lei estabelecerá o plano
nacional de educação, de duração decenal,
com o objetivo de articular o sistema nacional
de educação em regime de colaboração
e definir diretrizes, objetivos, metas e
estratégias de implementação para assegurar
a manutenção e desenvolvimento do ensino
em seus diversos níveis, etapas e modalidades
por meio de ações integradas dos poderes
públicos das diferentes esferas federativas
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que conduzam a: como explica em seu inciso
II - universalização do atendimento escolar.
(BRASIL, 1988, p. 225)
O reconhecimento oficial da classe
hospitalar no Brasil só aconteceu no ano de
1990 com a publicação do Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA), que contribuiu de
forma significativa, como mostra o seu artigo
3:
A criança e o adolescente gozam de
todos os direitos fundamentais inerentes
à pessoa humana, sem prejuízo da
proteção integral de que trata esta Lei,
assegurando-se, por lei ou por outros
meios, todas as oportunidades e facilidades,
a fim de lhes facultar o desenvolvimento
físico, mental, moral, espiritual e social,
em condições de liberdade e de dignidade
(BRASIL, 1990, p.3).
A Lei de Diretrizes e Base da Educação
Nacional (LDB) de 1996, em seu artigo 5º
§ 5 vem corroborar com a ideia de oferecer
atendimento para todos.
O acesso ao ensino fundamental é
direito público subjetivo podendo qualquer
cidadão, grupo de cidadão, associação
comunitária, organização sindical, entidade
de classe ou outra legalmente constituída, e,
ainda, o Ministério Público, acionar o Poder
Público para exigi-lo. [...] § 5 Para garantir o
comprimento da obrigatoriedade de ensino,
o poder público criara formas alternativas
de acesso aos diferentes níveis de ensino,
independentemente
da
escolarização
anterior (BRASIL, 1996, p. 4).
E, está exposto nos Referencias
Curriculares Nacionais que tratam da
Educação Infantil, ou seja, aquela que

promove a educação de crianças entre 0 a 5
anos, sendo considerada a primeira etapa da
Educação Básica e tem por objetivo garantir
o desenvolvimento integral, nos aspectos
físico, psicológico, intelectual e social,
construindo sua identidade e autonomia.
Como consta no RCN:
O respeito à dignidade, e aos direitos das
crianças, consideradas nas suas diferenças
nas suas diferenças individuais, sociais,
econômicas, culturais, étnicas, religiosas e
etc.; O direito das crianças a brincar, como
forma particular de expressão, pensamento,
interação e comunicação infantil; O acesso
das crianças aos bens socioculturais
disponíveis, ampliando o desenvolvimento
das capacidades relativas à expressão,
comunicação, a interação social ao
pensamento, à ética e a estética; A socialização
das crianças por meio de sua participação
e inserção nas mais diversificadas práticas
sociais, sem discriminação de espécies
alguma; O atendimento aos cuidados
essenciais associados à sobrevivência e o
desenvolvimento da sua identidade. (BRASIL,
1998, p.13)
A criança e o(a) adolescente têm seus
direitos garantidos por lei, sendo assim,
devem receber atendimento de forma
integral para que conquistem sua autonomia,
conhecendo seu papel no espaço social como
cidadãos críticos e formadores de opiniões.
O Ministério da Educação por meio da
Secretaria de Educação Especial elaborou
um documento com o objetivo de estruturar
ações políticas de organização do sistema
de atendimento educacional em ambientes
hospitalares e domiciliares.
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A Resolução 2 do Conselho Nacional
de Educação do Ministério da Educação e
Cultura por meio da Secretaria de Estado
da Educação, mais precisamente do
Departamento de educação especial:
Determina expressamente a implantação
de Hospitalização Escolarizada, com a
finalidade de atendimento pedagógico
aos alunos com necessidades especiais
transitórias, com a organização de cursos
acadêmicos destinados a atender a essa
nova demanda. (BRASIL, 2002)
Tendo como princípio as leis citadas,
entende-se que a criança e o adolescente
fazem parte da sociedade e mesmo
hospitalizadas, tem seus direitos garantidos
como seres humanos que necessitam se
desenvolver em todas as dimensões, física,
afetiva e cognitiva, para serem incluídos do
meio social.
É por meio da necessidade da relação um
com o outro, que se fez necessário introduzir
novos profissionais, além do corpo médico,
no ambiente hospitalar, isso se deu graças a
humanização que retrataremos a seguir.

EDUCAÇÃO, SAÚDE E
HUMANIZAÇÃO
Educação é um meio pelo qual o ser
humano desenvolve suas potencialidades
e capacidades, ela está além dos espaços
escolares, nela se inclui crenças, modos,
costumes valores, religiões e se expande
em diversas culturas. A criança desde o seu
nascimento se apropria da cultura que lhe é
familiar, aprende a se expressar e comunicar,

interagindo com o outro vai ampliando seus
conhecimentos de mundo.
A interação social é aqui entendida como
as relações de troca que se dão entre o
sujeito e o seu meio social. Quando a criança
começa a interagir com seus pares, além de
atuar e modificar seu próprio eu, por meio
dos outros compreende a realidade que a
cerca, de acordo com VYGOTSKY (2007).
Segundo Freire (1996), a educação deve
proporcionar ao educando o poder de se
autogovernar, de ter autonomia sobre as suas
decisões, como está exposto na definição a
seguir:
Educar e construir, libertar o homem
do determinismo, passando a reconhecer
o papel da História e onde a questão da
identidade cultural, tanto em sua dimensão
individual, como em relação à classe dos
educandos, é essencial à prática pedagógica
proposta. Sem respeitar essa identidade,
sem autonomia, sem levar em conta as
experiências vividas pelos educandos
antes de chegar à escola, o processo será
inoperante, somente meras palavras despidas
de significação real. A educação é ideológica,
mas dialogante, pois só assim pode se
estabelecer a verdadeira comunicação da
aprendizagem entre seres constituídos de
almas desejos e sentimentos. A concepção
de educação de Paulo Freire percebe o
homem como um ser autônomo. (FREIRE
apud ZACHARIAS, 2007, p.62)
A criança ou adolescente por estar em
processo de construção de sua identidade
necessita de um ensino que desenvolva sua
autonomia e autoconfiança para ser inserida
no meio social.

1794

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

O espaço hospitalar deve ser entendido
como: um ambiente acolhedor, limpo,
atraente, adequadamente equipado, não
somente tratar das questões patológicas,
portanto se faz necessário um trabalho no
qual haja respeito, solidariedade, e um local
que transmita esperança e paz.
Se tratando da criança e do adolescente é
essencial que sejam esclarecidos os motivos
pelos quais eles se encontram hospitalizados
e que o fato dos mesmos estarem internados,
não impede que sejam tratados com respeito
e dignidade, como explicita o documento
oficial:
O atendimento pedagógico deverá ser
orientado pelo processo de desenvolvimento e
construção do conhecimento correspondente
da educação básica, exercido numa ação
integrada com os serviços de saúde. A oferta
curricular ou didático-pedagógica deverá ser
flexibilizada, de forma que contribua com a
promoção de saúde e ao melhor retorno e/ou
continuidade dos estudos pelos educandos
envolvidos. (BRASIL, 2002, p. 17)
O trabalho da equipe deve ser flexível,
pois o paciente está passando por momentos
difíceis, pelo fato de não está preparado
para encarar a doença, ficando mais frágil
e emocionalmente abalado, podendo ficar
agressivo, agravar seu quadro clinico.
Segundo
Matos
(2009),
esta
agressividade acontece por que a criança
ou adolescente passa a viver em um
ambiente desconhecido, ameaçador, com
procedimentos dolorosos, o distanciamento
familiar, gerando sentimento do abandono, a
angústia e o medo da morte, mudando assim
toda a sua rotina.

A criança ou adolescente internados
encontram-se com pessoas extremamente
diferentes, de diversos lugares e regiões
do Brasil e do mundo, com uma grande
diversidade cultural, hábitos, costumes,
valores, religiosidade e educação. Nesse
sentido cabe a equipe que compõe o espaço
hospitalar ter uma abordagem e linguagem
compreensível com o objetivo de atender a
todos de forma igualitária.
Portanto, a escuta é de extrema
importância, por meio do diálogo a criança
e o(a) adolescente vão expondo seus medos,
angústias e como consequência cria-se um
ambiente afetivo (Porto, 2008).
De acordo com o Ministério da Saúde,
por meio de sua Secretária da Assistência à
Saúde, elaboraram o Programa Nacional de
Humanização Hospitalar, criado em 2000,
devido às inúmeras queixas de maus tratos
nos hospitais. Trata-se de uma proposta de
trabalho voltada para a humanização dos
serviços hospitalares públicos de saúde,
com intenção de promover uma mudança
de cultura no atendimento de saúde no
Brasil, assumindo o desafio de: “ofertar
atendimento de qualidade, articulando os
avanços tecnológicos com acolhimento,
melhoria dos cuidados e das condições de
trabalho dos profissionais” (PNHAH, 2001).
Para melhorar a estádia do paciente em
hospitais e dar outro tipo de atendimento,
cria-se o processo de humanização hospitalar
que vai além de medicamentos e tradicionais
procedimentos. O Programa Nacional de
Humanização e Assistência Hospitalar em
busca da valorização humana tem como
objetivos principais de:
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Difundir uma nova cultura de humanização
na rede hospitalar pública brasileira; Melhorar
a qualidade e a eficácia da atenção dispensada
aos usuários dos hospitais públicos no Brasil;
Capacitar os profissionais dos hospitais para
um novo conceito de assistência à saúde
que valorize a vida humana e a cidadania;
Conceber e implantar novas iniciativas de
humanização dos hospitais que venham
a beneficiar os usuários e os profissionais
de saúde; Fortalecer e articular todas as
iniciativas de humanização já existentes
na rede hospitalar pública; Estimular a
realização de parcerias e intercâmbio de
conhecimentos e experiências nesta área;
Desenvolver um conjunto de indicadores
de resultados e sistema de incentivos ao
tratamento humanizado; Modernizar as
relações de trabalho no âmbito dos hospitais
públicos, tornando as instituições mais
harmônicas e solidárias, de modo a recuperar
a imagem pública dessas instituições junto à
comunidade. (BRASIL, 2001, p.14)
A humanização na área da saúde surge com
propósitos de aprimorar as relações entre as
pessoas, trazendo por meio do diálogo bemestar e conforto, além de criar expectativas
de contribuir para melhorar as enfermidades
do doente, seja ela física ou mental.
A intenção da implantação de um sistema
humanizado na área da saúde é resgatar o
respeito, a dignidade, princípios e valores que
são deixados de lado dando atenção somente
para as causas patológicas do interno. No caso
das crianças e dos adolescentes internados
por um período prolongado essa situação
torna-se muito mais complexa, pelo fato de
não compreender as questões que envolvem

o tratamento. A criança ou adolescente tem
o direito de saber o que irá comer, quando
e como irá dormir de maneira que ele possa
participar das decisões sobre o tratamento a
ser realizado.
A humanização no espaço hospitalar
tem papel relevante a partir do momento
em que as pessoas envolvidas percebam
a necessidade do outro, que deve estar
presente nas relações interpessoais, ou seja,
a comunicação deve estar presente a todo
instante, para que envolva todas as dimensões
afetivas (emoções, desejos e valores) e
cognitivas
(conhecimento,
inteligência,
intelecto, indissociáveis, complementares e
irredutíveis).
Humanização, como mostra Rios, significa:
Humanização
é
o
processo
de
transformação da cultura institucional
que reconhece os aspectos subjetivos das
relações humanas, os valores socioculturais
e os funcionamentos institucionais na
compreensão dos problemas e elaboração
de ações de saúde, melhorando as condições
de trabalho e a qualidade do atendimento.
(RIOS, 2009, pp.41-42)
Outra questão que deve ser considerada
se refere à função que cada um deve exercer,
desde o médico que trata diretamente da
doença do enfermo, como o psicólogo por
exemplo que trata das questões psicológicas
do internado, seu trabalho está voltado,
também, a oferecer um apoio à equipe
de saúde e orientar adequadamente os
familiares que acompanham o paciente.
No caso do pedagogo, sua função é
trabalhar nos aspectos educativos, porém
envolvendo conceitos social, econômico e
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político que devem ser considerados, isso
significa que a criança ou adolescente deve
ser tratada em sua totalidade.
As práticas pedagógicas devem ser
exercidas considerando a realidade da
criança ou adolescente, suas experiências
de vida e o contexto social no qual se vive.
Nesse sentido, o pedagogo deve buscar
soluções que propicie a sua interação com o
paciente, respeitando as limitações de cada
um, trazendo para o ambiente hospitalar
instrumentos didáticos, metodológicos e

lúdicos que possibilitem ao aluno apropriarse desses elementos de forma significativa
trabalhando tanto o lado emocional e afetivo,
como o cognitivo dos mesmos.
A pedagogia hospitalar busca oferecer
assessoria, junto com os outros profissionais
atendimento emocional e humanístico tanto
para o paciente como para a família que,
muitas vezes, apresentam problemas de
ordem psicoafetiva que podem prejudicar
na vivência da criança e do adolescente no
espaço hospitalar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Consideramos que a humanização deve estar
presente a todo instante na área hospitalar, pois
todo ser humano necessita receber um atendimento digno
de respeito e de qualidade.
A educação também faz parte deste processo humanizado,
portanto, a integração entre saúde e educação deve ser
compartilhada nos espaços hospitalares, até mesmo pelo
fato das crianças e dos adolescentes terem seus direitos
garantidos por lei.
Sendo assim, é fundamental o trabalho com profissionais
qualificados e habilitados em fazer um trabalho de
inclusão social, envolvendo educação e saúde, levando em
consideração a importância do papel que o pedagogo tem
em relação às práticas da educação inclusiva, tornando
o ambiente hospitalar um lugar não só para doentes, mas
um lugar de trocas de experiências e de construção de
conhecimentos, e como consequência, gerar um ambiente
socializador.
É neste sentido que os profissionais da educação devem
trabalhar para que a criança e o(a) adolescente internados
deem continuidade aos seus estudos, respeitando seus
limites, esclarecendo para a família sobre o direito legal da
criança e do adolescente dar continuidade no seu processo
de escolarização.
Nas classes hospitalares se deve ter um atendimento
pedagógico individualizado, para favorecer o retorno dos
alunos às atividades normais do ensino regular e ter seu
desenvolvimento assegurado e, assim, evitar a evasão, a
reprovação e o fracasso escolar.
Portanto, também é de grande importância ressaltar a
responsabilidade do trabalho pedagógico, que sua dinâmica
não se restringe somente na escola regular, mas também
a outros universos nos quais a escolarização necessita
acontecer.
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A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DO
PSICOPEDAGOGO NAS INSTITUIÇÕES
DE EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O presente artigo tem por objetivo compreender a importância da atuação
do psicopedagogo em instituições de educação infantil. Partindo da concepção de que a
psicopedagogia é uma ciência que se estrutura em torno do processo de aprendizagem
humana, considerando fatores normais e patológicos, juntamente com a influência exercida
pelo meio externo (escola, família, comunidade), podemos compreender a necessidade da
atuação do psicopedagogo no contexto escolar, a fim de analisar e intervir junto aos outros
profissionais sobre os fatores que favorecem ou prejudicam o processo de aprendizagem.
Entretanto, apesar de observarmos uma crescente inserção do profissional da área da
psicopedagogia nas instituições escolares, esses ainda estão muito focados nos níveis de
ensino fundamental e médio, ficando, muitas vezes, excluída a educação infantil.
Palavras-chave: Dificuldades de Aprendizagem, Psicopedagogia Institucional, Educação
Infantil, Intervenção Precoce.
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INTRODUÇÃO
Neste
estudo
abordaremos
as
contribuições
do
psicopedagogo
no
ambiente escolar, mais especificamente, nas
instituições de educação infantil. Entretanto,
faz-se necessário compreender a concepção
psicopedagógica e a estruturação da
educação infantil, e a partir disso estabelecer
as formas de atuação do psicopedagogo
nesse contexto.
A motivação inicial para a realização
desta pesquisa surgiu a partir do
trabalho como professora em uma
instituição escolar de educação infantil e
a consequente observação sobre a falta
de um profissional da área da psicopedagogia
para atuar junto aos outros profissionais da
escola, de maneira a sinalizar quais os fatores
que favorecem ou prejudicam o processo de
aprendizagem.
Com o crescente aumento de crianças que
supostamente apresentam dificuldades de
aprendizagem e, considerando as diversas
variáveis que interferem na relação escola
e família, a atuação desse profissional na
instituição escolar sugere a possibilidade
de um trabalho que congregue a equipe
pedagógica e a comunidade, propiciando,
dessa forma, melhores condições de
aprendizagem para os alunos.
Portanto, faz-se necessária uma pesquisa
teórica que apresente aos interessados
na área da educação, especialmente
aos profissionais da educação infantil, a
importância da atuação do profissional da
psicopedagogia desde a primeira etapa da
educação básica escolar.

Nesse contexto, o presente artigo
pretende demonstrar que o trabalho
psicopedagógico específico na educação
infantil pode assumir um caráter preventivo,
possibilitando intervenções precoces que
evitam o agravamento dos problemas de
aprendizagem, em especial no período que
antecede a alfabetização.

FUNDAMENTOS HISTÓRICOS
E CONCEITUAIS DA
PSICOPEDAGOGIA
A Psicopedagogia teve seu início na
Europa, em 1946, com a criação de Centros
Psicopedagógicos dirigidos pelas vertentes
médica e pedagógica. Os objetivos iniciais
consistiam em readaptar crianças com
comportamentos socialmente inadequados
na escola ou no ambiente familiar, e atender
pessoas que apresentavam dificuldades de
aprendizagem. Embasados pelas áreas da
pedagogia, psicologia e psicanálise esperavase compreender as causas das dificuldades
de aprendizagem para poder determinar
ações reeducadoras. (Bossa,2011)
No Brasil, a psicopedagogia chegou
ao por volta da década de 70 pautada no
modelo europeu. A concepção organicista
dos problemas de aprendizagem estava
amplamente difundida, conforme relata
Bossa (2011), atribuindo a causa das
dificuldades de aprendizagem a disfunções
do sistema nervoso central. Analisando
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tal contexto, Bossa (2011) afirma que
essa visão organicista era uma forma de
camuflar problemas sociopedagógicos, ou
seja, questões relativas às desigualdades de
oportunidades educacionais, incapacidade
das instituições escolares atenderam as
singularidades dos alunos. Em suas palavras,
“no início da década de 80, começa a
se configurar uma teoria sociopolítica a
respeito do fracasso escolar, e o problema de
‘aprendizagem escolar’ passa a ser concebido
como problema de ensinagem” (2011, p.78).
Os primeiros cursos de formação de
especialistas
em
Psicopedagogia
no
Brasil foram organizados a partir da visão
médica de atuação do psicopedagogo.
Posteriormente, os cursos foram adquirindo
uma visão terapêutica de atendimento,
considerando além dos fatores orgânicos,
os fatores afetivos e sociais no processo de
aprendizagem. O trabalho do psicopedagogo
passa a adquirir novos formatos como a
atuação em nível preventivo.
Dessa forma, pode-se compreender que
a Psicopedagogia surgiu da necessidade de
uma compreensão mais profunda do processo
de aprendizagem propondo, inicialmente,
soluções reeducativas para as dificuldades.
Com o avanço das pesquisas na área, essa
visão foi ganhando outros enfoques, não
apenas no sujeito, mas em diversos fatores
internos e externos ao sujeito que podem
interferir nesse processo. Kiguel (1991,
p.22), analisa de forma clara esse processo
ao descrever que:
Historicamente a Psicopedagogia surgiu
na fronteira entre a Pedagogia e Psicologia,
a partir das necessidades de atendimento de

crianças com “distúrbios de aprendizagem”,
consideradas inaptas dentro do sistema
educacional convencional (...) no momento
atual, a luz de pesquisas psicopedagógicas
que vem se desenvolvendo, inclusive no
nosso meio, e de contribuições da área
da Psicologia, Sociologia, Antropologia,
Línguística, Epistemologia, o campo da
psicopedagogia passa por uma reformulação.
De uma perspectiva puramente clinica e
individual busca-se uma compreensão mais
integradora do fenômeno de aprendizagem
e uma atuação de natureza mais preventiva.
De acordo com a mesma autora, Kiguel
(1991, p.24), podemos entender que o objeto
de estudo da Psicopedagogia estrutura-se
em torno do processo de aprendizagem,
considerando os padrões evolutivos normais
e patológicos juntamente com a influência
sofrida pelo meio (família, escola e sociedade).
Nessa mesma vertente, Bossa (2011, p.33),
define a Psicopedagogia como a ciência que
“estuda características da aprendizagem
humana: como se aprende, como essa
aprendizagem varia evolutivamente e está
condicionada por vários fatores, como se
produzem as alterações na aprendizagem,
como reconhecê-las, tratá-las e prevenilas”. A partir desses pressupostos podese compreender a importância da atuação
psicopedagógica na escola a fim de
acompanhar todas as etapas do processo de
construção da aprendizagem.
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UM BREVE PANORAMA DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
A educação infantil no Brasil apresenta,
ao longo de sua história, diferentes
concepções acerca de sua estruturação e
finalidade social. Vinculada inicialmente aos
aspectos assistencialistas, vem ganhando
novos enfoques e contextos na sociedade
atual. Conforme o Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil (RCNEI),
podemos elencar as principais situações
que alavancaram a expansão desse
nível de ensino nos últimos anos, entre
elas o aumento da urbanização, a maior
participação das mulheres no mercado de
trabalho e mudanças no modelo familiar
seguido por uma crescente conscientização
da sociedade quanto à importância desse
setor para o desenvolvimento das crianças
pequenas. (BRASIL, 1998)
Com a promulgação da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96),
a educação infantil passou a integrar a
educação básica, juntamente com o ensino
fundamental e médio. De acordo com essa
Lei, em seu art. 29, “a educação infantil é
a primeira etapa da educação básica e tem
como finalidade o desenvolvimento integral
da criança até seis anos de idade, em seus
aspectos físico, psicológico, intelectual e
social, complementando a ação da família e
da comunidade”.
Ainda conforme a LDB, a educação
infantil deve ser ofertada pelos municípios
em creches, para as crianças de 0 a 3 anos,
e em pré-escolas, para as crianças de 4 e 5
anos, mesmo não tendo, ainda, um caráter

obrigatório. A lei também define que o
formato de avaliação da educação infantil
deve ocorrer mediante ao acompanhamento
e registro de todo o processo de
desenvolvimento das crianças, dispensando
o aspecto de “promoção” para o ensino
fundamental.
Outro importante aspecto da educação
infantil está na indissociação de dois
aspectos da ação educacional: o “cuidar”
e o “educar” que devem ser trabalhados
de maneira a promover os aspectos do
cuidado necessário nessa faixa etária como
a alimentação, higiene e afeto e garantir
também atividades lúdicas diversas que
visem o desenvolvimento integral da criança.
Diferente dos outros níveis da educação
básica, a educação infantil possui um currículo
não-formal, baseado no Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), o
qual contempla propostas pedagógicas que
integram diversas áreas do conhecimento a
fim de garantir o desenvolvimento integral
das crianças nessa faixa etária.
O RCNEI apresenta diferentes eixos que
devem ser desenvolvidos como o movimento,
artes visuais, natureza e sociedade,
matemática, linguagem oral e escrita e
música. Esses eixos devem ser trabalhados a
partir de atividades dirigidas, espontâneas e
livres que proporcionem o desenvolvimento
de habilidades e competências relacionadas
a
socialização,
expressão
corporal,
comunicação, reconhecimento de si próprio
e do espaço a sua volta, entre outros.
O agir pedagógico deve atender as
necessidades reais das crianças, atuando
tanto na individualidade como no coletivo

1803

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

e oportunizando diferentes vivências
que estimulem a autonomia, cooperação e
socialização. Dessa forma, a educação infantil
visa o desenvolvimento das habilidades
relativas ao desenvolvimento cognitivo e
apropriação de conhecimento a partir da
promoção de potencialidades corporais,
afetivas, emocionais, estéticas e sociais.
Oferecendo essas condições possibilitase melhores condições para que a criança
construa uma visão de mundo e de si mesma,
constituindo-se como sujeito.

ATUAÇÃO
PSICOPEDAGÓGICA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
O aprender é inerente ao ser humano
e está presente em todos os ambientes
sociais, no entanto pode-se considerar
que a instituição escolar, segundo Bossa
(p.141), “é responsável por grande parte
da aprendizagem do ser humano. Assim,
a escola assume um importante papel no
processo de construção e desenvolvimento
da aprendizagem”.
Uma aprendizagem significativa requer
a apropriação e assimilação do objeto do
conhecimento, no entanto, cada sujeito
possui um formato próprio de construção de
conhecimento. Além dos aspectos individuais
devemos considerar questões ligadas a
estrutura escolar, familiar e questões sociais
no qual a criança está inserida. Identificar
esses aspectos permite uma melhor
compreensão das capacidades e dificuldades
de cada criança, ampliando o repertório de

ações que favoreçam o desempenho escolar
dos educandos.
A atuação psicopedagógica institucional
focaliza seu trabalho no compromisso com
a melhoria da qualidade do ensino, a partir
da mediação dos processos de planejamento
educacional, assessoramento pedagógico,
entre outras atuações necessárias no ambiente
escolar. Nessa vertente o psicopedagogo
assume um caráter preventivo em relação às
dificuldades de aprendizagem.
Assim como cada criança possui suas
particularidades, compreende-se que cada
instituição possui características próprias
de acordo com sua historia, comunidade na
qual está inserida e equipe de profissionais
atuantes. Entretanto, de forma geral,
entende-se que a atuação psicopedagógica
na educação infantil segue a linha
preventiva com enfoque na assessoria da
equipe pedagógica, sobretudo a formação
continuada do professor e orientação
familiar.
O psicopedagogo atua na escola em
parceria com a equipe pedagógica, auxiliando
na compreensão sobre os fatores escolares
e familiares que podem estar afetando o
processo de aprendizagem e a partir disso,
propor melhorias ou mudanças nessas
estruturas.
Desta forma, a busca de alternativas para
a formação dos educadores de creches/préescolas é uma das tarefas mais importantes
do psicopedagogo preocupado com o caráter
preventivo de sua prática nessas instituições.
Investigar, analisar e pôr em prática novas
propostas para uma formação de educadores
que os habilite a estabelecer relações mais
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maduras e conscientes com as crianças
e com a equipe escolar, apresenta-se
então, como um dos mais fortes desafios
ao psicopedagogo comprometido com
a educação infantil em instituições
(CAVICCHIA, 1996, p. 210).
Ao
pensarmos
no
processo
de
aprendizagem como um fenômeno complexo,
não podemos atribuir as dificuldades a um
único fator, como por exemplo, o aluno.
Neste sentido, encontramos um dos papéis
do psicopedagogo como o profissional
escolar que desmitifica essa questão a partir
dos resultados da avaliação psicopedagógica
que analisa os diversos fatores que
podem contribuir para as dificuldades de
aprendizagem como questões familiares,
metodologias de ensino e condutas
pedagógicas inadequadas, entre outros.
Pensando na realidade da sala de aula,
entende-se o quanto é complexo para o
professor a realização de uma avaliação
individual do desenvolvimento de cada aluno.
Fatores como tempo, quantidade de alunos,
cronogramas e conteúdos a serem cumpridos
além das burocracias com documentos
exigidos pela escola dificultam um olhar mais
atendo as diferenças individuais das crianças.
É
importante
considerar
que
o
psicopedagogo é o profissional habilitado
para auxiliar a equipe pedagógica e ajudar
a tornar o espaço escolar mais receptivo a
aprendizagem. Esse trabalho de orientação e
formação dos educadores infantis tem o foco
na compreensão e respeito às individualidades
de cada aluno, a importância de um ambiente
acolhedor e do vinculo e afetividade entre
professor-aluno, benefícios da parceria

comunidade-escola e as contribuições do
lúdico e da brincadeira no desenvolvimento
do processo de aprendizagem infantil.
A inserção de conceitos psicopedagógicos
na escola permite a reflexão sobre antigos
conceitos, modificando paradigmas, em
especial sobre a visão organicista dos
problemas de aprendizagem. Assim, os
professores podem ter acesso a importantes
conhecimentos que subsidiam sua prática
escolar e contribuem para diminuição das
dificuldades de aprendizagem ao ponto que
passam a considerar as potencialidades e
habilidades de cada aluno.
Outro ponto importante refere-se à
importância do vinculo e da afetividade entre
o educador infantil e a criança pequena. Nessa
faixa etária da educação infantil o aprendizado
ocorre por meio das trocas entre as relações
aluno-professor, aluno-aluno, aluno-objetos
de conhecimento, sendo o professor o
mediador de todo esse processo. Sendo
assim, é importante que a criança estabeleça
o vinculo com esse professor para que ele
possa permitir essa troca de conhecimentos,
desenvolvimento os aspectos cognitivo e
afetivo ao mesmo tempo.
Além disso, o psicopedagogo assume o
elo entre a escola e a família, atuando na
orientação e na aproximação entre os dois
ambientes a fim de buscar situações que
possam estar prejudicando as relações de
aprendizagem e propondo intervenções
nos aspectos individual e coletivo. Pokorski
(2008) salienta essa abordagem em sua fala
“queremos enfatizar que o Psicopedagogo
pode fazer muita diferença numa instituição,
com uma escuta e um olhar mais sensível
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quanto às demandas de professores,
alunos e famílias”.
Atuando no processo educativo com
orientação e formação de professores e
aconselhamento familiar, cabe também
ao psicopedagogo educacional atuar nos
problemas de aprendizagens específicos
de determinados alunos, por intermédio da
avaliação psicopedagógica. Essa atuação
assume um caráter clínico, porém não perde a
essência preventiva ao ponto que diminuindo
ou sanando uma dificuldade pode-se evitar
tantas outras.
Na educação Infantil, os dados a serem
considerados na avaliação psicopedagógica
contemplam os seguintes aspectos: hábitos e
atitudes; conduta perante as normas, regras
e situação diversas; questões educativas e
familiares; desenvolvimento da comunicação,
expressão, compreensão da linguagem,
coordenação motora, memória, atenção,
entre outros aspectos (Souza, 2011)
Proporcionando um espaço acolhedor na
educação infantil, repleto por brincadeiras
e atividades lúdicas, pode-se reconhecer
dados sobre a maneira que a criança organiza
seus pensamentos, ações e sentimentos.
A observação desses momentos trazem
informações valiosas para a avaliação
psicopedagógica, como descrevem Oliveira
e Bossa:
O enfoque na avaliação lúdica e gráfica é
um dos muitos caminhos que nos possibilita
ver como a criança inicia seu processo
de adaptação à realidade por meio de
uma conquista física, prática, funcional,
aprendendo a lidar de forma cada vez mais
coordenada, flexível e intencional com

seu corpo, situando-o e organizando-o
num contexto espaço temporal que lhe é
reconhecível (Oliveira e Bossa, 1994, p.24)
Dessa
forma
uma
avaliação
psicopedagógica possibilita a leitura dos
níveis do desenvolvimento cognitivo
e afetivo emocional da criança. Essa
avaliação requer observações e análises
complexas já que a cada momento a criança
desenvolve habilidades de adaptação ao
meio, organização de estruturas mentais,
reconhecimento de do próprio “eu” e dos
outros que estão a sua volta.
Com isso, pode-se compreender a
necessidade de oportunizar, na escola,
diferentes situações de aprendizagem
lúdicas para que a criança consiga elaborar
cada vez mais sua organização interna, e,
assim, desenvolver o pensamento concreto,
denominado por Piaget como período
operatório, que será de grande importância
para que a criança internalize os sistemas
simbólicos como a escrita e o cálculo, que
serão posteriormente trabalhados no ensino
fundamental. (Oliveira e Bossa, 1994)
Nesse ponto, observa-se a importância da
atuação psicopedagógica desde a instituição
de educação infantil, a fim de favorecer
melhores condições de desenvolvimento
cognitivo e afetivo como forma preventiva
às futuras dificuldades de aprendizagem que
possam surgir nos seguintes anos escolares.
Oliveira e Bossa definem com clareza essa
situação:
Se educadores e profissionais de outras
áreas de ajuda e saúde puderem compartilhar
com o psicopedagogo a consideração
daquelas condições favoráveis

1806

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

ao desenvolvimento de problemas de aprendizagem,
a identificação correta e precoce desses fatores de risco
certamente terá efeitos positivos, se não impedindo pelo
menos evitando que se aprofunde o déficit; o tempo é fator
primordial em matéria de aprendizagem e desenvolvimento
do pensamento e a avaliação de como está o processo de
aprendizagem das crianças pequenas de 0 a 6 anos mostrase de grande importância neste enfoque preventivo. (Oliveira
e Bossa, 1994, p.218)
Essa perspectiva preventiva é o ponto principal da
atuação psicopedagógica na educação infantil como forma
de possibilitar a identificação precoce das dificuldades que
surgem no processo educativo de cada aluno, além de também
permitir intervenções precoces nas problemáticas envolvidas
no ambiente escolar e familiar que podem prejudicar ainda
mais as relações de construção da aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo bibliográfico acerca dos temas
pertinentes a psicopedagogia institucional e suas
contribuições à educação infantil, percorreu a trajetória
histórica ao abordar os primórdios da constituição
psicopedagógica como ciência, sua evolução conceitual ao
longo dos anos, e a importância da aplicação prática dos
seus preceitos no ambiente escolar.
Passando pelo breve panorama da educação infantil pôdese observar sua concepção histórica e a atual estruturação
no contexto escolar brasileiro, reconhecendo suas principais
características e diferenças em relação aos outros níveis de
ensino, possibilitando uma melhor visualização das formas
de atuação do psicopedagogo nessa primeira etapa da
educação básica.
A importante questão levantada nesse estudo está na
mudança do foco dos problemas de aprendizagem, que
recaíam notadamente sobre os alunos, como forma de
encontrar questões biológicas e/ou sociais que justificassem
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os déficits escolares. Tal perspectiva
vem perdendo espaço para os estudos que
mostram diversos fatores internos e externos
ao aluno que podem contribuir para essas
dificuldades.
Compreende-se,
dessa
forma,
a
importância da atuação psicopedagógica
desde
o
segmento
da
educação
infantil, como um importante recurso
de formação e reflexão sobre as práticas
pedagógicas e os conhecimentos acerca
do desenvolvimento infantil, priorizando

aspectos importantes para a construção
de um ambiente favorável as relações de
aprendizagem.
Essa
complexidade
existente
no
contexto escolar demonstra a importância
do profissional especializado na área da
psicopedagogia para trabalhar com essa
demanda, pautado na perspectiva preventiva
e voltado para um trabalho conjunto entre
alunos, escola e família a fim de observar os
fatores que podem dificultar a construção do
processo de aprendizagem.
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A IMPORTÂNCIA DO PSICOPEDAGOGO
NO ATENDIMENTO ESCOLAR DO
ALUNO COM TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA
RESUMO: O psicopedagogo é tido como facilitador da compreensão de teorias e com o uso
de técnicas, testes de avaliação, agrega conhecimentos provenientes tanto da pedagogia
quanto da psicologia. O autismo, Transtorno Invasivo do Desenvolvimento, é uma condição
que pode afetar profundamente o desenvolvimento da criança, principalmente nas áreas de
comunicação e sociabilidade. O objetivo deste estudo é compreender o trabalho realizado
com crianças autistas na escola regular, assim como a capacidade dos professores para lidar com esse Transtorno. Concluiu-se que os professores se percebem despreparados para
trabalhar com essas crianças, e pontuam a falta de auxílio por parte de seus superiores e
a ausência de uma tecnologia de ensino adequada para lidar com esse Transtorno. A partir
desse déficit compreende-se a possível intervenção do psicopedagogo nesse contexto.
Palavras-chave: Transtorno do espectro Autista; Autismo, Psicopedagogia; Inclusão.
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INTRODUÇÃO
A
psicopedagogia
é
uma
nova
ciência e, como todas as ciências, passa
constantemente por processos de evolução e
mudanças. Diversos temas são abordados
atualmente nessa área.
Em 2009 foi aprovado o Decreto n°6949
Decreto Legislativo 2008, que versa sobre
os direitos das pessoas com deficiência.
Nesse documento o Congresso Nacional
compromete-se para combater toda forma
de discriminação, e garantir que todos os
direitos de pessoas com qualquer tipo de
deficiência sejam garantidos.
Compreende-se, portanto, que houve
uma mudança importante na estrutura
e organização do ambiente escolar, uma
vez que os professores, funcionários e a
instituição devem abranger sua capacidade
de transmitir conhecimento, voltando-se para
uma parte da população que anteriormente
não era contemplada.
O psicopedagogo, como profissional da
área da educação, também deve adaptarse para essas mudanças, no diagnóstico, no
ensino e na capacitação dos profissionais
que atuam nas escolas.
Como afirma BOSSA (2007), no Brasil,
a psicopedagogia auxilia muito o ensino,
agregando qualidade, e está cada vez
mais presente nas escolas, atendendo
principalmente os problemas e dificuldades
que outros profissionais da escola não se
sentem preparados para atender.
Como afirmam as autoras Farias,
Maranhão & Cunha (2008), a escola inclusiva
deve adaptar seu currículo e sua estrutura

física de forma a atender satisfatoriamente
todos os alunos, cuidando para que aconteça
o desenvolvimento psicológico e social
dos alunos, garantindo uma inclusão com
qualidade de ensino.
Apesar de ser obrigatório incluir o aluno,
vê-se que o número de crianças autistas
existentes no Brasil é maior do que o
de crianças diagnosticadas com autismo
matriculadas nas escolas. Essa discrepância
é evidenciada por Gomes e Mendes (2010)
quando afirmam que, apesar da incidência
de autismo ser maior do que a de Síndrome
de Down, há mais crianças com Síndrome de
Down nas escolas do que crianças autistas.
Os autores apontam como motivos para tais
resultados duas possibilidades: o erro no
diagnóstico, ou a ausência das crianças no
contexto escolar.
Considerando que a escola inclusiva é
uma obrigatoriedade nacional, e que, apesar
disso, há uma defasagem na inclusão de
crianças diagnosticadas com autismo, este
trabalho procura explorar e compreender
um pouco sobre a importância e necessidade
da psicopedagogia com crianças e jovens
autistas, com foco nas escolas, onde muitos
educadores não conhecem ou não sabem
como desenvolver um trabalho específico e
efetivo com seus alunos autistas.
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A HISTÓRIA DA
PSICOPEDAGOGIA
A preocupação com a aprendizagem
vem acompanhando a humanidade há
muito tempo. Segundo Bossa (2007), na
era industrial essa preocupação torna-se
mais clara porque o aprendizado estava
diretamente ligado à produtividade nas
indústrias. Assim, as dificuldades de
aprendizagem passam a chamar a atenção.
Inicialmente a Medicina começa a questionar
as causas dos problemas de aprendizagem e
busca suas possíveis correções.
Na mesma época acontecia a Primeira
Guerra Mundial (1914 – 1918), onde muitos
combatentes foram atingidos, possibilitando
o estudo das regiões cerebrais danificadas
e as sequelas apresentadas. Todas as áreas
da medicina puderam estudar esses danos, e
especialmente se envolveram nas pesquisas
a Neurologia, Oftalmologia e Psiquiatria.
Bossa afirma que a preocupação com as
dificuldades de aprendizagem na área da
educação infantil surge no final do século XIX.
Neuropsiquiatras, psiquiatras e educadores
iniciam estudos na tentativa de organizar
métodos de ensino para a educação infantil.
Importantes teóricos colaboram nesses
estudos como Esquirol, Montessori, Seguin
e Decroly e outros.
Os primeiros Centros Psicopedagógicos
surgiram em meados do século XX. Nos Estados
Unidos com ênfase nos conhecimentos
médicos, o que dava um caráter organicista
as dificuldades de aprendizagem. Diversas
definições surgiram para diferenciar aqueles
que eram inteligentes, mas mesmo assim

não aprendiam, dos que apresentavam
deficiências físicas, mentais ou sensoriais.
Na mesma época, na Europa, os primeiros
Centros Psicopedagógicos, segundo MERY
(1985) apud BOSSA (2007), integravam
conhecimentos pedagógicos e psicanalíticos
para assistir pessoas que não aprendiam,
mesmo sendo dotados de inteligência. Desta
forma, enquanto na Europa os estudos
acabaram por dar origem a Psicopedagogia,
os estudos americanos afirmavam que os
problemas de aprendizagem possuíam causas
orgânicas, e assim, era preciso atendimento
especializado. Esse pensamento influenciou
parte do movimento da Psicologia Escolar,
que até pouco tempo atrás determinou o
modo de tratamento do fracasso escolar.
A Argentina, mais influenciada pela
corrente europeia, passou a cuidar das
pessoas portadoras de dificuldade de
aprendizagem trabalhando na reeducação.
Este caminho acabou sendo o objeto de
estudo que contou com conhecimentos
da Psicanálise, da Psicologia Genética e
todo o conhecimento de linguagem e de
psicomotricidade, que foram agregados
possibilitando uma melhor compreensão das
dificuldades.

UMA VISÃO MAIS ATUAL
É comum ouvirmos que a Psicopedagogia é
a parceria entre duas disciplinas, a Pedagogia
e a Psicologia, na intenção de solucionar os
problemas de aprendizagem. Mesmo que
fosse assim, não poderíamos vê-la como a
simples aplicação de uma disciplina à outra.
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Parece clara a constituição de uma nova
área que recorre aos conhecimentos dessas
disciplinas, pensa o seu objeto de estudo a
partir de um corpo teórico próprio que busca
se formar.
Atualmente vemos os trabalhos da
psicopedagogia saindo das clínicas e
ampliando seus territórios de atuação,
principalmente nas escolas.
Segundo Bossa, alguns teóricos como
Golbert acreditam que a psicopedagogia
deve ser entendida a partir de dois enfoques,
o preventivo e terapêutico.
No enfoque preventivo o
objeto de estudo da psicopedagogia é o
ser humano em desenvolvimento, a pessoa
educável, os processos de desenvolvimento
e as alterações desses processos. Tem
o foco nas possibilidades do aprender
num sentido amplo onde não se pode
restringir o processo apenas a escola, mas
incluindo a família e a comunidade. Neste
enfoque o psicopedagogo pode orientar
professores, pais e administradores sobre
as características das diferentes etapas
do desenvolvimento, sobre o progresso
nos processos de aprendizagem, sobre as
condições determinadas de dificuldades de
aprendizagem.
Já o enfoque terapêutico tem como
objeto de estudo a identificação, a análise, o
diagnóstico e tratamento das dificuldades de
aprendizagem.
Bossa (2007) apresenta o seguinte
conceito de psicopedagogia, escrito por
Golbert: “não devemos nos limitar a uma
escola” (p.22), ou seja, devemos ampliar
nosso campo de visão, não devemos nos

focar a um único diagnóstico e sim há vários
até chegarmos a uma solução do caso em
questão e não podemos deixar de participar
a família para que o apoio da mesma ajude
num melhor tratamento.
A psicopedagogia estuda as características
da aprendizagem humana. Como a
aprendizagem se dá, como ela varia e está
condicionada a diversos fatores, como se dão
as alterações, como preveni-las, reconhecêlas e tratá-las. Um sujeito a ser estudado por
outro sujeito.
Num primeiro momento a psicopedagogia
priorizava a reeducação, verificava os
déficits no aprendizado e focava os esforços
na superação dos mesmos. Buscava as
semelhanças de grandes grupos de pessoas
e determinava aquela aprendizagem como a
ideal para a faixa etária em questão.
Depois a psicopedagogia passou a levar em
conta a singularidade do sujeito, buscando
informações na história e no ambiente
sociocultural do sujeito, mais baseada na
psicanálise e na psicologia genética.
Por fim, a psicopedagogia trabalha com uma
concepção de aprendizagem onde o sujeito é
um equipamento biológico com disposições
afetivas e intelectuais que interferem na
forma de sua relação com o meio, além de
influenciarem e serem influenciadas pelas
condições socioculturais e do meio.
Em 1948 o termo psicopedagogia passa
a ser definido com o objetivo de atender
crianças e adolescentes desadaptados,
embora inteligentes, que apresentam
dificuldades de aprendizagem.
Como afirma Macedo apud Bossa
(2007), “a psicopedagogia é uma (nova)
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área de atuação profissional que busca uma
identidade que requer uma formação de
nível interdisciplinar” (p.34).

A PSICOPEDAGOGIA NO
BRASIL
No Brasil temos influências americanas,
europeias e, principalmente, de profissionais
argentinos que trouxeram conhecimentos
da
Psicopedagogia
enriquecendo
o
desenvolvimento
desta
área
de
conhecimento.
Hoje compreendemos a Psicopedagogia
como a área responsável pelos estudos da
aprendizagem e de todos os transtornos que
podem aparecer neste processo.
Os teóricos da área salientam o caráter
multidisciplinar
da
psicopedagogia,
o
que
significa
admitir
a
sua
especificidade
enquanto
área
de
estudos, buscando conhecimentos em
outros campos, e assim criando seu próprio
objeto de estudo.
Antigamente também no Brasil os
problemas
de
aprendizagem
eram
considerados fatores orgânicos e determinava
a forma de tratamento. Só na década de 70
ganha força a ideia de que os problemas de
aprendizagem fossem causados por uma
disfunção neurológica não detectável em
exame Clínico. Esta disfunção foi chamada
de DCM - Disfunção Cerebral Mínima.
Na década de 80 o problema de
aprendizagem escolar passa a ser denominado
“Problema de Ensinagem”, com um enfoque
sócio-político.

O Instituto Sedes Sapientae, em São
Paulo, ligado a PUC - Pontifícia Universidade
Católica, cria em 1979 seu primeiro curso de
psicopedagogia. Na década de 90 surgem
cursos de especialização em Psicopedagogia
- Lato Sensu, em diversos estados brasileiros.
Atualmente, com a nova lei de inclusão,
mudanças são necessárias em relação tanto
a estrutura da escola quanto à formação dos
professores. Crochik et al (2009) realizaram
uma pesquisa com estudantes de pedagogia
e constataram que nem todos são favoráveis
a educação inclusiva, e que ainda há
preconceitos relativos a inserção de alunos
com deficiência na escola regular. Abre-se um
espaço no qual a atuação do psicopedagogo
é fundamental para garantir a efetividade da
inclusão escolar.

O PSICOPEDAGOGO NA
ESCOLA
O psicopedagogo procura mobilizar toda
a equipe escolar, professores, gestores e
funcionários, com foco na construção de um
espaço concreto de ensino-aprendizagem.
Todos os envolvidos devem estar articulados
para que identifiquem os pontos principais
a serem trabalhados, diagnosticados, de
modo que o objetivo a alcançar seja o
mesmo e bastante claro. Ele irá socializar
seus conhecimentos para que normas de
conduta sejam assumidas de forma mais
ampla, ampliando as possibilidades de
sucesso. Estando a escola organizada para
desenvolver um verdadeiro trabalho de
inclusão, é ele quem analisará cada criança
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que precisa de atendimento diferenciado,
e buscará conceitos teóricos para gerar
práticas mais consistentes que respeitem a
singularidade de cada um, não apenas com
conteúdos educacionais, mas oferecendo
convívio de cultura, valores, experimentação,
de docentes e discentes.
Cabe ao psicopedagogo estimular o
desenvolvimento de relações interpessoais,
o estabelecimento de vínculos, envolvendo
toda a equipe com o aluno para que este se
desenvolva satisfatoriamente.
É sabido que a prática psicopedagógica
contribui em vários aspectos, integrando
os sujeitos, nos aspectos intelectual e
moral, interagindo com o corpo docente
com objetivo no desenvolvimento do
aluno, reforçando a parceria escola/família,
estimulando a autonomia de professores
e alunos por meio da implementação de
projetos.
Individualmente o psicopedagogo atenderá
a criança com atividades específicas para o
desenvolvimento de suas dificuldades. Cabe
salientar que a função do psicopedagogo não
é o reforço escolar, como inicialmente era
erroneamente compreendido. O professor de
sala será orientado e muitas vezes auxiliado
para adequar as atividades propostas em
sala par as necessidades específicas do
aluno autista. A função do psicopedagogo,
como afirma Bossa é “assessoras a escola
no sentido de alertá-la para o papel que
lhe compete”, segundo ela faz parte da
atuação do psicopedagogo escolar o
levantamento, a compreensão e a análise
das práticas escolares e das relações entre a
prática escolar e aprendizagem, o apoio aos

trabalhos realizados no ambiente escolar,
a prevenção de fracassos na aprendizagem
escolar, com foco na melhoria da qualidade
do desempenho escolar.
A formação em psicopedagogia envolve
diversas áreas profissionais, e isso dificulta
a construção da identidade por não poder
se apoiar apenas em uma área ou origem
teórica.
O trabalho do psicopedagogo é inovador e
deve sempre manter esse caráter. Para isso a
formação deste profissional deve ser ampla,
contínua e significativa, para que esteja apto
a atender de forma tão específica outros
indivíduos em suas dificuldades.
Segundo Baptista (2002), o psicopedagogo
deve ter um compromisso ético entre sua
escolha profissional e às pessoas que se
submeterão a elas no difícil dia-a-dia de uma
sala de aula”.

O AUTISMO – SURGIMENTO
DO TRANSTORNO E SUA
DEFINIÇÃO
Segundo Perissinoto (2003), o termo
Autismo foi usado pela primeira vez em
1911 por Bleuler, caracterizando a perda de
contato com a realidade e a impossibilidade
de comunicação. Em 1943 o psiquiatra
infantil Leo Kanner publica um artigo a
respeito de crianças que apresentavam
comportamentos diferentes, todos com um
mesmo quadro patológico e raro. Kanner
chama a esse quadro de Autismo Infantil
Precoce com fundo afetivo.
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Kanner passa a analisar tendências
encontradas
nessas
crianças,
como
comportamentos sistemáticos; atividades
repetitivas;
preservação
da
rotina;
organização na ordem de objetos;
problemas
na
comunicação;
repulsa
aos barulhos altos; inabilidade na forma
visual de contato afetivo.
Em 1944, na Alemanha, o pediatra Hans
Asperger desenvolve uma tese sobre o
mesmo tema de Kanner. Ele salienta que os
distúrbios se manifestam a partir dos 3 anos
de idade, raramente anteriormente.
Hans
Asperger
aponta
as
seguintes
tendências:
falta
de
interação social, prejuízo na comunicação
não verbal, pouquíssimo contato visual,
importante resistência às mudanças,
aptidão lógica e abstração, desenvolvimento
cognitivo e motor não afetados, interesses
excêntricos.
Percebe-se que para ambos os autores
o Autismo tem enfatizada a característica
da limitação verbal, a falta de habilidade
na comunicação e na interação social. As
dificuldades na interação social são notadas
no isolamento dessas crianças, na dificuldade
de trabalhar em duplas ou grupos, na
indiferença afetiva ou no comportamento
social impróprio, habilidades essenciais no
ambiente escolar.
Na década de 1980 a psiquiatra Lorna
Wing alterou a compreensão do Transtorno
do Espectro autista, introduzindo o conceito
continuum de expressões fenotípicas,
caracterizando o autismo como uma condição
dentro de uma variedade de transtornos
relacionados. (Paula et. al., 2013)

O autismo é considerado um transtorno
genético complexo, e não como uma
doença única. Segundo Olivier (2007), “o
autismo é entendido como um distúrbio que
pode variar do grau leve ao severo, sendo
considerado como limitrofia, os casos leves”.
Algumas crianças podem ser diagnosticadas
como portadoras da Síndrome de Asperger,
quando apresenta traços de autismo mas
tem a inteligência normal. Um autista pode
apresentar deficiência mental enquanto
outro é superdotado, um pode ser excelente
escultor enquanto outro não tem o domínio
dos movimentos das mãos, um excelente
orador, com domínio das normas gramaticais
enquanto outro quase não fala.
No Brasil, segundo dados apresentados pela
Associação Brasileira de Autismo em 2007,
calcula-se que exista, aproximadamente,
600 mil pessoas afetadas pela síndrome
do autismo (Ferreira, 2008). O diagnóstico
tardio prejudica muito o desenvolvimento
da criança e o encaminhamento para seu
tratamento.
Segundo Júnior (2007), 94% dos autistas
apresentam algum tipo de comportamento
compulsivo, na forma de comportamentos
repetitivos,
acompanhados
de
uma
ansiedade que pode aparecer durante
as repetições ou na impossibilidade de
realizá-las. Convulsões também podem
ocorrer, manifestando-se como uma classe
de comportamentos ligados por repetição,
rigidez e invariância. Outras manifestações
são a manipulação de objetos, o
comportamento auto agressivo repetitivo, o
apego a objetos específicos, os movimentos
estereotipados.
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Perissionoto (2003), ressalta que os
sintomas variam de pessoa para pessoa.
Um exemplo disso são as diferenças
que encontramos na comunicação. As
dificuldades são encontradas em diferentes
graus, tanto na comunicação verbal como
na não-verbal, podem amenizar na idade
adulta, mas ainda assim não deixam de
existir. Podemos encontrar crianças que não
desenvolvem as habilidades da comunicação,
as que apresentam linguagem imatura, a
ecolalia (balbucio, criança repete o som
várias vezes, como eco), a prosódia anormal,
a inabilidade de conversação.
Segundo Rotta (2006), o autismo é uma
patologia que apresenta uma anormalidade
na anatomia do cerebelo, no sistema nervoso
central (SNC). Essa alteração ocorre durante
a gestação.

DIAGNÓSTICO
Há cinco décadas o autismo era
considerado
a
maior
incógnita
da
Psiquiatria
Infantil,
hoje
já
temos
uma definição mais objetiva, como a
apresentada por Assunção Junior (2007), que
diz que “o autismo é uma disfunção orgânica,
ou seja, biológica” (p. 26).
Somente em 1980 o autismo foi
classificado como um Transtorno Invasivo
do Desenvolvimento. Desde então cada
vez mais pessoas são diagnosticadas. Silva
e Mullik (2009) ressaltam que a incidência
vêm aumentando, principalmente nas
últimas décadas. Segundo Paula et. al.
(2013) o aumento no número de pessoas

diagnosticadas está relacionado à diversos
fatores, como a maior conscientização de
clínicos, a melhor detecção de casos sem
deficiência mental, a melhoria nos serviços
de atendimento à população, o aumento de
estudos epidemiológicos populacionais, e o
melhor conhecimento do transtorno.
Silva & Mullik afirmam que em alguns
países, como Estados Unidos, o diagnóstico
é feito aos 3 ou 4 anos. No entanto, no Brasil,
essa média sobe para 7 a 8 anos. Isso indica
que, apesar de possuir a tecnologia para fazer
o diagnóstico, o país ainda precisa investir na
capacitação de profissionais da saúde e da
educação para lidar com o autismo.
Quanto mais cedo é realizado o diagnóstico
e iniciado o tratamento melhores são os
resultados, o que aumentará a qualidade
de vida do indivíduo. Segundo Paula & et
all os primeiros anos de vida são essenciais
para o desenvolvimento de qualquer criança
“na aquisição das habilidades motoras,
em relação à capacidade intelectual e de
comunicação” (p. 199).
A AMA – Associação dos Amigos dos
Autistas esclarece que o diagnóstico do
autismo é clínico, feito por médico ou
psicólogo, por meio da observação direta
do comportamento da criança e entrevista
com familiares. Marcadores biológicos e
exames específicos para autismo ainda não
existem, mas alguns exames são importantes
para investigar possíveis causas, assim como
outras doenças associadas. O autismo
também pode estar associado a outras
síndromes e comorbidades.
Araújo, Nascimento e Júnior (2011)
relacionam o autismo a deficiência mental.
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Também segundo Silva e Mulik (2009) a
condição mais frequente é o retardo mental,
presente em 60 a 75% dos casos. Além disso
pode estar associado à Síndrome de Dowm,
Tourette, Paralisia Cerebral, deficiências
visuais e auditivas.
A definição e o diagnóstico de autismo
seguem parâmetros mundiais. Conforme a
edição do Manual Diagnóstico e Estatístico
de Transtornos Mentas, DSM-V (2013),
pode ser diagnosticado com um Transtorno
do Espectro do Autismo o indivíduo que se
encaixar nos três critérios, sendo, 1- Déficits
clinicamente significativos e persistentes na
comunicação social e nas interações sociais,
manifestadas de todas as maneiras seguintes:
a) Déficits expressivos na comunicação não
verbal e verbal usadas para interação social; b)
Falta de reciprocidade social; c) Incapacidade
para desenvolver e manter relacionamentos
de amizade apropriados para o estágio de
desenvolvimento. 2- Padrões restritos e
repetitivos de comportamento, interesses
e atividades, manifestados por pelo menos
duas das maneiras: a) Comportamentos
motores ou verbais estereotipados, ou
comportamentos sensoriais incomuns; b)
Excessiva adesão/aderência a rotinas e
padrões ritualizados de comportamento; c)
Interesses restritos, fixos e intensos. 3- Os
sintomas devem estar presentes no início
da infância, mas podem não se manifestar
completamente até que as demandas sociais
excedam o limite de suas capacidades. ”
(DSM-V, 2013)
Perissinoto (2003) cita que é necessário
exames para afastar outras possibilidades ou
até para confirmar a presença concomitante

de deficiências.
Há diversas escalas que diagnosticam
e classificam a severidade do Transtorno.
Segundo a neuropediatra N. T. Rotta (2007),
a escala de avaliação mais utilizada é a
CARS - Child Hood Autism Rating Soale, que
consiste em quinze itens aplicados com os
pais das crianças autistas maiores de dois
anos. Em cada item aplica-se uma outra
escala de 7 pontos, o que permite classificar
em níveis leve, moderada ou grave.
Existe ainda muitas outras escalas, a saber:
a escala de Comportamento Adaptativo
de Vineland, a ADOS - Escala Diagnóstica
de Observação do Autismo e a ADI-R Entrevista Diagnóstica de Autismo Revisada.
Também temos vvários testes para avaliar
a comunicação da criança, a percepção e
a expressão da linguagem, as habilidades
cognitivas neolinguísticas.
A pesquisa de Velloso et al., intitulada
“Protocolo
de
avaliação
diagnóstica
multidisciplinar da equipe de transtornos
globais do desenvolvimento”, evidencia a
importância de um diagnóstico realizado
por diversos profissionais, no caso médicos,
psicólogos e fonoaudiólogos. O uso de
diversos profissionais diminui a probabilidade
de um diagnóstico equivocado, e permite
que a criança seja encaminhada para um
tratamento específico para suas dificuldades.
Atualmente discute-se o diagnóstico
precoce do autismo, que é realizado quando
a criança tem menos de dois anos de idade.
(Lampreia, 2008). Ao realizar esse diagnóstico
não é possível afirmar que a criança é autista,
porém um tratamento pode ser iniciado,
possibilitando grande melhoria dos sintomas.
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Um dos principais sinais apresentados
precocemente é a dificuldade de Atenção
Conjunta ou Atenção Compartilhada, que
é a habilidade dos bebês e crianças bem
pequenas de coordenar e direcionar sua
atenção visual a objetos e/ou eventos para os
quais adultos estejam dirigindo sua atenção.
Nota-se
que
essa
habilidade
é
de
suma
importância
para
o
desenvolvimento cognitivo e social da
criança. A divulgação de tal dificuldade é
imprescindível
para
o
diagnóstico,
principalmente porque pode ser notada por
profissionais da educação em creches.
Além dessa há outras habilidades que
podemos observar precocemente num
transtorno invasivo do desenvolvimento,
como a falta ou atipicidade de afeto, de
sorriso social, a ausência de contato físico, a
presença de ações repetitivas com brinquedos
e outros objetos, atraso no desenvolvimento
cognitivo, presença de olhar fixo, falta de
reatividade ou super reatividade a sons,
comportamento motor repetitivo.

TRATAMENTO
A criança autista normalmente
apresenta
comprometimento
em
diferentes e diversas áreas, como:
afetiva,
cognitiva,
motora,
social,
entre outras possíveis. Um autista
possivelmente precisará de cuidados por toda
a vida, mas com adequado acompanhamento
e
estímulos
poderá
desenvolver
habilidades, adquirir conhecimentos e
superar dificuldades, chegando a exercitar

sua cidadania e integrar-se de maneira
satisfatória à sociedade.
Muitas vezes as crianças são encaminhadas
para
neurologistas,
psicopedagogos,
fonoaudiólogos,
fisioterapeutas,
profissionais capacitados para atender
indivíduos com distúrbios comportamentais.
Como
falado
anteriormente,
quanto mais cedo o diagnóstico e o início
do tratamento acontecerem, os resultados
e as chances da criança autista adquirir
autonomia serão maiores.
Atualmente não há nenhum medicamento
que trate os sintomas nucleares do transtorno,
como dificuldade de interação social e de
comunicação. No entanto, pode-se utilizar
para diminuir os sintomas de “irritação,
impulsividade, agitação, hiperatividade,
insônia, comportamentos estereotipados”,
que não são específicos do autismo, porém
são frequentes. (PAULA ET AL, 2013).
De acordo com Paula et. al. (2013) o
objetivo do tratamento de uma criança
autista é a redução dos comportamentos
mal adaptados, a aquisição da linguagem
e o aprendizado das habilidades sociais.
Gianconi e Rodrigues (2014) defendem
uma abordagem cognitivista em relação ao
autismo, afirmando que uma dificuldade
importante do autista é a capacidade de
reconhecer seus próprios estados mentais,
assim como os dos outros. As autoras
afirmam que há três tipos de intervenções
que sempre beneficiam o autista na escola: “1.
organizar de modo visual (com objetos, fotos,
imagens), previsível, estável e reconhecível
o espaço escolar: escola em geral, acesso
(entrada e saída), aula, banheiro, refeitório,
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ginásio, jardim, disposição dos móveis e dos
materiais, etc.; 2. organizar de modo visual,
previsível, estável e reconhecível o tempo
escolar: cadência temporal das lições do
turno, calendário da semana, do mês (por
exemplo, relógios murais diários, cartazes
semanais, cartazes mensais).” (GIANCONI e
RODRIGUES, 2014)
Elas afirmam que é necessário adaptar
o indivíduo antes de incluí-lo na escola,
defendendo um processo progressivo
de inclusão. Dessa forma a criança
desenvolverá gradualmente uma capacidade
de
controle
emocional,
percepção,
compreensão e comunicação.

Como mencionado anteriormente, os
autistas têm dificuldade na comunicação.
Muitos deles não chegam a desenvolver a fala.
A abordagem comportamental é relevante
também por proporcionar outra forma de
comunicação para essas crianças, por meio
do Picture Exchange Communication System
(PECS). A comunicação por meio do PECS
se dá por meio da troca de figuras entre o
indivíduo com dificuldade de comunicação
oral e outra pessoa. (MIZAEL e AIELLO, 2013)
Sendo o trabalho do Psicopedagogo
interdisciplinar e multidisciplinar, ele
pode contribuir muito no processo de
aprendizagem dessas crianças.

PSICOPEDAGOGIA E O
TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA

direto com a população infantil e com a
família dos mesmos, o que os coloca na
posição de cuidadores do desenvolvimento
emocional, cognitivo e comportamental das
crianças.
Mesmo com tantos testes e escalas, o
autismo ainda é uma síndrome que desafia
o conhecimento sobre a natureza humana. É
preciso criar possibilidades de contato e troca
sobre os conhecimentos para que possamos
melhor compreendê-lo e mais, criarmos uma
convivência ética e não preconceituosa.

Para Giaconi e Rodrigues (2014), o
psicopedagogo trabalha com dificuldades de
aprendizagem e todos os quadros relacionados
a elas. Suas ações frequentemente são
voltadas a quadros de deficiência, e ao
autismo, buscando a melhoria na qualidade
de vida dessas pessoas, e procurando integrálas da melhor forma possível ao contexto
escolar. Para tanto a ação pedagógica escolar
deve orientar-se em certa ordem, sendo,
a Prevenção, o Diagnóstico, o Tratamento
Educativo, a Integração Escolar e Laboral, a
Avaliação/a Comunicação e o Planejamento.
Em nossa sociedade muitas vezes
professores e psicopedagogos que atuam
nas escolas são os únicos a terem um contato

A INCLUSÃO ESCOLAR
A inclusão escolar de crianças e
adolescentes portadores de deficiência
é ainda muito recente no Brasil quando
comparada a alguns outros países. Segundo
Crochík et. al (2009), o primeiro país a
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implantar um modelo de estrutura escolar
que inclui todos os alunos numa mesma
sala de aula foi criado na Itália em 1971.
No final da década de 1980, nos Estados
Unidos, 69,2% dos alunos com deficiência
frequentavam salas de aula regulares,
enquanto no Brasil apenas 41% frequentava
a escola regular em 2005.
Esse problema é ainda maior quando
analisamos qual o diagnóstico dos
alunos da rede. Apesar da prevalência
de casos de autismo na população ser
maior do que a de Síndrome de Down, o
número de matrículas de alunos com autismo
em escolas (especiais ou regulares) é quatro
vezes menor que número de matriculados
com Síndrome de Down.
Todas as crianças, com necessidades
especiais ou não, tem o direito a uma
educação inclusiva, e isso requer bastante
cuidado por parte de toda a instituição
escolar, uma vez que pressupõe a alteração
desse ambiente de forma a acolher todas as
crianças e suas diferentes necessidades.
Trabalho difícil e complexo, pois
existem obstáculos culturais, ideológicos,
financeiros, educacionais, institucionais
e certas resistências. Evidencia-se que o
professor e também o psicopedagogo são
pontes entre o contexto social e cultural
da criança, e a convivência na sala de aula,
responsável pela alteração das práticas
culturais já existentes, pautadas na exclusão
e preconceito.
A expectativa em relação à inclusão também
é divergente. Segundo Pimentel e Fernandes
(2014) foi constatado que, enquanto os
professores preocupam-se prioritariamente

com questões sociais das crianças, os pais
esperam melhoras referentes aos aspectos
pedagógicos.
Na verdadeira inclusão mostra benefícios
não apenas para os alunos com necessidades
especiais, mas também para todos os alunos
da escola, o que nem sempre é valorizado
pelos professores.
Pimentel, Fernandes (2014), falam sobre
a importância do professor como agente
para uma inclusão efetiva nas escolas. Eles,
porém, muitas vezes estão despreparados
para tal ação, não sabem como ensinar o
aluno, e acabam chegando à conclusão de
que a escola é apenas um veículo para a
socialização das crianças.
As autoras ainda afirmam, por meio de sua
pesquisa que os próprios professores relatam
se sentirem despreparados para lidar com
essas crianças, e acusam a falta de auxílio
por parte de seus superiores e a ausência
de uma tecnologia de ensino adequada para
lidar com esse Transtorno.
O psicopedagogo é tido como facilitador
da compreensão de teorias e no uso de
técnicas, testes de avaliação, agregando
conhecimentos provenientes tanto da
pedagogia quanto da psicologia, e que pode
ver nesse espaço uma oportunidade para
ações efetivas e relevantes. Seu trabalho
em parceria com professores, educadores,
gestores na construção do conhecimento
é de suma importância para o sucesso de
intervenções em autistas no ambiente
escolar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A psicopedagogia, como outras ciências, nasceu a partir
de demandas sociais e econômicas. É uma ciência recente,
do Século XX, derivada da Psicologia e da Pedagogia, e sua
área de atuação ainda está se desenvolvendo.
Atualmente, o foco dessa profissão é a busca de soluções
para as mais diferentes dificuldades de aprendizagem,
sempre tentando promover uma melhor compreensão desse
complexo processo. Esse trabalho torna-se cada vez mais
importante, principalmente com as recentes leis de inclusão
escolar, que tornam o problema de aprendizagem parte do
cotidiano da escola regular.
A partir da pesquisa realizada, nota-se que hoje temos a
inclusão dos alunos nas escolas, mas mesmo assim algumas
escolas ainda não possuem um plano de ensino que realmente
inclua essas crianças, criando dificuldades no processo
de ensino-aprendizagem dos alunos com dificuldades
específicas, prejudicando a verdadeira inclusão determinada
por Lei.
O autismo, pela complexidade e especificidade do
transtorno deixa clara a necessidade de profissionais
especializados para seu atendimento, além dos pedagogos,
nas instituições.
Essa demanda aparece, em primeiro lugar, em relação
ao diagnóstico diferencial. O autismo é uma condição que
se manifesta desde os primeiros anos de vida, que pode
ter diferentes graus de comprometimento, e pode estar
ligada a outras comorbidades. É necessário, principalmente
na escola infantil, que os professores sejam capacitados a
detectar sintomas característicos de autismo, levando a um
diagnóstico do Transtorno antes dos 6 anos.
Após o diagnóstico há o tratamento. Para tanto, é
necessário uma compreensão do problema, conhecimentos
específicos e intervenção adequada ao desenvolvimento da
criança autista. Crianças com autismo possuem dificuldades
de graus variados em diversas áreas do conhecimento,
incluindo a sociabilização. Professores afirmam que essa é a
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área na qual o foco do atendimento escolar
reside ao lidar com crianças com deficiência.
Ao refletir sobre ambas as informações,
em relação a autistas de grau moderado a
grave, pode-se supor que as crianças com
autismo terão um avanço em ao menos essa
área, que a priori é tão comprometida; ou
os profissionais não conseguirão obter um
resultado positivo nem mesmo nessa forma
de intervenção, visto que o manejo dessas
crianças difere do de outros diagnósticos.
Nota-se cada vez mais a imprescindível
necessidade de um profissional que tenha
um papel de tutor, formador de professores
e outros profissionais presentes na escola,
capazes de ensinar técnicas de ensino e
comunicação com crianças autistas.
Esse papel, espaço do psicopedagogo,
acontece a partir do enfoque terapêutico, por
meio do diagnóstico e auxílio no tratamento
de pessoas com um Transtorno de início
multifatorial. Durante o desenvolvimento
da criança autista é necessário ajustes que
fazem parte do tratamento.
Os professores relatam sentirem-se
sozinhos e sem recursos para a parceria e a
visão multidisciplinar que em muito auxiliam
o aluno autista, proporcionando ganhos em
todas as áreas de sua vida, e proporcionando
um aumento na sua qualidade de vida.
A escola, ao receber uma criança autista,
deve obrigar-se a conhecer seus contextos
pessoais e familiares, e a oferecer informações
aos profissionais que terão contato com
a criança na escola. Cabe a escola ter
profissionais com formação adequada a
esses atendimentos, para que possam
acolher o autista, avaliar adequadamente

suas necessidades e limitações, e que
assim possam estimulá-la objetivando seu
desenvolvimento enquanto pessoa, aluno e
cidadão. Essa tarefa não deve ser apenas do
professor, que afirma não ter recursos para
o atendimento, mas de toda a instituição.
O psicopedagogo é uma peça essencial na
inclusão da criança na escola.
Durante a pesquisa pode-se notar a
ausência de trabalhos que falassem sobre o
papel do psicopedagogo na inclusão escolar,
com as pesquisas encontradas referindo-se
apenas ao pedagogo, professor, psicólogo
e até mesmo ao fonoaudiólogo para tal
tarefa. Por meio dessa constatação nota-se
que, apesar desse espaço existir, e de haver
demanda de trabalho, o psicopedagogo
não está inserido de maneira efetiva nesse
contexto. Outra possibilidade é que seu
trabalho prático não está produzindo
material acadêmico, o que também é uma
falha para a disseminação do conhecimento
entre psicopedagogos e outras profissões
envolvidas.
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A FLEXIBILIDADE DA GESTÃO
PARA COM ALUNOS, PAIS E
COMUNIDADE EM GERAL
RESUMO: O presente artigo tem como objetivo realizar um panorama geral acerca dos novos padrões de gestão da educação básica brasileira. A intenção é apresentar o gerenciamento dos estabelecimentos de ensino segundo a perspectiva da flexibilidade da Gestão para com alunos, pais e comunidade em geral, demonstrando seu
funcionamento e evidenciando, por meio desse, os avanços que a educação vivencia
atualmente em termos de autonomia e participação social nos processos de gestão da escola,
bem como os desafios e/ou obstáculos que ainda vivemos no que diz respeito à efetivação
de todos os princípios propalados pela Gestão Democrática, percebendo a importância da
parceria com os pais e a comunidade em seu entorno.
Palavras-chave: Flexibilidade; Gestão; Comunidade.
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INTRODUÇÃO
O objetivo geral desse artigo é mostrar
que a gestão escolar das escolas públicas
compreende inúmeras ações, dentre elas
a condução do trabalho dentro da escola,
levando em conta a função social da escola,
empregando meios claros e compreensíveis
para se alcançar determinados fins.
Para Lück (2000, p. 37):
A mudança de paradigma, que passa da
simples administração para a gestão da escola
é marcada por uma mudança de consciência
a respeito da realidade e da relação das
pessoas na mesma - se assim não fosse,
seria apenas uma mudança de modelos. Essa
mudança de consciência está associada à
substituição do enfoque de administração,
pelo de gestão.
Durante
o
artigo
proponho
como objetivo específico abordar a
temática de como é importante uma
gestão democrática, isto é, todas as pessoas
que participam da escola estarem envolvidas
com ela. É inegável o fato de que a sociedade
atual vive em processo de constantes
transformações
econômicas,
políticas,
sociais, culturais, de valores e na forma de
ver e interagir no mundo.
A escola, por sua vez, se encontra no
interior deste processo de mudança e tem
o desafio de contribuir na formação de
uma sociedade cada vez mais dinâmica. Os
estabelecimentos de ensino são unidades
especiais, são organismos vivos que fazem
parte de um contexto socioeconômico
e cultural, marcado pela pluralidade e
diversidade.

Cabe trazer à discussão o entendimento
do que é gestão educacional, de acordo com
Heloísa Lück (2006):
A gestão educacional corresponde à área
de atuação responsável por estabelecer o
direcionamento e a mobilização capazes de
sustentar e dinamizar o modo de ser e de
fazer dos sistemas de ensino e das escolas,
para realizar ações conjuntas, associadas e
articuladas, visando o objetivo comum da
qualidade do ensino e seus resultados. (Lück,
2006, p. 25)
Desta forma, de acordo com a autora, as
ações dos gestores educacionais devem ser
articuladas entre si e com a participação
de todos no processo, do planejamento à
execução, caso contrário, não alcançarão
o sucesso almejado. Destaca-se, nestas
palavras da autora, a dinâmica necessária
na ação dos gestores educacionais e das
escolas, necessária para acompanhar as
mudanças cada vez mais acentuadas na
sociedade. Com isso, a responsabilidade da
gestão educacional vai muito além da simples
administração de recursos financeiros, de
pessoal ou do patrimônio escolar.

A ESCOLA QUE DESEJAMOS
A escola que todos desejamos não deve ser
uma utopia, mas uma realidade democrática
e de qualidade, devidamente organizada
para atender às características diferenciadas
de crianças, jovens e adultos, com materiais
e equipamentos suficientes.
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A proposta pedagógica deve valorizar a
cultura do sucesso no ensino aprendizagem e
na vida profissional, social e familiar de todos.
Para implantar essa nova escola, é necessária
uma gestão mais eficiente e moderna, e que
novos papeis sejam atribuídos aos gestores
para que o país possa cumprir o preceito
constitucional de garantir toda a educação
com qualidade e equidade.
A Lei de Diretrizes e Base da Educação
Nacional (LDB) exige a redefinição de
responsabilidade dos vários sistemas de
ensino e novas incumbências da escola:
como tarefas, funções ou atribuições para
promover o fortalecimento gradativo de sua
autonomia. Para isso é necessário optar pela
gestão democrática, possibilitando à escola
maior grau de autonomia e garantindo
o pluralismo de ideia e concepções
pedagógicas, com o objetivo de melhorar o
nível de educação escolar oferecida. Para
isso, essa organização, exige dos gestores
um planejamento adequado e atitudes
dinâmicas e empreendedoras para orientar
o seu pessoal administrativo, técnico e
docente. As mudanças devem ser embasadas
nas modernas teorias de gestão em ênfase
na liderança, nas tomadas de decisões, nas
estratégias, na falibilidade e na autonomia
da escola. O humanismo organizacional, a
gestão de qualidade e a liderança situacional
podem provocar as mudanças necessárias no
interior da escola. No novo tipo de gestão,
necessitam, prioritariamente, prevalecer à
liderança, a participação, a criatividade, a
iniciativa, a cooperação, e a motivação.
No entanto, o novo modelo de gestão
educacional e escolar enfatiza a liderança,

não mais realizada como no passado, por
gente talentosa, com características de
personalidade que induzem as pessoas ao
trabalho e à participação. Hoje o líder busca,
intencionalmente, influenciar os outros para
utilizarem todo o seu potencial, realizarem
bem as tarefas e atingirem os objetivos
e metas, matizando o desenvolvimento
organizacional e pessoal. As características
do líder são expressas pelos conhecidos
“sete
cês”:
credibilidade,
convicção,
caráter, cuidado, coragem, compostura e
competência.
Para Luck (1998):
“o termo gestão, para substituir a antiga
administração escolar, tem sido utilizado de
forma equivocada, pois o que parece é que se
trata de simples mudanças de terminologia
das antigas noções de como conduzir as
atividades meio da escola”.
A Administração cientifica (Taylor e
seus seguidores) não tem mais vez em
organizações onde ocorrem processos
sociais caracterizados pela diversificação e
pluralidade de interesses, em que as pessoas
não podem ser consideradas componentes
de uma máquina manejada e controlada
de fora pra dentro. Mas, nem tudo da
administração clássica deve ser desprezado.
Alguns princípios e práticas muito difundidos
da administração geral, devidamente
adaptados, poderiam ser aplicados à gestão
educacional e escolar.
Para tanto, adotar critérios diferentes e
eficazes de avaliação do processo educativo;
lembrar-se de que o que sabemos hoje
poderá estar obsoleto amanhã, e se pararmos
de aprender, estaremos condenado à
estagnação
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é necessário e urgente, principalmente
nas escolas públicas.
Assim
sendo,
é
fundamental
o
desenvolvimento de uma consciência crítica
coletiva dos gestores educacionais em
diferentes níveis, no sentido de trabalharem
juntos e de forma organizada para o
encaminhamento de novas e significativas
mudanças nas escolas e nos processos
educativos que lhes competem. Ensinar
e aprender, hoje, não se limita ao trabalho
dentro da sala de aula. Implica modificar o
que fazemos dentro e fora dela, no presencial
e no virtual, organizar ações de pesquisa e
de comunicação que possibilitem continuar
aprendendo em todo o ambiente escolar.
A educação é um desdobramento da
política e implica a compreensão dos projetos
educacionais que as classes sociais pretendem
conservar ou instaurar, as diversas formas
de administrar as instituições educacionais
e as suas implicações nos processos de
organização, como se pode observar a seguir
na visão de Ganzeli (2005). Segundo autor,
“existem formas diversas de compreender e
de trabalhar a administração da educação”.
A administração eficaz que é conhecida
como a Escola das Relações, pois enfatizou
o estudo do comportamento do grupo
e a organização informal nas empresas,
tendo como ideia principal aumentarem
a produtividade por meio de redução dos
custos oriundos dos conflitos existentes no
ambiente de trabalho. E ainda está diretamente
relacionada ao desempenho pedagógico
alcançado pela escola. A administração
efetiva que deve ser considerada como
uma construção conceitual, derivada de um

conjunto de teorias administrativas surgidas
após a segunda guerra mundial. Concebe
a organização como um sistema aberto,
influenciada pelo ambiente social e político.

A GESTÃO DEMOCRÁTICA E
SUA IMPORTÂNCIA
O Papel do gestor frente à mudança,
à transformação e à inovação é saber
acompanhar as mudanças da sociedade
e ampliar a capacidade de realização da
organização escolar, levando-a atingir o seu
potencial pleno e a se tornar uma instituição
de gestão democrática.
O gestor escolar deve agir como líder,
pensando no progresso de todos que fazem
parte de sua equipe. Ele deve ter consciência
de que sua equipe não se limita a alunos,
professores e demais funcionários internos
da instituição. A equipe escolar é composta
também pelos pais dos alunos e por toda a
comunidade de forma geral, que deve ser
mobilizada para que juntos possam promover
o principal objetivo de toda equipe escolar: a
aprendizagem dos alunos. Um gestor líder é
capaz de desenvolver o potencial de trabalho
de toda sua equipe, fazendo com que esta
se sinta capaz de transformar e realizar com
sucesso todos os projetos desenvolvidos
pela instituição de ensino.
O desenvolvimento de uma cultura
democrática participativa na escola exige a
participação de todos que acercam o trabalho
do diretor nas questões políticas, pedagógicas
e administrativas da educação, para um
propósito de que ele consiga contribuir da
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melhor maneira para a elaboração e execução
de propostas que contemplem a maioria.
A visão de que um pedagogo, um
educador físico, um orientador educacional
ou até mesmo um coordenador pedagógico
não possa exercer funções administrativas,
é uma visão que pode ser considerada
radical. Porém a hipótese lógica da questão
é: para saber administrar bem, tem que ter
uma formação e uma experiência gerencial,
administrativa; e separar as funções, ambos
os profissionais acerca de uma instituição
escolar ganharão com isso, tanto na
qualificação profissional quanto no exercício
pleno de suas funções.
Essa preocupação fez levar instituições
de ensino superior criar cursos de
especializações destinados à formação
dos diretores, inspetores, supervisores,
orientadores, coordenadores, cada um
dentro de suas específicas designações, mas
com o objetivo eloquente de difundirem
ferramentas operacionais para a gestão
escolar. Mas isso não foi o suficiente para
mudar a cultura a qual delega ao diretor: a
função de um gestor multiuso, se tornando
um verdadeiro “coringa” escolar.
Um órgão dirigente de uma escola poderia
ser constituído hipoteticamente da seguinte
forma: Diretor eleito sendo este voltado
para assuntos pedagógicos, Vice-diretor
podendo focar nos assuntos administrativos,
os Coordenadores Pedagógicos divididos
por níveis escolares ou turnos, Supervisor,
Orientador Educacional e um Gestor escolar
que cuidaria das demandas que requerem
execução administrativa. Acompanhado a
isto, caso venha a tona a formação de um

Colegiado, algum destes poderiam ocupar
o cargo de Presidente do Colegiado, que
teria também a presença de um professor
representante do corpo docente, um membro
representante do campo administrativo,
um representante da comunidade escolar,
podendo ser este um pai de aluno, um
morador do bairro, um ex- -estudante, e até
mesmo uma força política ou empresarial
que seriam escolhidos democraticamente
entre seus membros.
Mas para que uma proposta desta se torne
exequível, é importante rever o atual modelo
de gestão escolar das escolas públicas,
buscando como fonte de inspiração,
modelos de gestão de escolas privadas que
são escolas de sucesso, e se adequando às
normas e regimentos, - claro, de acordo com
as leis às quais são submetidas esta escola,
seja municipal, estadual ou federal. Uma
escola democrá- tica não pode ser gerida
por uma única pessoa. Ela deve ser gerida
pelo coletivo, privilegiando os espaços mais
amplos de discussão e decisão.
A Gestão Democrática foi proposta, pela
primeira vez, como princípio para gerenciar a
educação brasileira na Constituição Federal
de 1988 no Art. 206. Mas, sua trajetória
começa bem antes da promulgação da CF.
As primeiras discussões acerca de uma
forma de gestão que proporcionasse uma
educação mais democrática e igualitária
ocorreram durante a redemocratização do
Brasil, nos movimentos sociais que lutavam
para por um fim no governo militar e,
portanto, na ditadura militar.
Era um desejo antigo dos educadores
alcançarem uma educação democrática,
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de qualidade, capaz de formar o indivíduo
autônomo. Uma educação igual para todos,
com o direito de acesso e permanência na
escola garantidos.
Em prol desse desejo, lutaram e
contribuíram para a adoção da Gestão
Democrática para educação.
Paralelamente a isso, discutiam-se,
em eventos internacionais, uma reforma
educacional para a educação dos países
Latino Americanos e do Caribe, como um
mecanismo necessário para a modernização
da economia desses países. Isso se dava
pelo cenário de crise do capital que se
desenrolava desde os anos de 1950 e, que
se agravava nos anos de 1970 e 1980 nos
países subdesenvolvidos.
A crise do capitalismo foi uma
crise estrutural da sua forma de
produção que até então era direcionada
com base no modelo fordista, onde
o trabalho era organizado de forma a
concentrar um
grande
número
de
trabalhadores, com hierarquias de cargos,
sem nenhuma participação dos funcionários
na tomada de decisões.
Esta forma de produção produziu um
acúmulo do capital, causando assim uma crise
no seu modo de produção, ou seja, a crise
do capital. A partir deste momento torna-se
necessário uma reestruturação na forma de
produção do capital, sendo o toyotismo o
modelo escolhido para tentar superar a crise.
O modelo toyotista de produção propunha
a produção flexível, ou seja, a produção
nas fábricas passaria a ocorrer conforme a
demanda de pedidos, sem acumulação de
produção.

O trabalho passou a ser organizado
em equipes, onde os trabalhadores
poderiam discutir sobre o seu trabalho
procurando sempre a melhor forma de
se alcançar altos níveis de produtividade.
Neste
momento,
os
funcionários
das fábricas passam a ser chamados
para discutir sobre assuntos inerentes a
seus postos de trabalho, rompendo com
a forma de administração do fordismo,
sendo assim, a administração passa a ser
denominada gestão, sendo esta denominação
devido à nova forma de organização
dos trabalhadores no novo momento
de produção capitalista.
Este novo modelo de gestão implantadas
nas empresas fez com que surgisse o
conceito de “fazer mais com menos”, e este
influenciou a administração pública de outras
instituições, não ficando a escola fora desta
nova forma de administração.
A gestão educacional, no contexto
dinâmico em que o mundo se encontra,
tem a necessidade de desenvolver
novos
conhecimentos,
habilidades
e
atitudes, de forma a ultrapassar esta
concepção
de
gestão
como
mera
administração escolar.
É necessário um esforço especial por parte
da gestão escolar, no sentido de promover
a articulação entre seu talento e energia
humana, recursos e processos, visando à
transformação dos seus alunos em cidadãos
participantes da sociedade.
O termo gestão escolar possibilita
ultrapassar o enfoque limitado de
administração, levando em conta que os
problemas educacionais são complexos e
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necessitam de visão global e abrangente,
assim como ações articuladas, dinâmicas e
participativas.
Esta mudança, que não é apenas
uma questão terminológica, representa
novas
ideias
e
estabelece,
na
instituição
escolar,
uma
orientação
transformadora, a partir da rede de interrelações que ocorrem, dialeticamente, no
seu contexto interno e externo.
Luck (2006) defende que:
Paralelamente à adoção do termo gestão
na legislação e nas organizações escolares,
ocorre principalmente a adoção de princípios
e valores mais democráticos no ambiente
escolar. Consequentemente, há maior
abertura à participação da comunidade
escolar no cotidiano da escola, assim como
possibilita uma visão mais abrangente dos
problemas e necessidades educacionais e da
própria organização escolar.
Com esta análise, pode-se afirmar que
Gestão educacional significa a gestão de
sistemas de ensino e a gestão escolar,
onde a ideia de gestão passa por todos os
segmentos do sistema, tanto em nível de
gestão do sistema de ensinos, quanto em
nível de gestão de escolas.
Na gestão, os processos pressupõem
uma
ampla
e
continuada
ação
que se estende a dimensões técnicas e
políticas que só produzem um efeito real
quando unidas entre si.
Na gestão educacional democrática,
pode-se destacar a criação de conselhos
dotados de autoridade deliberativa e
decisória, a participação da comunidade
escolar na escolha dos diretores e o repasse

direto de recursos financeiros às unidades
escolares medidas que visam contribuir para
a construção de uma escola autônoma.
A gestão democrática exige a compreensão
em profundidade dos problemas postos pela
pratica pedagógica. Ela visa romper com
a separação entre concepção e execução,
entre o pensar e o fazer, entre a teoria e
a prática. Busca resgatar o controle do
processo e do produto do trabalho pelos
educadores, implica principalmente o
repensar da estrutura de poder da escola,
tendo em vista sua socialização.
A socialização do poder propicia a
prática da participação coletiva, que
atenua o individualismo; da reciprocidade,
que elimina a exploração e da autonomia
que anula a dependência de órgãos
intermediários que elaboram políticas
educacionais das quais a escola é mera
executora. (DEMO, 1994, p.21).
Na gestão democrática o processo de
descentralização é concretizado na medida
em que a escola vai construindo a sua
autonomia. Com a autonomia, a escola tornase o centro das decisões responsabilizandose por elas.
Para Rios (1982, p.77):
A escola tem uma autonomia relativa e
a liberdade é algo que se experimenta em
situação e esta é uma articulação de limites e
possibilidades.
O funcionamento da Escola e a qualidade
dos seus serviços, bem como de qualquer
organização dependem do trabalho que cada
pessoa realiza no seu interior. As atividades
desenvolvidas são intercomplementares e,
no conjunto, garantem as condições de
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funcionamento da Escola. Por isso nunca
é demais destacar a importância do trabalho
de cada um, bem como do seu conjunto e do
diretor em particular.
A concretização do trabalho coletivo na
escola deriva de um processo propositado
e intenso na busca da quebra das relações
de poder autoritário para a almejada
democracia verdadeira. As fronteiras de
qualquer Projeto Político Pedagógico devem
raciocinar o desejo de um trabalho coletivo.
Para isso, faz-se necessária a participação
efetiva das Instâncias Colegiadas como:
Conselho Escolar, APMF, Grêmio Estudantil,
Conselho de Classe e representantes de
turma (ação esta que prepara o aluno
para atuar efetivamente de forma crítica
na sociedade), além dos trabalhadores da
educação, Conselhos Tutelares e demais
órgãos que defendem os direitos das crianças
e adolescentes.
O gestor escolar precisa conhecer a
Legislação relativa à gestão de pessoal no
serviço público e, mais especificamente,
aquelas que tratam dos servidores na
educação. Vê-se aí a necessidade desse
profissional desenvolver além da sua
competência pedagógica a sua competência
nos aspectos legais para poder programar
uma gestão mais eficiente.
Existe a gestão escolar como meio para
a efetivação do ensino aprendizagem.
Sabemos que a gestão escolar é eficaz
quando os dirigentes buscam uma visão
global e abrangente do seu trabalho, em
que venha a favorecer o desenvolvimento
da escola e qualidade de suas ações.
Escolas efetivas são capazes de promover

aprendizagem significativa na formação dos
seus alunos e conseguem estabelecer metas
para a melhoria objetiva da aprendizagem, do
desempenho de seus alunos e das condições
para promovê-la. Melhoram e aumentam
a capacidade de mobilização de pessoas
em torno da educação, sejam professores,
pais, alunos e/ou comunidade. Buscam
comprometimento com o desenvolvimento
de programas de alcance a médio e longo
prazo. Melhoram a mobilização e utilização
de recursos para a educação e desenvolvem
sinergia coletiva e espírito de equipe.
Para Silva (2007, p. 3):
A gestão escolar, dentro da perspectiva
democrática, passa pela democratização
da escola e por sua natureza social, não se
restringindo exclusivamente aos processos
transparentes e democráticos ligados à
função administrativa.
Assim, considerando que a gestão
educacional passa por um processo de
transição, a escola defronta-se ainda com um
sistema contraditório em que forças de tutela
ainda estão presentes, ao mesmo tempo
em que os espaços são criados, e a escola
assume ações para as quais não desenvolveu
as competências necessárias.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em razão importância e as particularidades do tema,
procurei ressaltar nas conclusões apenas alguns aspectos
essenciais, deixando em aberto outras questões que poderão
ser desenvolvidas posteriormente com maior profundidade.
A “Gestão Democrática: Articulação e Desenvolvimento
dos Sistemas de Ensino” parece ser um movimento
político da União dos Estados Brasileiros para que
ocorra a efetivação do proposto pela legislação
vigente. No entanto, é importante fazer a ressalva de que
a ação prescritiva dos programas federais tem imprimido
às escolas públicas brasileiras ainda um modelo que não
trabalha exatamente a gestão democrática da educação. O
modelo organizacional das instituições escolares nacionais
ainda é o modelo administrativo baseado no positivismo e
no funcionalismo.
A administração escolar ainda é regida pelos
pressupostos da administração empresarial e é emergente
a necessidade de uma mudança de paradigma para que
se possa efetivar a gestão democrática da educação. A
mudança primordial estaria vinculada à superação do modelo
administrativo vigente durante muito tempo no campo
educacional, pelos princípios da gestão.
A Gestão Democrática é uma forma de gerir uma
instituição de maneira que possibilite a participação,
transparência e a democracia. Portanto, este é o compromisso
da gestão democrática da educação, que necessita
expressar e construir políticas públicas educacionais
comprometidas com a formação da cidadania e a felicidade
de todos os cidadãos.
Para concluir, friso que o gestor escolar deve ser o principal
pedagogo, já que ele é o maior responsável pelo processo
ensino aprendizagem, pois ele é a pedra angular do edifício
educativo que o coletivo docente deve construir dia a dia na
escola.
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A PSICOPEDAGOGIA NA PRÁTICA
ESCOLAR
RESUMO: O objetivo do presente trabalho consiste em discutir sobre a importância do
psicopedagogo enquanto mediador nos processos educativos que acontecem no contexto escolar. A investigação visou identificar a importância de um trabalho do psicopedagogo qualificado e voltado para o processo do desenvolvimento da aprendizagem de crianças do ensino fundamental. A ênfase na reflexão e construção do
mesmo instrumento buscou entrelaçar a constituição de veículos de qualidade no desenvolvimento, na aprendizagem e na intervenção do psicopedagogo; considerando a aprendizagem como um processo articulado entre: o momento do aprendiz, a sua história e as
suas possibilidades sob os aspectos cognitivo, afetivo e social. Dessa forma, as fontes metodológicas utilizadas neste artigo exprimem a ideologia de grandes estudiosos da área como,
Paulo Freire, Adriano Holanda Furtado Holanda, José Carlos Libâneo, Tereza Lima, Antônio
Zabala, Maurice Tardif e Ana Rita Silva Almeida.
Palavras-chave: Psicopedagogia; Prática Escolar; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO
Há algum tempo quando se terminava a
graduação pensava-se que, o profissional
estaria plenamente pronto para trabalhar
em sua área o resto da vida, passou-se
a reconhecer a complexidade da prática
pedagógica. No entanto, vêm-se buscando
novos paradigmas para compreender a
prática docente e os saberes pedagógicos
e epistemológicos relativos ao conteúdo
escolar a serem ensinados aprendidos, estes
parecem continuar sendo no país pouco
valorizado pelos programas de formação de
professores, pois equilíbrio entre inovação e
tradição é difícil.
A sociedade, com o seu ritmo acelerado,
com uma grande competição pelos lugares
de destaque, pelas mudanças rápidas
nas novas tecnologias obrigando a que
cada um se adapte aos novos contextos
o mais rapidamente possível sob pena de
ser ultrapassado tornaram-se obrigatório
pensar-se na educação ao longo da vida
e para a vida. E é neste contexto, numa
altura em que os sistemas educativos
formais tendem a privilegiar o acesso ao
conhecimento, em detrimento de outras
formas de aprendizagem, importa conceber a
educação como um todo. Nesta perspectiva
deve orientar as reformas educativas, com
programas como da definição de novas
políticas pedagógicas.
Na educação de acordo com seus
inúmeros sistemas se faz preciso se imbuir
do conhecimento de sua verdadeira função.
Ao estudar a psicopedagogia percebese a relação destes com as várias áreas de

conformação do ser humano, as quais sejam:
a Psicologia, a Pedagogia, a Sociologia, a
Biologia e, em grande monta, a Filosofia.
Tudo isso engloba um leque de diversidade
do ser humano e suas dificuldades. Assim
entra o papel do supervisor intervindo na
aprendizagem procurando as mais diversas
formas para atender a dificuldade de cada
aluno, contribuído com a formação integral
do ser humano.
Com isso, levar em conta o conhecimento
que existe buscando aflorar quando
necessário mostrar a importância do aprender
e com que o aluno entenda o porquê buscar
pelo seu aprendizado.
Neste caso contando com o professor mais
preparado, com o psicopedagogo, ajudando a
detectar a melhor metodologia para se aplicar
a cada caso. É certo que o professor, sozinho,
não de conta de resolver as grandes mazelas
nas quais se encontra a educação de hoje,
nem que vá impedir, com sua atuação, que se
formem delinquentes, arruaceiros, párias da
sociedade, mas pode um professor egresso
de escolarização qualificada, minimizar o
número de educando sem consciência de
seu lugar no mundo e de sua tarefa como
construtor da hegemonia moral e social.
Entretanto, para que haja resultados
rápidos, deve haver na instituição o
engajamento de um todo, não somente
professor-psicopedagogo, permanentes em
prol de uma educação de qualidade.
A instituição deve, ainda, preocupar-se
com o conjunto humano atuante em seu
meio: dirigente educacional, corpo docente,
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servidores de segundo escalão (merendeira,
pessoal da limpeza, inspetores), enfim, todo
quadro de funcionários interno a escola
inseridos nos mesmos objetivos, serem um
grupo que compartilhe da responsabilidade
pela comunidade escolar. Toda instituição
deve estar fundamentada nos conceitos de
formação de valores. Que no meu entender
é o principio de tudo.
Estudos apontam que existe a necessidade
de que o professor seja capaz de refletir
sobre sua prática e direcioná-la segundo a
realidade, aos interesses e às necessidades
dos alunos. Nesse sentido, é pensando
criticamente a prática de hoje ou de ontem
é que se pode melhorar a próxima prática.
Com um Professor Prático-Reflexivo, não
apenas na prática docente, existem situações
conflitantes e desafiantes e a aplicação de
técnicas não convencionais não resolve o
problema.
Dizer que o professor precisa refletir
sobre seu trabalho não é mais novidade.
Pois esta dimensão está relacionada com o
desenvolvimento do trabalho coletivo, com a
organização de grupos e com a comunicação
como um todo. As marcas trazidas pelo
profissional na formação acadêmica têm
encontrado dificuldades para superar esta
perspectiva, pois na verdade não fomos
preparados para tanta diversidade humana,
mas fazer do ensino um espaço de produção e
conhecimento. Em razão esta falta de valores
que já deveriam vir com os nossos alunos de
casa, é impossível irmos direto a aplicação
do ensino sem firmarmos a base. Podemos
até afirmar que virou moda, dizer que o aluno
não quer aprender, nem saber de nada, como

outras que volta e meia se espalham no meio
educacional.
Mas, a realidade a qual lidamos hoje é
mesmo assim. Com isso difundem várias
ideias de como educar, como fazer, como
aplicar, e tentar, mas justamente por isso,
um perigo, pois nada adianta tentar novas
praticas se não detectarmos que o erro e
o mau desenvolvimento de alguns alunos
esta na base familiar. Entretanto vejo na
psicopedagogia o apoio com o professor,
buscando amenizar as marcas de cada um
e ai sim, utilizar um método o qual se julga
mais adequado. Pode ser uma ideia pouco
compreendida e se transformar num discurso
vazio, mas acredito que seja um caminho a
se valorizar, e claro que compreendendo
também que o papel não é ser psicólogo de
cada um, mas conhecer a historia do aluno
assim se fazendo compreender. Muitas das
vezes como professor - reflexivo podemos
descrever o que foi feito em sala de aula.
Assim cooperando também com o professor a
ajustar e a chamar atenção, não só a respeito
da formação do profissional.
Quando defende que os profissionais façam
o questionamento sobre situações práticas
como base de sua formação é reavaliarmos
que ha divergências teóricas das quais vimos
na nossa formação e na pratica, temos que
buscar outras formas. É assim que se tornam
capazes de enfrentar cada nova situação e
tomarem a decisão apropriada.
Hoje o profissional da educação já não é
mais meros professores, mas sim polivalentes
por serem capazes de levantar dúvidas sobre
seu o próprio trabalho e restabelecer diante
dele. O professor deve não apenas ensinar
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bem a fazer algumas contas de Matemática
ou a ler um conto. É preciso ir mais fundo,
saber o que acontece com o estudante que
não aprende a lição. É preciso ter muita
vontade de aprender a fazer. No entanto,
muitos acham que basta alguém descrever
como tinha acontecido algo em sua aula
para ser tratado como reflexivo, e esse
processo é muito mais que descrever, pois
é possível perceber efeitos de uma prática
questionadora nos estudantes. Quando o
professor faz isso corretamente, o aluno
aprende a gerir seu estudo, dificilmente ele
será alguém que só decora, porque o mestre
incute nele estratégias de interrogação e
busca formá-lo como um indivíduo autônomo.
Afinal, tudo está mudando a sociedade, o
efeito das novas tecnologias de comunicação
estão sendo enorme e os problemas de
indisciplina também tornam os contextos de
aprendizagem muito difíceis. O que ajuda a
manter certo contato com a realidade da sala
de aula é o acompanhamento dos formandos
para ajudá-los a se desenvolver. E a realidade
da universidade mostra que a maior parte
do processo ensino-aprendizagem que
desenvolve está calcada no modelo de
reprodução do conhecimento.
O Psicopedagogo, baseado nos valores e
filosofia, que completam o indivíduo como
uma pessoa singular e única a ser encaminhada
a assumir sua própria personalidade, por
meio da realidade cultural de que é herdeiro,
do contexto social do qual participa e está
chamado a modificar, assumir o desejo de fazer
da psicopedagogia um fórum permanente de
debates e avaliações no sentido de promover
o crescimento dos setores, professores,

alunos e consequentemente de mudanças
positivas no processo pedagógico da
escola, buscando uma unidade de trabalho.
Para isso, é necessário que o trabalho
esteja baseado na atuação, participação,
cooperação, integração, interdisciplinaridade
e flexibilidade.
É preciso que os educadores estejam
abertos ao novo, com os olhos voltados
para o futuro, pois, possivelmente, o que
nos poderá parecer exercício de ficção
científica, para nossos alunos será realidade.
O psicopedagogo deve estar atento às
relações pessoais e adotar uma postura de
problematizador no desempenho docente,
assumindo com o grupo atitudes de indagar,
comparar, responder, opinar, duvidar,
questionar, apreciar e desnudar situações de
ensino.
De fato, este setor mantém uma relação de
parceria com os professores, na qual ambos,
politicamente, têm posições definidas, a
partir das quais refletem, criticam e indagam
a respeito de seus desempenhos como
profissionais que trabalham numa instituição
chamada escola.
Somente
por
meio
da
“Ação
Interdisciplinar”, as atividades surgem de
forma a promover o diálogo, a reflexão e a
comunicação entre o grupo, bem como o
respeito pelos conhecimentos advindos do
nosso senso comum e de diferentes áreas,
possibilitando a obtenção de novos saberes,
assim como a reelaboração e compreensão de
conhecimentos anteriores, ou seja, assumir
novos paradigmas necessários.
É necessário oportunizar condições que
favoreçam o crescimento global e harmônico
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dos educadores e educado, por meio do
exercício consciente da cidadania, mediante
sua integração ao contexto geográficosócio-político-econômico-cultural, em que
se está inserido. Sendo assim é fundamental
o psicopedagogo observar para que, no
momento certo, saibamos interferir e desafiar
nossos educandos.
Deve assim o trabalho de grupo ser meta
para favorecer as trocas, o confronto de
ideias, estimulando o conflito construtivo e
a participação de todos. Acredita-se que no
trabalho, a vivência de valores e o prazer no
que se faz é a mola-mestra para tudo o que
se propõe, independentemente da área que
se está dando ênfase.
Neste estudo se propõe a pesquisar
a “Psicopedagogia”, delimitando-se à
investigação sobre as formas de colaboração
da psicopedagogia nas relações interativas
na Escola.
Questiona-se, nesse sentido: como o
pedagogo pode tornar-se um aliado das
relações interativas no ambiente escolar? A
presente pesquisa tem por objetivo: investigar
as formas de mediação do psicopedagogo
nas diversas relações interativas na Escola;
e pontuar algumas formas de intervenção
nas relações interativas na Escola; enquanto
mediador nos processos educativos que
acontecem no contexto escolar.
Também a concepção de que o
psicopedagogo é necessário nas relações
interativas na escola foi o pressuposto que
motivou esta pesquisa.
Entender a educação como um processo
de participação orientado, de construção
conjunta, que leva a negociar e compartilhar

significado faz com que a comunicação que se
estabelece na escola tenha uma importância
crucial.
Mas para construir esta rede é necessário
compartilhar uma linguagem comum de
maneira clara e explícita, tratando de
evitar e controlar possíveis mal-entendidos
ou incompreensões. Os próprios efeitos
educativos
dependem
da
interação
complexa de todos os fatores que se interrelacionam nas situações de ensino: tipo de
metodologia, estilo de professor, relações
sociais, conteúdos culturais, etc. Fica claro
que é preciso criar um ambiente seguro e
ordenado que ofereça a todos os alunos e
professores a oportunidade de participar da
coletividade, num clima com multiplicidade
de interações que promovam a cooperação
e a coesão do grupo.
Neste sentido, acredita-se que o
psicopedagogo pode tornar-se um “elo” das
relações interativas no ambiente escolar.
Para o desenvolvimento desta pesquisa,
optou-se pela pesquisa bibliográfica. Pois a
pesquisa bibliográfica procura explicar um
problema a partir de referências teóricas
publicadas, buscando conhecer e analisar
as contribuições culturais ou científicas do
passado existentes sobre um determinado
assunto, tema ou problema.

O PAPEL DO
PSICOPEDAGOGO
As mudanças educacionais que hoje são
impostas e necessárias de acordo com a
realidade que temos, requer a aprendizagem
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de novas habilidades e competências,
além de exigir dos educadores, compromisso,
motivação, crença e a capacidade de trabalhar
em parceria.
Cada escola é única e tem a sua história,
os seus problemas específicos e suas
necessidades imediatas. O psicopedagogo
que tem concretamente, na prática a sua
escola, a vivência das dificuldades, dos
desdobramentos pedagógicos e sociais
da avaliação, deve fazer reformulações de
conceitos e condutas. Deve concentra-se
nos estudos, mas também, alargar sua visão,
associando os resultados ao processo tanto
de aluno como dos professores.
O Psicopedagogo tem como objetivo
prestar ajuda técnica no planejamento,
desenvolvimento e avaliação das atividades
educacionais na escola, tendo em vista o
resultado das ações pedagógicas, o melhor
desempenho e o aprimoramento permanente
do pessoal envolvido na situação ensinoaprendizagem.
O
Psicopedagogo
tem
grande
responsabilidade
na
orientação
e
acompanhamento
do
desenvolvimento
do ensino. As características das escolas
consideradas eficientes incluem abertura
para mudanças na busca incessante de
melhores respostas aos problemas dos
alunos, dos pais e professores.
A psicopedagogia tem papel político,
pedagógico e de liderança no espaço escolar,
sem desconsiderar o restante da equipe, mas
o psicopedagogo deve ser inovador, ousado,
criativo e sobre tudo um profissional de
educação comprometido com seu grupo de
trabalho. É quase uma perfeição? Não, tem-

se que ter humildade também para aprender
e ouvir quando o grupo fala argumentos
teóricos para garantir a continuidade da
proposta e a sabedoria de recuar quando o
grupo ainda necessita de mais tempo.
Articular a reconstrução coletiva de
um projeto pedagógico para estes alunos,
priorizando, não só o desenvolvimento
pessoal desses colaboradores, a partir de um
plano de formação continuada elaborando
a participação efetiva dos mesmos, na
construção de um coletivo com objetivos e
trabalhos comuns e olhares voltados ao fazer
pedagógico.
O pedagogo sozinho, não faz nada, o ideal
é o trabalho conjunto dos segmentos. Cabe
a ele a busca de contato e relação entre
professores, direção, aluno, enfim, toda
comunidade escolar.
É de responsabilidade de o psicopedagogo
reunir-se com os membros envolvidos no
processo de aprendizagem usando dos mais
diversos meios e técnicas pedagógicas para
orientação e execução do trabalho para os
alunos que necessitam de um apoio mais
significativo.
O psicopedagogo como figura importante
da escola fica a encargo de reuniões com
o grupo; com os professores envolvidos e
preocupados com o crescimento dos seus
alunos. As reuniões devem ser encaradas
como o instrumento mais aplicado pelo
psicopedagogo no exercício das suas funções.
O psicopedagogo deve estar em contato
permanente dia-a-dia com o professor
acompanhando os modos e procedimentos,
para que o professor possa alcançar o máximo
de rendimento com seus alunos. Com este
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contato direto fica mais fácil a o psicopedagogo
orientar a equipe. Possibilitando também ao
professor a solicitação do profissional.
Ao verificar o posicionamento do autor,
Zabala (1998) tem-se:
“Um dos objetivos de qualquer bom
profissional consiste em ser cada vez mais
competente em seu ofício. Geralmente
se consegue esta melhoria profissional
mediante o conhecimento e a experiência:
o conhecimento das variáveis que intervêm
na prática e a experiência para dominá-las”.
(ZABALA, 1998, p.13)
É importante que os educadores
internalizem a convicção de que um trabalho
mantenedor de bons resultados acontece
quando sua dedicação é total, limitado não
somente em sala de aula junto aos seus
alunos, mas na procura para inovar a sua
prática.
O saber não chega sem a procura, e os
docentes precisam se conscientizar de que
o fazer pedagógico só tem eficiência quando
mudamos nossa prática educativa buscando
atender as necessidades reais e urgentes dos
nossos alunos. Para Zabala (1998, p.15), (..)
a melhoria de nossa atividade profissional,
como todas as demais, passa pela análise do
que fazemos, de nossa prática e do contraste
com outras práticas.
Segundo Tardif (2002, p. 118), “ao entrar
em sala de aula, o professor penetra em um
ambiente de trabalho construído de interação
humana.”
Um dos grandes desafios dos educadores
é penetrar no mundo real dos alunos, isso
acontece quando o aluno consegue acreditar
no trabalho que os mesmos realizam na co-

autoria de seus fazeres.
O fazer pedagógico de qualidade
protocola os alunos, eleva sua autoestima,
fazendo o próprio educando confiar em suas
potencialidades e apesar de muitos virem de
uma realidade social cruel, somente por meio
do trabalho desenvolvido pelo professor
conseguem acreditar que é possível mudar
sua qualidade de vida.
O ensinamento que na sua prática busca a
melhoria social e intelectual dos seus alunos.
Acredita que os mesmos são capazes de
reescrever sua própria história.
É no contato com a primeira sociedade
“família” que a criança tem suas primeiras
aprendizagens. Nesse contato a criança cria
seu próprio estilo de aprendizagem, que terá
modificações à medida que a mesma tenha
convívio com outros contextos. Ao verificar
tais estágios tem-se:
“Cada estágio da afetividade, ou seja,
as emoções, o sentimento e a paixão,
pressupõem o desenvolvimento de certas
capacidades, em que se revelam um estado de
maturação. Portanto, quanto mais habilidade
se adquire no campo da racionalidade,
maior é o desenvolvimento da afetividade.”
(ALMEIDA, 1999.p.48).
Vê-se com isso que o inicio da aprendizagem
humana se dá no âmbito familiar, e depois
no social e na escola, ou seja, observa-se que
existe um conflito quando a criança deixa
o convívio familiar e é inserido na escola.
Nos dias iniciais do contato escolar, muitos
alunos sofrem e outros não; em muitos casos
os professores não são compreensivos e
receptivos, prejudicando a vida acadêmica e
o asco de certos alunos por determinadas
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disciplinas, aumentando o índice do
insucesso escolar.
“O tempo de construção não é um tempo
só formal, despido de conteúdo, mas um
tempo qualificado e qualificador porque se
pretende um tempo construtor da criação,
já que o trabalho pedagógico é um trabalho
que tem a sua competência reconhecida não
só pelo seu aspecto técnico, mas também
criativo, cognitivo, afetivo, etc (ALMEIDA,
1999. p. 52).
A reflexão é um esforço de ampliação e
aprofundamento do conhecimento.
Requer condições – dos coordenadores e
do contexto em que eles se encontram para
seu exercício.
O tempo de construção contém reflexão.
Ele dependerá, portanto, de como é
trabalhado pelo psicopedagogo e seus pares
e da querência coletiva em vivenciar este
tempo. O trabalho pedagógico se construirá
a partir desta dimensão revitalizadora do
tempo, se construirá sobre o tempo de
construção, constante e permanente.
A partir desta concepção de tempo, a
formação de educadores terá de ser pensada
priorizando-se a formação do hábito de busca
e de reflexão. E isto é uma arte, assemelhada
a maneira de tecer de um tecelão, requerendo
não só habilidade, mas a visão estética e
coerente do que se faz. Holanda (1995)
define a palavra “tecer” como: “entrelaçar
regularmente os fios, tramar, fazer, compor,
trançar, urdir, engendrar, formar, produzir”.
É no sentido de tessitura que se constrói
o trabalho psicopedagógico, mas a partir
e por meio de muitas mãos. Neste sentido,
a ação coletiva de administração dos

conflitos e encaminhamentos poderá ter
um direcionamento mais coeso e prudente,
respondendo sem omissão às recorrências da
escola e de seus pares, quer sejam políticas,
profissionais e/ou de outra índole.
Construir um ambiente democrático não
é tarefa fácil e, por isso, não é empreitada
para apenas um elemento. “Uma gestão
participativa também é a gestão da
participação”, afirma José Carlos Libâneo
(1996, p.200). Quem ocupa cargos de liderança
– como diretor, coordenador pedagógico,
psicopedagogo,
supervisor,
orientador
– precisa despir-se do posicionamento
predominantemente
autocrático
para
possibilitar o desenvolvimento de um clima
em que todos contribuam com ideias,
críticas, encaminhamentos, pois a gestão e
participação pedagógica pressupõem uma
educação democrática, ou seja, envolve
muito mais do que estabelecer o que é
urgente e prioritário, mas se assenta nas
dimensões do ouvir, sugestionar em benefício
do coletivo, revisitar posicionamentos,
quando necessário, e primar pela análise e
desdobramento do que é imprescindível para
o processo ensino-aprendizagem discente,
da formação do professor e das metas que
a escola se propõe em determinada situação
ou realidade escolar.
É nesta direção a psicopedagogia também
tem a participação numa perspectiva
coletiva dever de orientar, pois a construção
de uma consciência coletiva compromissada
possibilita
trabalhar
as
arestas
de
posicionamentos ostracionistas. É preciso
evidenciar e garantir espaços e tempos para
o relacionamento entre si seja aluno-escola.
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No cotidiano muitas oportunidades
para isso, como nas reuniões pedagógicas
e conselho escolar, assim, diretores, seus
adjuntos e os coordenadores pedagógicos,
nesse contexto, participam no papel de
articuladores e defensores da democracia
organizacional, extensiva aos saberes e
fazeres da escola como atividade intrínseca
e extrínseca da qual todos são protagonistas,
em respeito e compreensão das atribuições e
papéis sociais a serem desenvolvidos em prol
da coletividade.
O psicopedagogo é um profissional que
deve valorizar as ações coletivas dentro
da instituição escolar, ações essas que
devem estar vinculadas ao eixo pedagógico

desenvolvido na instituição. Ele deverá ser
o articulador dos segmentos da mesma,
na elaboração de um projeto pedagógico
coletivo tal como para atender paralelamente
os alunos que necessitam de uma atenção
maior.
De acordo com Lima (2007) as questões
norteadoras, emersas de uma consciência
coletiva não se esgotam nessa formulação,
mas são indicadoras de que há necessidade
real do desenvolvimento de outra forma de
reivindicar a legitimidade de ação sobre o
real, que embora, disponível, muitas vezes
não é explorada por conta do velamento
do poder que o coletivo, enquanto fruto da
própria formação continuada, pode provocar.

1843

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ato educativo não acontece somente numa mão,
isto é, do professor que ensina para o aluno que aprende,
também é resultante da ação entre ambos e, de forma
mais sistematizada da interação do professor com outros
professores e pares. É exatamente por isso que se defende
uma educação crítico-reflexivo, que transforme os sujeitos,
bem como as condições materiais da existência humana,
resultando numa produção de conhecimento, disponível ao
contexto de educação de momentos históricos posteriores,
mas que “lidos” numa perspectiva de mudança, rompimento
e ou ratificação de seus pressupostos.
A consciência coletiva não surge certamente como um
imperativo natural, ou mesmo com a primeira das prioridades
em muitas realidades educacionais, não raras vezes surge de
uma resposta a uma problemática que só pode ser conduzida
pela participação de todos, por suas interações e decisões
coletivas; outras vezes é estimulada pelo posicionamento
democrático do pedagogo, psicopedagogo e professores
que buscam no coletivo a legitimidade da vontade de todos.
Não existe uma receita pronta para trabalhar com
todas as diversidades, mas sugere-se uma proposta de
trabalho centrada na ação-reflexão-ação que visa contribuir
para a problematização das práticas pedagógicas tendo
como recorrência:
• O conhecimento e a experiência pedagógica dos
professores;
• O princípio da “construção coletiva”, sem mascarar as
diferenças e tensões existentes entre todos aqueles que
convivem na instituição, considerando que as situações
vividas nela se inscrevem num tempo de longa duração bem
como as histórias de vida de cada professor.
No entanto, compreender o que se pensa e se faz
hoje no interior da escola, de maneira rigorosa, necessário
se faz também estudarmos e conhecermos um pouco os
embates teóricos metodológicos que se fizeram a respeito
da educação escolar aqui no Brasil na segunda metade da
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década de 1970 e início dos anos 1980.
Apesar de esta profissão ser
fundamentalmente uma atividade solitária,
no sentido em que cada professor se encontre
perante as suas próprias responsabilidades e
deveres profissionais, o trabalho em equipe
é indispensável, pois, a troca de experiências
vem reforçar e criar novas técnicas para a
solução dos problemas que surgem no dia
a dia de uma escola, onde a cada dia se faz
necessário à presença do psicopedagogo.
Nesse contexto, a educação tornase ainda mais importante. Afeto, porque
educar é um ato de amor ao próximo e a si
mesmo. Quem educa não apenas ensina
como, permanentemente, aprende. Porque
se confunde na mesma pessoa, na troca de
conhecimento. Na evolução pelo saber.
No equilíbrio de amar e ser amado,
do dar e receber. No universo cada vez mais
competitivo que ora vivemos, coube à escola
também acumular a tarefa de educação
como forma de preparar para a vida, como
um todo.

Construir homens e mulheres capazes
de não apenas viver, mas, principalmente
entender a vida e participar dela de forma
intensa. Gente que, pelo saber exerça a
liberdade com responsabilidade e saiba
defender os seus direitos; verdadeiros
cidadãos. Por tudo isso, o papel do professor
tornou-se ainda mais importante.
O ato de ensinar, de aprender e,
junto com os alunos, descobrir novos e
maiores horizontes passou a exigir ainda
mais empenho e dedicação. No mundo
globalizado, para que o professor consiga
cumprir o seu compromisso de preparar de
forma ampla para a vida cada um dos seus
alunos, é preciso ter em mente mais do que
um projeto pedagógico, um bom aparato
didático – é indispensável ter coragem e
afeto. Nesse sentido, mais do que nunca, fazse indispensável à valorização do professor.
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LIBRAS NO PROCESSO DE ENSINOAPRENDIZAGEM
RESUMO: O presente estudo pretende elucidar a importância do intérprete de LIBRAS –
Língua Brasileira de Sinais – dentro do contexto escolar. É importante compre-ender, para
isso, o que é a Libras, quais as dificuldades encontradas pelo alu-no surdo no processo de
inclusão, quem é esse profissional e por fim estabe-lecer a sua relevância para que o processo de ensino-aprendizagem aconteça de forma satisfatória. Foi realizado levantamento bibliográfico apoiados em Vygotsky e Bakhtin e outros autores que pesquisam sobre a temática
proposta. O professor atua como principal elemento da mediação no processo de aquisi-ção
e uso da LIBRAS para a construção do letramento na Língua Portuguesa como segunda
língua (L2). É de extrema importância presença do professor bilíngue, cujo papel favorece
o processo de construção de conhecimento por parte das crianças surdas, possibilitando
diálogos e reflexões metalinguísticos que interferem de forma significativa no desenvolvimento e transformações da subjetividade da criança surda.
Palavras-chave: LIBRAS; Ensino; Aprendizagem; Professor; Aluno.
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INTRODUÇÃO
A LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais no
processo de ensino-aprendizagem tem como
objetivo discutir as relações estabelecidas
entre pro-fessor e alunos surdos e tema
pretensão da superação das dificuldades que
os alunos surdos enfrentam na aprendizagem
da L1 (LIBRAS – Língua Brasi-leira de Sinais)
e L2 (Língua Portuguesa).
As pessoas surdas em geral não têm acesso
a língua oral utilizada pela comunidade
majoritária ouvinte, assim durante suas vidas
senão forem criadas as condições para seu
acesso à LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais,
ficam privadas de uma variedade maior de
experiências de construção de conceitos e
informações.
Existe uma crença de que o surdo tem
dificuldade de abstração, essa crença
é justificada pela falta de qualidade de
informação e escolarização ofe-recida aos
alunos surdos.
O ser humano possui uma vida dialógica,
não se pode pensar o sujeito surdo fora
das relações com o “outro”, é por meio das
relações que está centrali-zada a linguagem
e atribuições dos sentidos para a interação,
que proporciona a constituição de sujeitos
como produtores de enunciados.
A capacidade de comunicação linguística é
vista como uma das princi-pais responsáveis
pelo processo de desenvolvimento das
potencialidades da criança surda, por meio
da qual se integra socialmente às atividades
escolares e extraescolares. A linguagem é o
principal meio norteador da forma como as
crianças surdas constroem o conhecimento,

na mediação do processo de in-ternalização
de conceitos e significados culturalmente
desenvolvidos.
A utilização da linguagem no processo
de aprendizagem de conceitos e mediação
de conhecimentos provoca mudanças
nos processos de desenvol-vimento das
funções superiores e das formas culturais de
comportamento da criança, pois ela envolve
não a internalização por meio de atividades
mecâni-cas e sim, por meio da relação
dialógica da criança com o mundo ao seu
redor.
No cotidiano escola, o Coordenador
Pedagógico realiza uma série de atividades
cujo foco principal é a aprendizagem e a
avaliação escolar. Para que isso se concretiza
de forma a atingir os objetivos traçados há
de se desen-volver um trabalho coletivo,
colaborativo em que todos tem suas
responsabili-dades e são chamados a darem
a sua participação de forma significativa no
processo de ensino-aprendizagem.
A concepção de língua como atividade
discursiva e mediadora é que vai possibilitar
a compreensão do processo de ensino e de
aprendizagem que apresente o aluno surdo
como interlocutor ativo na construção de
conheci-mento, durante a valorização do
diálogo, do uso da língua de sinais e do
letramento nas atividades escolares e sociais.
É preciso repensar a necessidade da
presença de professores surdos bilíngues
e também de outros profissionais ouvintes
bilíngues capacitados pa-ra atuarem na
mediação de conhecimento entre as
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crianças surdas, que con-tribuam para as
possibilidades de melhor desenvolvimento
social, cultural e linguístico dos alunos
surdos. O que temos muitas vezes na Escola,
é que o professor só lida com a escola e fala
das coisas da escola, ignorando muitas vezes
as possibilidades de mediação das vivências
das crianças surdas.

A LIBRAS NO
DESENVOLVIMENTO DA
PESSOA SURDA
As dificuldades no desenvolvimento
e no aprendizado da criança surda estão
relacionadas às experiências linguísticas
e escolares insatisfatórias que muitas
encontram no seu percurso escolar, não
havendo nenhuma limitação cognitiva
inerente à surdez (GÓES, 1996; GOLFELD,
1997; SACKS, 1998).
Sacks (1998), em seus estudos revela que
capacidade das crianças surdas em criar e
desenvolver alguma forma de linguagem,
mesmo sendo aquelas que não tiveram
oportunidade ou não foram expostas a
nenhuma língua de sinais.
As línguas de sinais são aquelas línguas
gestuaisvisuais que se caracterizam pelo
uso das mãos, dos olhos, do rosto, da boca,
enfim, do corpo todo. Elas são compostas
por 5 (cinco) parâmetros (Configuração de
Mão, Ponto de articulação, Movimento,
Orientação e Expressão Facial/Corporal)
que a distingue das línguas oral-auditivas.
Segundo Strobel (1995), “as línguas de sinais

representam a resposta criativa das pessoas
surdas para a experiência visual da surdez”
(STROBEL, 1995, p. 1).
Essas crianças ao sentirem o desejo de se
expressarem, ao criarem ou inventarem sinais,
muitas vezes, pela força da gestualidade
acabam desenvolvendo um sistema de
gesticulação manual que poderá até ser
parecido ou apresentar formas semelhantes
com outros sistemas desenvolvidos por outros
surdos que nunca tiveram contado entre
si e com as línguas de sinais já conhecidas,
isso porque a gestualidade permite relações
de iconicidade com ações ou objetos, mas
esta semelhança ocasional não significa
facilidades nas relações dialógicas.
É importante destacar que existem
ainda muitos equívocos e discriminações
que
os
surdos
sofrem,
sendo
rotulados pelos professores da Escola.
Muitos professores dizem que s surdos
desconhecem palavras e expressões básicas
e cotidianas da língua escrita, dizem de
forma injusta que eles possuem “pobreza de
vocabulário”. Isso não é verdade, não se trata
de uma patologia linguística relacionada à
surdez, e sim origina-se na falta de estudo e
contextualização do material escrito, na falta
de reflexões e suportes teórico-práticos
sobre a questão do desenvolvimento da
língua portuguesa como segunda língua para
o surdo.
O letramento da língua português (L2) por
crianças surdas não ocorre da mesma forma
que a aquisição do português por crianças
ouvintes, já que para estes o português é a sua
primeira língua e eles têm contato direto por
meio do canal oral-auditivo, estabelecendo
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algumas relações com os sons das palavras
que ouvem e os modos de grafar as palavras
escritas.
No caso das crianças surdas, elas não têm
esta experiência anterior a auditiva com o
português, e então, a língua vai se configurar
como segunda língua, cabendo a elas a
tarefa de aprender a modalidade escrita sem
a vivência da modalidade oral, apoiando-se
principalmente em sua linguagem e em sua
construção de conceitos por mio da língua
de sinais para sua aquisição.
A LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais
ao se configurar como atividade mediadora
para o letramento da criança surda, no
contexto escolar, é que possibilita aos
surdos manifestarem sua capacidade de
internalização e intepretação dos signos
envolvidos no ambiente social em que vivem,
garantindo assim que desenvolvam seus
processos psíquicos mentais em níveis mais
elaborados e a aquisição da escrita.
É imprescindível a contextualização do
letramento numa segunda língua, inserindo
a criança surda nas práticas de letramento
visual e exploração da escrita existente nos
espaços escolares, na vida social e cotidiana. É
fundamental que a criança surda desenvolva
simbolicamente conceitos representações
s em sua primeira língua, que é a LIBRAS –
Língua Brasileira de Sinais. O conhecimento
de uma língua possibilitará a criança surda
o acesso às informações e aos significados
necessários para a sua melhor compreensão
da outra língua.
A criança surda quando mergulha num
processo simbólico (imaginação, escrita,
gestos, desenhos, enunciações, etc.),

envolvendo as imagens sensoriais, poderá
ver, significar e resignificar o mundo
principalmente por meio da linguagem que
permite a expressão dos pensamentos e
funciona como um elo de ligação com o
mundo exterior. É assim, que a criança
surda vai percebendo e constituindo a sua
subjetividade por meio da atribuição de
sentidos às suas ações e no desenvolvimento
de sua percepção.
A capacidade dos sujeitos surdos em
desenvolver o seu pensamento visual não
deve ser vista como uma atividade mecânica
ou relacionada apenas à sua percepção
visual e memória visual obtida por meio
da captação de imagens fotográficas. O
desenvolvimento de sua percepção é antes
de tudo, considerada por Vygotsky (1994,
1995, 2001) como uma atividade que
envolve os processos mentais psicológicos
superiores mediados pelos signos. Cada
sujeito, com suas experiências de linguagem,
pode ver de modo diferente a mesma cena
contextualizada, podendo até mesmo fazer
inferências e intervenções com o objetivo de
explorar mais detalhes pertinente, significálos coletivamente de acordo com o uso
que fazem da língua e a intensidade das
experiências dialógicas.
O contato linguístico com pares favorece
a aquisição e uso da língua de sinais,
permitindo ao surdo ao cesso à dimensão
simbólica e a constituição de sua identidade.
O acesso e o domínio da língua de sinais
coloca o surdo em posição de sujeito que
desenvolve conhecimento, problematiza,
constrói conceitos e que diante da língua
escrita pode pensar e refletir sobre hipótese
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aprendendo.
A
LIBRAS
–
Língua
Brasileira
de Sinais, é uma sigla reconhecida
oficialmente pelo MEC por meio da
Lei Nº 10.436 de 24/04/2002e pela
Federação Nacional de Educação de
Surdos (FENEIS). Esta Lei reconhece a
LIBRAS como meio oficial de comunicação
e expressão, no sistema linguístico de
natureza visual-motora, com estrutura
gramatical própria das pessoas surdas,
determinando que o Poder Público e as
empresas concessionárias de serviços
públicos busquem formas institucionalizadas
de apoiar ouso e a difusão da mesma. Além,
de garantir a inclusão do ensino da LIBRAS
com componente integrante curricular
os PCN’s e nos Cursos de Formação de
Educação Especial, de Fonoaudiologia e de
Magistério, em seus níveis Médio e Superior
(BRASIL, 2002).
A LIBRAS configura um substrato para o
desenvolvimento da linguagem que favorece
uma série de outros desenvolvimentos,
inclusive o da língua portuguesa na
modalidade escrita.

O BILINGUISMO NA
EDUCAÇÃO DOS SURDOS
A educação de surdos não tem
oferecido condições favoráveis de acesso
às complexidades cognitivas por, entre
outros motivos, professores e alunos
não compartilharem uma mesma língua
(LACERDA, 2000) e em muitos casos pela
presença de surdos que ainda não dominam
plenamente a língua de sinais.

A língua de sinais é fundamental para o
surdo porque lhe confere a possibilidade
de melhor estruturar seu pensamento,
diferentemente daqueles surdos que só
possuem fragmentos de uma língua oral
que não constituem para eles propriamente
uma língua. A língua de sinais possibilita aos
surdos desempenhar com perfeição o mesmo
papel atribuído à fala para os ouvintes.
O Bilinguismo é uma perspectiva
educacional que prioriza a aprendizagem e
ouso de duas línguas com regras distintas e
próprias: a língua de sinais como L1 e a Língua
Portuguesa como segunda língua (L2). Devese desenvolver material e metodologias
diferentes para o ensino das duas línguas.
No bilinguismo na educação de surdos,
o mais importante é a forma ativa e a
negociação de significados presentes nas
duas línguas, e não apenas utilizar a língua
de um determinado grupo de indivíduos em
detrimento da outra. A língua é um decisivo
fator organizador enquanto signo da própria
atividade mental, sendo neste sentido
fundamental que as crianças surdas estejam
inseridas no interior das relações sociais,
linguísticas, históricas e culturais.
De acordo com o bilinguismo, a língua
de sinais se apresenta com a função de
possibilitar ao surdo, a formação de sua
identidade, favorecendo que eles se tornem
indivíduos conscientes de suas diferenças,
suas dificuldades, seus direitos e deveres
como cidadãos. Além do domínio em LIBRAS,
é importante destacar a importância do
ensino formal da escrita na língua majoritária
do país em que vivem, configurando, sua
formação como sujeitos surdos bilíngues
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– LIBRAS/Português escrito oque lhes
conferirá maior autonomia de circulação nos
espaços sociais e cidadania (GÓES, 1996;
BOTELHO, 1998).
Segundo Botelho (1998), o aprendizado
da língua portuguesa na modalidade
escrita
possibilitaria
a
interação
com os ouvintes, a aquisição de traços
culturais de sua nação e a participação ativa
na sociedade majoritária do país.
Para que isso ocorra é preciso que a escola
proporcione às crianças surdas oportunidades
de interação o mais precocemente possível
às duas línguas, e a língua de instrução e de
dialogia, é a língua de sinais, que não deve
ser vista meramente como um instrumento
de acessibilidade ou de tradução. É preciso
que haja interlocução com seus pares, com
os outros colegas, com o(a) professor(a)
que compartilhe a mesma língua, de modo
que favoreça o desenvolvimento dos seus
processos cognitivos e da linguagem.
Lebedeff (2004), argumenta que em
algumas escolas “utilização da língua de
sinais mais coo uma língua de tradução
de conteúdos oficias do que uma língua
que produza significados, que produza e
transmita cultura” (LEBEDEFF, 2004, p. 130).
A escola não pode ficar presa a um modelo
fechado, limitado apenas à tradução ou
interpretação, mas sim estar aberta para as
mais variadas formas de mediação simbólica
ao universo surdo, onde eles possam
ter oportunidades de uma construção
conjunta de significações e de atribuição de
sentidos àquilo que está à sua volta e aos
conhecimentos que circulam nos espaços de
interlocução.

É de extrema importância que os pais de
crianças surdas tenham o conhecimento
sobre a singularidade linguística de seus
filhos e sobre a importância de acompanhar
ativamente todo o processo educativo de
seus filhos, preferencialmente, dominando
a língua de sinais de modo a favorecer as
interações entre pais e filhos.
Os pais não podem se distanciar das
experiências pessoais e do momento
histórico-cultural que seus filhos vivenciam,
isto é, estamos na era da tecnologia, na era
do espírito crítico e democrático, na era do
reconhecimento das diferenças e dos direitos
humanos, n era da divulgação da LIBRAS, na
era do bilinguismo.
A proposta bilíngue surgiu baseada nas
reinvindicações dos próprios surdos pelo
direito à sua língua e das pesquisas linguísticas
sobre a língua de sinais. Ela é considerada
uma abordagem educacional que se propõe a
tornar acessível à criança surda duas línguas
no contexto escolar (GUARINELLO, 2007, p.
45).
É necessário garantir as crianças surdas
o acesso às duas línguas: a língua de sinais
e a língua portuguesa, mas para isso, é
necessário que elas estejam imersas no
campo simbólico da língua de sinais e nos
discursos da língua portuguesa dentro do
ambiente familiar e escolar nos quais ambas
as línguas sejam valorizadas e reconhecidas.
O entendimento da criança surda é muitas
vezes dificultado pela não transparência
da língua, pela pouca familiaridade com
a língua, ou pela falta de experiências e
trocas comunicativas. Além disso, como
toda língua é polissêmica, ou seja, apresenta
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sentidos variados, há alguns momentos em
que os seus enunciados carregam um
valor metafórico intenso o que tornam
mais complexo relacionar ou compreender
determinadas indagações ou situações,
se não forem colocadas em situações
contextualizadas, apresentadas e debatidas
pela escola para que os sujeitos surdos
possam refletir sobre elas.

A LIBRAS COMO BASE PARA
AQUISÇÃO DE OUTRA
LÍNGUA
Para os autores Vygotsky (2995, 2001)
e Bakhtin (1992, 1995), a linguagem é
concebida como um lugar de interação
humana, de interlocução, de produção
de significados e constituição de sujeitos,
percebemos que é pela ia da linguagem que
a criança surda torna-se capaz de raciocinar,
de pensar, de criar hipóteses e analisar as
informações, por meio da interação com
outras pessoas. Deste modo, a criança vai
se apropriando da linguagem enquanto usa
a língua, pois a língua só é construída na
própria atividade de linguagem, influenciando
assim o desenvolvimento de suas funções
psicológicas superiores.
Para Luria (1991), a linguagem se
torna imprescindível para a organização
da atividade consciente da criança, ela
desencadeia três mudanças principais nessa
atividade consciente, que são as seguintes: a
primeira mudança se refere à capacidade de
discriminação, atenção e conservação dos

objetos do mundo físico na memória, devido
à língua possibilitar que estes sejam definidos
por palavras ou expressões autônomas O
que faz a criança lidar abstratamente com
os objetos, sem que eles esteja presentes.
Portanto, “a linguagem, ‘duplica o mundo
perceptível’, permite conservar a informação
recebida do mundo exterior e ria um mundo
de imagens interiores” (LURIA, 1991, p. 80).
A segunda mudança é o fato da linguagem
contribuir para a abstração e generalização
das características peculiares aos objetos
para a formação da consciência da criança,
assegurando que as palavras carreguem o
conteúdo vivencial, a função, a modalidade e
a categoria que os objetos foram adquirindo
historicamente ao longo do tempo, à cada
nova geração, fazendo com que não precise
vivenciar todas as fases e experiências
vividas pelo seus antepassados no caminho
do desenvolvimento psíquico.
Com a interação com os adultos é que a
criança vai constituindo a sua consciência
social e desenvolvendo as suas capacidades
psíquicas e cognitivas, uma veze que a
linguagem é a forma social do conhecimento
que ajuda na formação do seu pensamento.
Essa é a terceira mudança que o ocorre por
meio da linguagem, por ela se considerar
como o principal veículo de transmissão de
informação e do pensamento. Segundo Luria
(1991), a linguagem
Reorganiza
substancialmente
os
processos de percepção do mundo exterior
e cria novas leis dessa percepção. [...] muda
essencialmente os processos de atenção
do homem. [...] lhe permite deligar-se pela
primeira vez da experiência imediata e
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assegura o surgimento da imaginação.
[...] constituem-se as complexas formas de
pensamento abstrato e generalizado. [...]
reorganização da vivência emocional pelo
surgimento da linguagem (LURIA, 1991, pp.
81-82).
O uso e a aprendizagem da segunda
língua dependerá do grau de domínio e
maturidade na língua de sinais, pois, assim,
o sujeito poderá transferir para anova língua
os significados e conceitos que já possuíam
na L1. Mas a L2 também poderá colaborar
para um aprofundamento maior e domínio
das configurações mais elevadas da língua
de sinais.
O surdo estabelece com o “outro” o
princípio dialético da linguagem, utilizando
ferramentas culturais de ambas línguas,
trazendo seus conhecimentos e ideias
forjadas em LIBRAS para dialogar com os
conhecimentos propostos pelo professor
de Língua Portuguesa. Karnopp (2004),
menciona que o sujeito
[...] ser curso e usuário da língua de sinais
é enfrentar ‘também’ uma situação bilingue,
pois o surdo está exposto à língua portuguesa
tanto na modalidade oral quanto escrita [...]
Assim, utilizar tanto a língua de sinais quanto
a língua portuguesa na escola e possibilita o
estudo dessas línguas pode significar o acesso
à expressão, à compreensão e à explicitação
de oco as pessoas (tanto surdas quanto
ouvintes) se comportam quando pretendem
comunicar-se de forma mais eficaz e obter
êxito nas interações nas intervenções que
empreendem (KARNOPP, 2004, p. 106).
Para Bakhtin (1995), “o sentido da palavra
é totalmente determinado por seu contexto.

De fato, há tantas significações possíveis
quantos contextos possíveis” (BAKHTIN,
1995, p. 106). A significação se altera de
acordo com as mudanças de contexto e
até mesmo culturais, já que os significados
não são estáticos, e sempre se modificarão
ao longo da história e também ao longo da
formação e aquisição da linguagem pelo ser
humano.
Para Vygotsky (19950, a relação entre
o pensamento não se trata de uma relação
estática ou pronta, mas que se dá n processo
de significação, em um movimento contínuo
de vaivém do pensamento para a palavra
e vice-versa. Para o autor, o significado
da palavra corporificado sempre existirá
antes para os outros e somente depois é
que começa a existir para o próprio sujeito.
Porque significar envolve uma ação e reação
por parte do interlocutor, isto é, uma prática
dialógica indispensável à constituição da
linguagem.
É a partir das suas capacidades de
interlocução, que o sujeito vai cada vez mais se
inserindo na língua em uso, isto é, na língua em
funcionamento, organizando e enriquecendo
seu pensamento. Bakhtin (1995) argumenta
que “a verdadeira substância da língua se
constitui pelo fenômeno social da interação
ou das enunciações. A interação verbal
constitui assim a realidade fundamental da
língua” (BAKHTIN, 1995, p. 123).
Na LIBRAS há a existência de muitos sinais
diferentes para um esmo signo (fato comum
no funcionamento de qualquer língua). No
caso da língua portuguesa encontramos
também a existência de vários sentidos que
são construídos a partir de uma só palavra.
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É válido ressaltar que os sentidos são
ressignificados e modificados de acordo com
o desenvolvimento conceitual da criança.
É neste processo de busca, interlocuções
e descobertas que a criança construirá
o conceito da palavra, e esse processo
chamamos de generalização (conceito
expresso por uma palavra) de contextos
(VYGOTSKY, 2001, p. 246).
A palavra carrega nos vários contextos,
a construção dos sentidos, que podem
determinar o uso e a criação de um
sinal
em
LIBRAS
adequado
para
aquela circunstância. Isso acontece com
a língua portuguesa, como o uso de
várias palavras e termos diferentes para
determinados contextos.
A LIBRAS é rica em polissemia e se percebe
cada vez mais enlaces e generalizações que
podem aparecer quando se observa a língua
em seu processo de uso, revelando assim o
desenvolvimento semântico desta língua.
Na LIBRAS, existem sinais diferentes e
variados para cada sentido das enunciações
produzidas em língua de sinais, o que
demonstra que é de acordo com o contexto,
que os sentidos vão se modificando e daí
acabam surgindo sinais diferentes. O Mais
importante é a leitura pelo contexto, já
que não podemos compreender a leitura
atribuindo uma palavra isolada para um
determinado sinal da LIBRAS, pois existem
várias nuances e sentidos que podem ser
construídos durante essa prática mediadora.
O aluno surdo precisa conhecer este aspecto
do funcionamento das línguas para então
se apropriar adequadamente da escrita do
Português.

Smolka (1995), a língua
Admite a pluralidade de sentidos e
significados, é polissêmica. A linguagem
é fonte de equívocos, ilusões, malentendidos. Podemos dizer que ela
‘trabalha” ou funciona’, às vezes, ‘por
si’,
produzindo
múltiplos
efeitos,
independentemente das intenções de quem
fala; ela escapa ao conhecimento, poder e
controle do homem (SMOLKA, 1995, p. 16).
Isso demonstra que as duas línguas
apresentam a polissemia e o quanto é
importante
conhecer
aprofundamento
o funcionamento de ambas as línguas,
para que possamos saber coo transitar
entre elas e também interpretá-las
dentro dos sentidos e não dos significados
em si, e tomar a consciência do quanto
elas podem interferir no processo de
aprendizagem e no ensino da L2.
Para realizar um verdadeiro trabalho
bilíngue não se trata somente da aceitação
e uso da língua de sinais em sala de aula,
juntamente com técnicas e estratégias de
ensino da língua portuguesa voltada pra
ouvintes, ou dinda o que mais ocorre e é
pior, o ensino de palavras do português
soltas, fora do contexto, sem contemplar a
polissemia das línguas que é fundamental
que o aluno perceba e compreenda para que
e torne de fato bilíngue.
Vygotsky (2001), em sua obra sobre a
construção do pensamento e linguagem,
explica que “a palavra só adquire sentido na
frase a própria frase só adquire sentido no
contexto do parágrafo” (VYGOTSKY, 2001,
p. 466). Para o autor, o sentido da palavra é
uma coisa inesgotável e infinita.
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Bakhtin (1992), afirma que o significado
da palavra refere uma determinada
realidade
concreta
em
condições
igualmente reais de comunicação discursiva.
Por isso aqui não só compreendemos o
significado de cada palavra enquanto palavra
da língua coo ocupamos em relação a ela
uma ativa posição responsiva (BAKHTIN,
1992, p. 291).
Bakhtin (1995), assinala que a linguagem
dimensiona a interação e comunicação verbal
uma vez que os recursos expressivos da
língua se tornam significativos, provocando
o despertar e a aprendizagem.
[...] os indivíduos não recebem a língua
pronta para ser usada; eles penetram na
corrente da comunicação verbal; ou melhor,
somente quando mergulham nesta corrente
é que sua consciência desperta e começa
a operar [...] Os sujeitos não adquirem a
língua materna, é nela e por meio dela que
ocorre o primeiro despertar da consciência
(BAKHTIN, 1995, p. 108).
O trânsito entre as duas línguas é bastante
complexo, pois há diferenças nas suas
enunciações, que muitas vezes carregam
uma cadeia de sentidos múltiplos que só
vão se consolidar se houver mediação e
compartilhamento junto à criança surda.
Nesse sentido, quando falta uma rede
de significações para que a criança surda
possa inferir, buscando pistas que a ajudem
a compreender a língua portuguesa,
frequentemente ela recorre a pistas visuais
e à alguma relação de iconicidade com os
significados, podendo gerar confusões,
dependendo da produção dialógica e do
contexto.

PROCESSO DE AQUISIÇÃO
DA SEGUNDA LÍNGUA (L2)
O processo de aquisição de uma segunda
língua pela criança surda, só ocorrerá quando
a mesma for capaz de entrar e assumir um
papel na dialogia de língua de uma maneira
natural e espontânea ao ter contato com
sujeitos fluentes nesta língua, ou seja,
com pessoa que sabem a língua de sua
comunidade e a usam socialmente dentro
deum ambiente.
Qualquer L2 que se deseje aprender
exigirá m conhecimento linguístico anterior,
configurado na primeira língua da criança.
Assim, para a criança surda, a língua
portuguesa que se ensina na escola é uma
nova língua, pois exige uma aprendizagem
formal, sistematizada.
Podemos considerar o português como
uma língua estrangeira caso nos encontremos
em um país onde o português não é oficial
[...] no caso ensino/aprendizagem de uma
língua estrangeira, na maioria dos casos,
o contato com a língua a ser aprendida só
acontece em sala de aula, com limitações
de tempo, de oportunidade de estar em
situações naturais de uso da língua (além de
seu professor), e ter contato com a cultura do
país onde se usa a língua [...]. Considera-se o
ensino de português como segunda língua,
por exemplo, a cidadãos brasileiros que não
tem o português como sua língua materna; a
brasileiros usuários das 180 (cento e oitenta)
línguas indígenas; a usuários de uma das
20 (vinte) línguas minoritárias europeias ou
asiáticas e a usuários de Libras (GRANNIER,
2002, p. 49).
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O aluno surdo está em uma situação que
possui características especiais e peculiares,
já que o português é considerado para eles
uma segunda língua, só que o processo
não é de aquisição natural, por meio de
construção de diálogos espontâneos, mas o
de aprendizagem escolar.
O ensino-aprendizagem de uma L2, na
maioria dos casos apoia-se no domínio de
uma L1. No caso dos surdos eles nem sempre
têm a oportunidade de contato com a língua
de sinais, já que é necessário conhecer outros
usuários desta língua, em um contexto que
favoreça a compreensão dessa língua, com
a criação de um território compartilhado
linguisticamente.
No caso da língua portuguesa, que é a
língua dominante, o surdo desde cedo tem
contato, ao se relacionar, na maioria das
vezes, nos ambientes marcados pela presença
dessa língua (família, mídia televisiva, escola,
jornal, sociedade, etc.) embora sua aquisição
e aprendizagem seja limitada pela falta de
acesso auditivo.
Discutir as práticas e teorias partindo de
uma visão sócio-histórico-cultural-linguística
é fundamental para que se possa analisar
melhor o processo de desenvolvimento do
sujeito surdo, a sua situação cotidiana de
inclusão/exclusão na sociedade, sempre
respeitando, em primeiro lugar, a sua
condição bilíngue, na qual o surdo tem a
sua língua e as suas próprias demandas
de interlocução, estando inserido em uma
comunidade majoritária, a ouvinte.
É necessário trabalhar em uma prática
pedagógica que considere a linguagem e
tudo que se relaciona à significação e ao

valor semiótico, que são imprescindíveis
par
ao
funcionamento
linguísticocognitivo das funções mentais superiores,
possibilitando assim as condições de
produção e significação, de prestação e
aprendizado da língua.
É óbvio que a falta de uma língua
compartilhada, faz com que seja enfatizado
em muitas escolas, o uso generalizado
de recursos visuais e concretos por parte
de professores, o que acaba restringindo
as possibilidades de conhecimentos e
vivências, levando à concepção de que todas
as experiências visuais dos surdos (PERLIN,
1998.; SKLIAR, 1997) devem ser exploradas
e desenvolvidas nas relações sociais entre o
surdo e o mundo à sua vota e que todo o
conhecimento, toda a maneira de perceber
e pensar o mundo passa por meio do visual,
isto é, pelos “olhos”; embora entenda que a
surdez também é uma identidade múltipla e
multifacetada (SKLIAR, 1997).
As experiências visuais não se restringem
ao uso de materiais ou recursos visuais,
ela
está
relacionada
às
diferentes
formas criadas e de como o surdo vê o mundo
e produz significações quando se relaciona
com o mundo.
O importante é o discurso-enunciativo
como fundamental para o desenvolvimento
do sujeito, na construção de conceitos
e constituição da subjetividade, não
esquecendo os processo de significação
que poderão ser diferenciados por conta da
sua percepção e do modo de ver e pensar o
mundo, não somente por meio dos “olhos”
e sim pelas oportunidades de ter relações
dialógicas com seus pares surdos, nas quais
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os signos vão se constituindo nos vários
modos de pensar, por meio das inúmeras
formas de apreensão de conteúdos.
Segundo Skliar (1997), como a educação
de surdos foi marcada por muitos anos pela
visão centrada nos sujeitos ‘deficientes’,
esquecendo-se e desconhecendo-se a
existência das múltiplas identidades sociais
e culturais que eles podem possuir.
Muitas pessoas tem uma ideia errada
sobre a imagem do surdo, como se ele tivesse
uma única identidade, homogênea e fixa, o
que não é verdade. Os surdos apresentam
múltiplas identidades, pois têm histórias
diferentes, condições socioeconômicas
diferentes, educação diferentes, causas da
surdes diferentes, comunidades diferentes,
famílias diferentes, tempos de escolaridade
diferentes, gerações diferentes e outras
diferenças.
O sujeito constrói a sua identidade na
interação com o outro, numa relação dinâmica
entre alteridade e identidade, na qual a
interação está situada na relação social que
é marcada pela linguagem e incrementada
por uma rede de lugares discursivos (sala de
aula, comunidade surda, família, comunidade
ouvinte, trabalho, etc.). Pois os sujeitos são
indivíduos que estão inseridos em lugares
discursivos, onde apresentam os seus papeis
e a sua subjetividade.
Com relação à concepção do “eu”, Bakhtin
(1992) na sua obra Estética da Criação
Verbal, esclarece que o “eu” só se origina
na interação com os outros “eus”, os outros
enunciados e outras vozes.
Devo indenfifcar-se com o outro e ver o
mundo por meio de seu sistema de valores, tal

como ele vê: devo colocar-me em seu lugar,
e, depois, de volta ao meu lugar, completar
seu horizonte com tudo o que se descobre
do lugar que ocupo, fora dele (BAKTHIN,
1992, p. 45).
O sujeito surdo se percebe diante do
outro, e como o outro vê o sujeito surdo e
como ele percebe o outro, qual a visão que
possui do “outro”? Isso é complexo e há o
desencadeamento de valores, de impressões
e de diferenças, esta permanece com uma
questão em aberto.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No atual cenário nacional existem muito discussões e
questionamento sobre o ensino e as práticas pedagógicas
utilizadas pela escola no processo de ensino-aprendizagem
dos alunos surdos.
Há uma urgência na difusão da LIBRAS com a
capacitação de professores dentro de uma perspectiva
bilíngue superando as dificuldades escolares e os fracassos
de aprendizagem de alunos surdos.
Os alunos surdos carecem de oportunidades de trocas
dialógicas numa língua compartilhada com o professor, na
maioria ouvintes sem o domínio ou com domínio precário
da LIBRAS sendo educados por meio de atividades que não
permitem que a língua de sinais possa fluir com todas suas
nuances e riqueza, durante o processo de aprendizagem.
É urgente a necessidade de atuação dos professores em
uma perspectiva bilíngue no contexto escolar, além de novas
pesquisas e estudos sobre como ocorrem os processos de
significação das crianças surdas durante a construção de
conhecimentos mediados pela língua de sinais nas práticas
educacionais.
O trabalho que envolve a educação de surdos, é
muito complexo, pois trata de um ensino que precisa ser
perpassado por uma língua compartilhada por ambos
(professor e alunos). Estão presentes os processos
interacionais, produções, dialógica e conhecimentos que
merecem ser bastante aprofundados no que se refere às
questões que envolvem a linguagem e o trânsito das duas
ínguas – LIBRAS e Português – no âmbito escolar.
É neste contexto que se torna emergente a
necessidade da presença e atuação do professor
surdo, pois é fato que muitas crianças surdas chegam
à escola sem domínio de língua nenhuma, ou
apresentam algum conhecimento precário de língua de sinais
e do português.
É o professor surdo também, que sobretudo, poder
colaborar apara um processo satisfatório de aquisição e
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desenvolvimento da LIBRAS, que servirá
coo base para a aquisição do português
escrito.
Os processos de significação construídos
durante as interações discursivas permeadas
pela LIBRAS com todas as suas nuances é que
possibilitou a construção de vários sentidos
e ressignificações, ampliando, modificando e
criação assim um espaço dialógico bastante
rico de interlocuções, no qual as crianças
surdas vão se constiuindo como sujeitos de
sua própria história e da história de outros,

possibilitando assim a formação de sua
identidade e de seu lugar no mundo.
O professor está se constituindo como
uma nova identidade docente no campo
educacional que visa a construção de uma
nova pedagogia surda, pois nesse ambiente
em que a centralidade está nas práticas
linguísticas e no confronto dialógico entre
duas línguas (LIBRAS e Português), não
podemos esquecer o lugar imprescindível no
desenvolvimento da criança surda.
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A IMPORTÂNCIA DA ARTE NA
EDUCAÇÃO INFANTIL E O PAPEL
DO PROFESSOR
RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo analisar a importância da Arte na Educação Infantil, refletindo sobre o fazer pedagógico do professor e abrindo possibilidades e caminhos para ressignificação do ensino dessa área de conhecimento que, muitas vezes, é entendida como secundária no contexto da sala de aula. O ensino de Artes
na Educação Infantil é essencial, uma vez que promove os meios da expressão humana,
amplia o conhecimento de mundo, desperta a criatividade e a imaginação. O ensino de
Artes Visuais permite compreender o mundo em que se vive tratando conceitos como
visualidade, imagem, arte e educação, em relação à cultura e como cultura. O trabalho
com a arte permite que a criança se comunique, expresse seus sentimentos, como forma
de linguagem, que pode ser percebida, sobretudo, por meio do desenho infantil, pois, é por
intermédio dele que a criança concebe seu espaço, sua realidade: o desenho é o modo de expressar da criança. Sendo assim, um dos principais compromissos do professor da Educação
Infantil é adequar sua prática educativa de modo a privilegiar a observação, a expressão e
a comunicação das crianças, representando papel central nesse contexto, pois, atua como
mediador entre o conhecimento e a criança.
Palavras-chave: Artes Visuais; Educação Infantil; Professor.
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INTRODUÇÃO
A Educação Infantil, primeira etapa
da Educação Básica, como dispõe a LDB
9394/96 (BRASIL, 1996), constitui uma
fase imprescindível no desenvolvimento
da criança de 0 a 6 anos. No âmbito dessa
etapa da educação, o ensino da Arte
constitui um instrumento capaz de facilitar
o desenvolvimento da expressão e da
criatividade da criança.
Defendida também nos Referenciais
Curriculares da Educação Infantil – RCNEI
(BRASIL, 1998), o ensino da Arte na Educação
Infantil possibilita que a criança amplie seus
conhecimentos e descubra suas habilidades
e potencialidades.
Desse modo, as instituições de ensino
infantil devem propiciar ambientes nos quais
a criança possa se expressar de forma livre e
prazerosa, uma vez que, por meio do trabalho
com a arte, a criança pode exteriorizar seus
sentimentos, suas emoções.
A escola atual, na sua grande maioria,
priva em muito a criança da sua originalidade
e autonomia. Acredita-se que a criança
deva ser orientada de forma efetiva
durante o seu desenvolvimento escolar.
Depois de tantos avanços teóricos,
descobertas em tecnologia educacional
e a derrubada de métodos obsoletos, o
ambiente escolar ainda reprime as ações
da criança, com a justificativa de que ela
ainda não é capaz de intervir dando a sua
contribuição para a sociedade a qual faz
parte. Nesse contexto, pouco ou nada
se usa da contribuição artística para o
desenvolvimento escolar da criança.

Conforme Barbosa (2010), a visão de
arte na educação infantil deve ser revista
e ressignificada, pois, o desenvolvimento
das habilidades artísticas é uma das
maiores fontes de satisfação pessoal
para as crianças, além de contribuir
para elevar a sua autoestima, como também
para construção dos valores essenciais de
convivência em sociedade.
No que diz respeito às artes visuais, é por
meio delas que as crianças desenvolvem o
conhecimento em diferentes produções
artísticas e, sendo assim, deve ser estimulada
por meio de atividades lúdicas que ampliem
a livre expressão da criança.
Nesse sentido, o papel do professor da
Educação Infantil torna-se fundamental,
devendo ser o mediador entre o aluno e
o conhecimento, ajudando-lhe a refletir
sobre a Arte de maneira criativa, reflexiva e
construtiva (BUENO, 2008).
Diante
do
exposto,
a
presente
pesquisa tem como objetivo discutir
a importância das Artes Visuais na Educação
Infantil, partindo da perspectiva histórica da
infância, da Educação Infantil e da importância
do ensino da Arte no desenvolvimento da
criança.
Assim, pretende-se afirmar a importância
da arte na Educação Infantil, desmistificando
a mesma como mero passatempo.
A presença das artes visuais na
educação infantil, ao longo da história, tem
demonstrado um descompasso entre os
caminhos apontados pela produção teórica
e a prática pedagógica existente. Em muitas
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propostas as práticas de artes visuais são
entendidas apenas como mero passatempo
em que atividades de desenhar, colar,
pintar e modelar com argila e massinha são
destituídas de significados (BRASIL, RCNEI;
1998, p. 87).
Quanto aos aspectos metodológicos,
foi realizado um trabalho de revisão
bibliográfica sobre o tema em questão,
buscando levantar um referencial teórico que
fornecesse subsídios à pesquisa, baseada em
autores como: Barbosa (2003; 2010), Fusari
e Ferraz (2001), Kramer (2002), Vygotsky
(2008), entre outros.
Acredita-se que a relevância social
desta pesquisa encontra-se na promoção
e discussão sobre o papel das artes visuais
na Educação Infantil, tema de crescente
interesse no contexto educacional, de
modo a incentivar projetos que garantam o
direito da criança à livre expressão de sua
criatividade.

AS ARTES VISUAIS COMO
LINGUAGEM NA ATUALIDADE
Muitas questões ligadas à arte na
contemporaneidade
geram
discussões,
sobretudo, no que diz respeito ao ensino.
Bastos (2005) propõe que o ensino da arte
contemporânea deve se pautar pela prática
educativa comprometida com a liberdade e
a consciência.
Segundo a autora, “uma visão ampla e
inclusiva do mundo considera várias formas
de arte, desafiando limites convencionais,
inspirando uma valorização artística mais

ampla e a possibilidade de maior participação
social” (BASTOS, 2005, p. 229).
Outro
aspecto
importante
é
o
conhecimento da cultura de hoje, pois dá
significado ao momento atual e possibilita
contextualizar as obras.
A compreensão da arte pós-moderna está
diretamente ligada ao meio cultural e ao
contexto do que à análise formal das obras.
As
linguagens
artísticas
com
todas as suas possibilidades servem como
instrumentos, como recursos para veiculação
da expressão humana.
Na concepção de Prosser (2012), isso
ocorre porque quem exprime alguma coisa,
o faz para alguém, ou seja:
O produto artístico, então, desempenha
uma função mediadora: ele exprime
uma ideia que é traduzida em símbolos
e transformada em ação ou elemento
concreto. Este novo elemento, por sua vez,
transmite algo para a outra pessoa, que
pode entender a mensagem de maneiras
diferenciadas, conforme seus próprios
referenciais (PROSSER, 2012, p. 47).
Nas artes visuais, os recursos de linguagem
utilizados são distintos. Ao apreciar uma obra
artística, distingue-se a superfície, a linha,
as formas, as cores, as transparências, as
texturas, os volumes, o movimento, a técnica
(CARRARA, 2012).
Ao observar cada um desses elementos,
Prosser (2012) acredita que é possível obter
informações precisas sobre o autor, sua visão
de mundo e sua época.
No contexto da educação infantil, Tatit e
Machado (2003) acreditam que é necessário
promover uma vasta discussão sobre os
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elementos da linguagem das artes visuais,
que ajudará o aluno a ampliar sua visão na
construção de uma obra.
Conforme
Carrara
(2012),
para
compreende os trabalhos de arte visual,
é necessário conhecer os elementos que
estruturam a linguagem. Tais elementos
são chamados de formais e fazem parte de
objetos de arte visual, transmitindo muitos
sentimentos e sensações.
De acordo com Bueno (2008), a leitura
de uma imagem só é possível quando se
conhece tais elementos. A autora salienta
que conhecer os elementos básicos que
compõem a linguagem é equivalente ao fato
de aprender a ler.
Ao se referir às artes plásticas, está se
reportando ao que se reconhece por meio de
elementos visuais e táteis, como o desenho,
a gravura, a pintura e a escultura. Porém,
o estudo desses elementos também se faz
necessário em outras linguagens das artes
visuais, como o vídeo, o cinema e a fotografia
(BUENO, 2008).
Segundo Dondis (2001), os elementos
visuais constituem a substância básica
daquilo que se vê. São eles: o ponto, a linha,
a forma, a direção, o tom, a cor, a textura, a
dimensão, a escala e o movimento.
O uso dos componentes visuais básicos
como meio de conhecimento e compreensão
tanto de categorias completas dos meios
visuais quanto de obras individuais é um
método excelente para explorar o sucesso
potencial e consumado de sua expressão
(DONDIS, 2001).
A compreensão dos elementos visuais
individuais permite o conhecimento mais

aprofundado das qualidades específicas de
determinada linguagem visual.

O PAPEL DA ARTE NO
DESENVOLVIMENTO
INFANTIL
A arte é uma maneira pela qual as pessoas
expressam seus sentimentos, suas emoções,
desenvolvem sua sensibilidade e criatividade,
além de ser uma forma de comunicação.
Semelhantemente,
Coleto
(2010)
e Goulart (2006) afirmam que a arte é
importante na vida da criança, pois, facilitará
o desenvolvimento da expressão e da
criatividade do indivíduo.
Já para Silva e Gonçalves (2003),
ao refletir sobre qualquer atividade
essencialmente lúdica, como a artística,
é preciso lembrar que ela desenvolve um
elemento emocional de prazer.
Carvalho e Guimarães (2002) salientam
que o desenvolvimento da criança é um
processo que ocorre numa rede de relações
sociais. Esse processo ocorre em um contexto
no qual a criança é colocada em contato com
outras pessoas.
É imersa nessa rede que a criança vai
fazendo sua inserção no mundo. A aquisição
da linguagem, a aprendizagem de hábitos
e costumes estão diretamente ligadas ao
fato de a criança fazer parte desse universo
maior de relações sociais. (CARVALHO E
GUIMARÃES, 2002, p. 31).
Não se pode negar que a arte faz parte da
formação da criança e, dessa forma, o
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trabalho da arte na Educação Infantil irá
propiciar às crianças formas de se expressar
de forma livre e prazerosa.
Goulart (2006) afirma que é importante
trabalhar artes na Educação Infantil, porque,
por meio delas, a criança pode exteriorizar seus
sentimentos, emoções e, ainda, por tratar-se
de uma maneira de ampliar as capacidades da
criança, possibilita a exploração de diversos
tipos de materiais, desenvolvendo cada vez
mais a sua autonomia e identidade.
A esse respeito, Silva e Gonçalves (2003)
salientam que uma das funções básicas
da escola é trabalhar, objetivando o pleno
desenvolvimento do educando.
Atuam sobre a criança, todo o tempo, as
influências do meio em que está inserida.
“A maneira como a criança se relaciona
com esse contexto que lhe é externo é de
caráter predominantemente lúdico. Ela quer
fazer o que lhe dá prazer, o que satisfaz,
por isso gosta tanto de brincar e desenhar”
(BARBOSA, 2018, p. 22).

O PAPEL DO PROFESSOR
NO ENSINO DAS ARTES NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
As artes visuais na Educação Infantil
são importantes no desenvolvimento da
criança, pois, permitem que as crianças
vivenciam suas experiências e desenvolvem
o conhecimento em diferentes produções
artísticas.
Na concepção de Barbosa (2003), a
arte, como conteúdo, representa o melhor
trabalho do ser humano. “Arte não é

somente básica, mas essencial na educação
de um país em desenvolvimento. Arte não é
enfeite, arte é cognição, é profissão, é uma
forma diferente de interpretar o mundo,
a realidade, o imaginário e é conteúdo”
(BARBOSA, 2003, p. 4).
Com base nessa afirmação, é possível
compreender que a arte tem influência
fundamental sobre o desenvolvimento
da personalidade infantil e precisa ser
incentivada por meio da imaginação e
de atividades lúdicas que alarguem as
possibilidades cognitivas, afetivas, sociais e
criadoras da criança.
Nesse sentido, Ferreira (2008) acredita que
a realização de tais atividades e atitudes no
contexto escolar favorece a ação espontânea
da criança, contribuindo para a sua formação
intelectual e o desenvolvimento de
conhecimentos e habilidades.
Ao questionar quando se devem iniciar as
atividades artísticas na educação, percebese que a criança já as realiza desde que nasce.
Para Prosser (2012, p. 07):
A cada idade, a criança vai aprendendo
inicialmente por observação e imitação e,
depois, também de maneira mais abstrata,
desenvolve-se na sua capacidade de exprimir,
representar e reelaborar a realidade. Importa
desafiá-la a ir cada vez um pouco mais
adiante – respeitando, porém, o seu ritmo,
as suas capacidades e limitações. Ela mesma
irá superá-las no decorrer do processo
educativo que, na verdade, dura a vida toda.
Em muitas instituições, no entanto, o
lúdico é visto de maneira improdutiva, sem
nenhum vínculo com a aprendizagem formal,
a que se destina a escola. A esse
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respeito, Carvalho e Guimarães (2002)
salientam que a oferta de um ambiente rico
e diversificado em estímulos/recursos com
materiais, sons, espaços e relações, facilitará
as oportunidades de desenvolvimento da
criança.
Ferreira (2008) informa que a atividade
artística na escola não é para “acalmar”
as crianças ou “descansar” o professor,
ou simplesmente ser uma atividade
complementar.
A arte é muito mais do que isso, arte tem
a função de favorecer a ação espontânea
facilitar a livre expressão e permitir a
comunicação, ela contribui para formação
intelectual da criança desenvolvendo
conhecimentos e habilidades, utilizando as
mais diferentes linguagens para expressar
experiências.
Portanto, trata-se de uma forma muito
importante de expressão e comunicação
humana, justificando sua presença na
Educação Infantil.
O trabalho com crianças da Educação
Infantil (0 a 6 anos) precisa considerar o
processo de aprendizagem que ocorre
conforme os estágios de desenvolvimento
da criança. Entretanto, deve-se ter em
mente que cada criança é única, com
identidade própria e um ritmo peculiar de
desenvolvimento (BARBOSA, 2010).
Assim sendo, além de considerar o
processo de maturação da criança de forma
geral e suas peculiaridades individuais,
é necessário promover situações que a
estimulem a conquistar gradualmente sua
autonomia e sua individualidade. Identificar
os conhecimentos prévios das crianças não

é tarefa fácil. Exige que o educador crie
estratégias didáticas para realizá-lo (BRASIL,
1998).
Para tanto, o RCNEI propõe que a prática
das Artes Visuais seja trabalhada como parte
do dia a dia da criança, uma vez que nesse
período, que vai dos dois até os quatro ou
cinco anos de idade, ela rabisca o chão e as
paredes, desenha seu próprio corpo, pinta
objetos, cria sua marca. Sugere ainda que:
As
Artes
Visuais
precisam
ser
compreendidas como uma linguagem que
tem estrutura e expressam, comunicam e
conferem sentido a sensações, sentimentos,
pensamentos e realidade por meio da
organização de linhas, formas, pontos, tanto
bidimensional como tridimensional, além
de volume, espaço, cor e luz na pintura,
no desenho, na escultura, na gravura, na
arquitetura, nos brinquedos, bordados, etc.
(BRASIL, 1998, p. 86).
Essa sabedoria artística, própria de
crianças pequenas, está cheia de conceitos
e ideias que abrangem e revelam valores,
emoções, sentimentos e significados acerca
de si e acerca do mundo à sua volta.
A arte incentiva o desenvolvimento de
competências, habilidades e conhecimentos
necessários às diversas áreas de estudo.
Porém, não é apenas isso que justifica a sua
introdução no currículo escolar, mas sim seu
valor intrínseco como construção humana,
como patrimônio comum a ser apropriado
por todos. (BARBOSA, 2018).
Sendo assim, é necessário que o professor
estimule a criança para que ela conquiste
saberes novos e aproprie do conhecimento
produzido.
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De acordo com Fusari e Ferraz (2001), o
professor deve conhecer e compreender
melhor a forma de ensinar as linguagens
artísticas,
levando
em
consideração
o contato que os alunos têm com o
universo de visualidade do mundo
contemporâneo, isto é, deve pensar as
aulas de modo a privilegiar a observação,
expressão e comunicação das crianças.
Sendo assim, um dos principais
compromissos
com
o
professor
é adequar sua prática educativa para o
desenvolvimento das expressões e percepção
infantil, que são favorecidas quando “elas
são orientadas para observar, ver, ouvir,
tocar, enfim, perceber as coisas, a natureza
e os objetos à sua volta. Sentir, perceber,
fantasiar, imaginar, representar, fazem parte
do universo infantil e acompanham o ser
humano por toda vida” (FUSARI E FERRAZ,
2001, p. 56).
A fim de orientar os professores
sobre os conteúdos de aprendizagem
em artes, os RCNEI’s (BRASIL, 1998)
recomendam que poderão ser organizados
de modo a permitir que a criança
utilize sua carga de conhecimento de
mundo, mas também possa estabelecer
novas relações. Para isso é necessário que
o professor, para ter uma ação educativa de
qualidade, deve garantir que:
• a criança possa compreender e
conhecer a diversidade da produção artística
à medida em que estabelece contato com as
imagens das artes nos diversos meios, como
livros de arte, revistas, visitas às exposições,
contato com artistas, filmes etc.;
• exista a possibilidade do uso de

diferentes materiais pelas crianças, levandoos a serem percebidos em sua diversidade,
manipulados e transformados;
• os pontos de vista de cada criança
sejam
respeitados,
estimulando
e
desenvolvendo suas leituras singulares e
produções individuais;
• as trocas de experiências entre as
crianças aconteçam nos momentos de
conversa e reflexão sobre os trabalhos,
elaborações conjuntas e atividades em
grupo;
• o prazer lúdico seja o gerador do
processo de produção;
• a arte seja compreendida como
linguagem que constrói objetos plenos de
sentido;
• a valorização da ação artística e o
respeito pela diversidade dessa produção
sejam elementos sempre presentes.
A criança necessita expressar as ideias
à sua maneira, cabe ao professor agir
flexivelmente para compreender o modo de
pensar dela, ser receptivo para aceitar suas
ideias e encaminhar a criança para o uso de
seu pensamento criador em todos os sentidos
do desenvolvimento de sua criatividade.
Diante do papel fundamental que o
educador desempenha no processo ensinoaprendizagem, Fusari e Ferraz (2001)
acreditam ser papel do educador adaptar a
sua prática para desenvolver as expressões e
as percepções infantis.
Isso porque a arte é um dos espaços
nos quais as crianças exercitam suas
potencialidades perceptivas. Porém, é
necessário que o professor conheça os
principais aspectos pedagógicos e filosóficos
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que permeiam o processo de ensino e
aprendizado da arte.
De acordo com Biasoli (2009), o professor
deve procurar, em sua prática pedagógica,
estabelecer uma ação recíproca com os alunos
e com a realidade circundante, propor uma
atividade criadora em oposição à atividade
mecânica e repetitiva, vinculando a teoria à
prática tanto no saber e fazer artístico como
no saber e fazer pedagógico.
Da mesma maneira, é importante que
o professor esteja atento e aberto para o
que os alunos têm a dizer nas aulas, pois, “a
relação entre professor e aluno é viva” (TATIT
& MACHADO, 2003, p. 09).
De acordo com Tatit e Machado (2003), o
docente precisa estar atento e sintonizado
também com as transformações, com os
estímulos que surgem no percurso do
trabalho, porque, na maioria das vezes, os
alunos gostam de participar manifestando
suas ideias que são veículos de uma nova
proposta.
Nesse sentido, o ensino da arte será
efetivado pela figura do professor, uma vez
que a prática pedagógica define o tipo de
profissional que, por sua vez, define o tipo
de prática pedagógica.

O TRABALHO DOCENTE E AS
ARTES VISUAIS
Tendo em vista que é por meio da
educação que os indivíduos se apropriam dos
conhecimentos historicamente produzidos
pela sociedade, o professor torna-se o
profissional responsável pela mediação de

tais conhecimentos, para possibilitar sua
aquisição pelas crianças, independente da
fase em que se encontram.
A esse respeito, Vygotsky (2008)
afirma que a transição para a atividade
mediada
influencia
fundamentalmente
todas as operações psicológicas da
criança, “assim como o uso de instrumentos
amplia de forma ilimitada a gama de
atividades em cujo interior as novas funções
psicológicas podem operar” (VYGOTSKY,
2008, p. 56).
Oliveira (2002) contribui com essa
perspectiva, quando afirma que a criança
não possui os meios, os instrumentos,
para
desenvolver-se
plenamente
sozinha e daí “a importância da atuação dos
outros membros do grupo social na mediação
entre a cultura e o indivíduo e na promoção
dos processos interpsicológicos” (p. 61).
Nessa perspectiva, Vygotsky (2008)
oferece subsídios para analisar a importância
do professor da Educação Infantil uma vez
que, por meio da mediação do professor
na atividade de ensino, a criança pode
transformar suas experiências sociais
e culturais em experiências internas,
ressignificadas para ela.
Para que isso aconteça é necessário que
o professor tenha formação adequada,
com saberes necessários para promover
um aprendizado que gere avanços no
desenvolvimento das crianças.
(...) A importância da atuação de outras
pessoas no desenvolvimento individual é
particularmente evidente em situações em
que o aprendizado é um resultado claramente
desejável das interações sociais.
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(...) A intervenção do professor tem, pois,
um papel central na trajetória dos indivíduos
que passam pela escola (OLIVEIRA, 2002, p.
62).
Sendo assim, Oliveira (2002) afirma
que a atuação do educador pode produzir
resultados positivos ou negativos sobre a
personalidade dos alunos, uma vez que, com
uma postura democrática e libertadora, ela
pode contribuir para a formação de cidadãos
conscientes e críticos.
No entanto, “com uma postura autoritária
e repressiva, que não desperta a autoestima
do educando, o educador poderá deixar
sequelas para o resto da vida de uma criança,
que irão interferir em sua vida adulta”
(OLIVEIRA, 2002, p. 63).
Em uma outra perspectiva, Kramer
(2002) e Sampaio (2000), acreditam que
seja necessário ao professor da Educação
Infantil considerar a dimensão cultural do
seu trabalho, possibilitando às crianças a
experiência com o conhecimento científico e
com a literatura, a música, a dança, o teatro,
o cinema, a produção artística, histórica e
cultural que se encontram nos museus de
arte.
Apesar de ser indispensável à criança
ter acesso à linguagem escrita, a escola
tem de pensar que a criança vive num
universo de linguagens. Ter acesso
na escola (e na Educação Infantil) às
diferentes linguagens – gráfica, gestual,
plástica, cinestésica, musical, corporal,
televisiva, informática, etc. – é fundamental
(SAMPAIO, 2000).
Dessa maneira, o professor tem papel
fundamental ao propiciar às crianças

situações de aprendizagem que possam
contribuir para o desenvolvimento das
relações e o acesso aos conhecimentos mais
amplos da realidade social e cultural.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A reflexão proposta pela presente pesquisa, sobre as
Artes Visuais na Educação Infantil, proporcionou-nos a
compreensão da importância da arte para o desenvolvimento
infantil.
Partindo da perspectiva histórica da Educação Infantil,
em seus primeiros passos até as recentes conquistas
configuradas por meio da LDB 9394/96, que instituiu essa
como a primeira etapa da Educação Básica, percebeu-se
que se trata de um momento essencial para a descoberta de
mundo na criança de 0 a 6 anos.
Essa percepção foi possível graças a várias pesquisas
que demonstraram o crescente interesse em resgatar a
importância da infância e todas as peculiaridades que lhe são
inerentes, como as brincadeiras, a criatividade, as linguagens
que lhe são próprias.
Tal interesse mostrou-se visível na legislação que
regulamenta a Educação Infantil hoje, no Brasil, e que faz
parte de um processo sócio-histórico no qual o ensino
infantil está inserido: a Constituição Federal de 1988, a LDB
9394/96 e o Referencial Curricular Nacional da Educação
Infantil – RCNEI, de 1998.
Assim como o amparo legal, vários pesquisadores enfocam
em seus trabalhos a importância da Educação Infantil para o
desenvolvimento da criança.
Isso porque a Educação Infantil propicia o desenvolvimento
infantil, uma vez valoriza e amplia os conhecimentos da
criança, possibilitando-lhe a construção de sua autonomia,
criatividade e cidadania. Nesse contexto, o ensino de Artes
nessa primeira etapa da Educação Básica é essencial, uma
vez que promove os meios da expressão humana.
Com o intuito de valorizar a arte na Educação Infantil, o
RCNEI privilegia esse aspecto, admitindo que o ensino da arte
possibilita o desenvolvimento do conhecimento da criança,
suas habilidades e a descoberta de suas potencialidades, o
que por si só já justifica a presença da arte no contexto da
educação.
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Em especial, o trabalho com as artes visuais
permite que a criança comunique-se, expresse
seus sentimentos, seus pensamentos, como
uma forma de linguagem, que pode ser
percebida, sobretudo, por meio do desenho
infantil, pois, é por intermédio dele que a
criança concebe seu espaço, sua realidade: o
desenho é o modo de expressar da criança.
A arte desempenha um papel especial na
vida da criança, pois, sua capacidade de criar
e recriar envolve escolhas pessoais, vivências
e formas de perceber o mundo que a cerca,
permitindo que a mesma traça um percurso
de criação e construção individual. É um
momento de liberdade máxima que a criança
reúne elementos experienciados por ela para
dar novo significado as suas produções.
A arte não deve ser considerada um
passatempo e também menos importante do
que as outras áreas do conhecimento.
Sendo assim, um dos principais
compromissos do professor da Educação
Infantil é adequar sua prática educativa de
modo a privilegiar a observação, a expressão
e a comunicação das crianças, representando
papel central nesse contexto, pois, atua como
mediador entre o conhecimento e a criança.

É imprescindível que o professor possa
respaldar a sua prática de forma significativa,
na qual todas as potencialidades infantis
possam ser valorizadas, mesmo por que em
se tratando do fazer artístico da criança, a
sua cultura e originalidade estão presentes
de forma marcante e é imprescindível que
seja abarcado pelo processo de ensinoaprendizagem.
Independente de ser especializado ou não
o professor necessita dialogar, estar aberto
às sugestões, partilhar angústias, pois, a
arte talvez seja feita da matéria de uma
experiência e linguagem que sobrevoam os
sentidos das coisas, sem se preocupar se há
mesmo uma verdade a que se deva bater
continência. E assim construir caminhos não
só para projetar a arte no espaço da escola,
com também entender as possibilidades que
a arte traz para criança de traçar estratégias
para resolução de conflitos internos e
externos, como também buscar finalidades
educacionais comuns que valide toda
expressão dos sentimentos e percepções
dos educandos.
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A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Este presente trabalho tem como objetivo discutir a importância de atividades
com o uso da música na educação infantil e que relate com estudos o que precisamos diferenciar no ambiente escolar para sairmos da reprodução de coreografias em datas comemorativas, ocasionando muitas vezes, ao aluno, o dever de acompanhar o educador com passos
sistemáticos e sem contexto, por meio de repetições de canções e cantigas decoradas descontextualizadas, das quais são práticas muito frequentes na escola. A música ultrapassa
o olhar do professor em datas comemorativas, a fim de que o educando possa experimentar diferentes oportunidades com o apreço musical em diversos momentos. Trabalhar com
ela envolve mais que se auto conhecer, integração social, autoestima, estimulação de expressões e equilíbrio. Trazer esse trabalho ao ambiente escolar invoca a complexidade de
estudo e cuidado com o corpo do outro, o desenvolvimento do formato pedagógico com
conhecimento, o trazer do lúdico de maneira prazerosa e rica em cultura.
Palavras-chave: Educação; Música; Importância; Infantil.
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INTRODUÇÃO
Este estudo tem como objetivo falar
sobre a importância da música na educação
infantil, oportunizando ser um documento de
auxílio aos profissionais de educação. Sendo
assim, o objetivo principal desse trabalho
é organizar análises que contribuem ao
ensino da música, de modo a proporcionar
na educação infantil uma forma mais
objetiva e esclarecedora de como utilizar
esse instrumento riquíssimo para o
desenvolvimento dos educandos.
Foi por meio da palavra música e sua
relevância importância, que o objetivo
específico do artigo sustenta e orienta o
estudo no âmbito para compreender as
diferentes formas que ela pode vir a contribuir
com o trabalho pedagógico, entendendo os
aspectos que veem a favorecer ao ensino
na educação infantil como ferramenta
auxiliadora e não de forma sistemática. Assim,
o texto foi organizado buscando apresentar
possibilidade e a importância dela.
No
primeiro
capítulo,
conceituo
brevemente sobre a história da música,
que vai desde a Alemanha até chegarmos
no Brasil. Somente alguns relatos, sem
a intensão de aprofundamento de
historicidades, no entanto, uma objetiva
abertura de material que já está há tanto
tempo na vida do ser humano, embalando
momentos, sentimentos, alegrias, tristezas,
conhecimentos, dentre tantos outros.
Já, no segundo capítulo, conceituo a forma
que a música na educação infantil, muitas
vezes, é utilizada. Uma breve observação
sobre o que ocorre no ambiente escolar

com canções somente programadas para a
hora do lanche, de dormir, do silêncio, entre
outros. Diante da discussão, compreendese que o trabalho da educação infantil
precisa estar ligado em colaborar para o
desenvolvimento da criança, na qual não
se almeja uma prática descontextualizada.
Dentre seguinte entendimento, que surge
o questionamento: Como a música pode
vir a contribuir para o desenvolvimento das
crianças na educação infantil?
No terceiro momento, avançamos com
uma linha qualitativa e bibliográfica, afim
de unir ambas para o enriquecimento do
conteúdo com a prática em sala de aula.
A experiência em sala com 9 anos de
magistério em instituições particulares,
Ongs (Organizações não governamentais),
conveniadas e públicas, acaba por trazer
um rico material de observação e anotação
com o uso da música que, relativamente,
oportuniza um trabalho mais cuidadoso como
educadora. Trazer experiência aliado com o
teórico instruí a progressão de um trabalho
significativo e rico por meio de pesquisas e
dados científicos.
No quarto capítulo, a apresentação de
sugestões de atividades e contribuição
musical, a fim de oportunizar o respeito, a
amizade, a reflexão, cooperação, necessário
para a formação humana. Lembrando que
na escola não tem obrigação de formação
de um músico profissional, mas auxiliar na
apropriação de transmissão de práticas
músicos- culturais para a formação da
cidadania. O ideal é que esse ensino seja
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ministrado por um profissional de música ou
de artes, como o propósito de expandir as
vivências de diversos grupos.
Nas “Considerações Finais”, não se relata o
que é certo e errado, mas um pequeno discurso
sobre a importância de sempre levar para
sala gêneros musicais diferentes, e sairmos
de canções sem contextos e coreografias que
só visam datas comemorativas, ou que não
elevem o conhecimento e aprendizagem. E
é por meio da música que não significa só
melodias, ele traz um leque de possibilidades
de trabalho e aprendizagens.

HISTÓRIAS DA MÚSICA: UMA
VISÃO PRELIMINAR
A música sempre esteve presente nos
diversos povos desde a antiguidade aos dias
de hoje, como aponta Blomberg (2011). O
homem nasceu no mundo repleto de sons.
A palavra em si vem da origem Grega que
significa “a arte das musas”. Essas musas
eram seres celestiais. Já em outras partes
do mundo, ela foi um campo de estudo
que suas disciplinas e metodologias foram
demarcadas pelo Alemão Guido Adler, logo
no final do século XX. Para o Musicólogo, a
Musicologia estava dividida em dois grupos,
sendo eles dividido em dois: Musicologia
histórica e sistemática. Das quais eram
focadas em investigar as leis em diversos
períodos e a beleza da descoberta. Ou
seja, a primeira era o estudo ao tratamento
de documentos, discussão conceitual,
histórica e filosófica, que introduz também
a filologia, museologia, arquivologia, história

da literatura, artes miméticas e bibliografia.
Em contraponto, a musicologia sistemática,
por sua vez, encaixava-se com a pedagogia,
física, matemática e gramática.
O ensino da música no Brasil sofreu
diversos rumos, como descreve Blomberg
(2011), o rumo mais crescente foi com o
Alemão, radicado do Uruguai, Francisco Curt
Lange, que foi considerado o formador de uma
musicologia científica no Brasil. Diferente
da Alemã, o ensino no Brasil foi classificado
como Música, ao invés de Musicologia. Sendo
estruturado nas Universidades como um
currículo conservatório e de ordem técnica.
Na questão de literatura em Música, no
Brasil, é vasta e quantitativamente falando, a
maior parte dos escritos sobre, encontra-se
em periódicos não científicos, alguns sendo
musicais. Em sua grande parte são dedicados
a história com tema específico, como: A
Bossa Nova, o movimento Tropicália, rituais
étnicos específicos da Amazônia ou biografias
populares. Registrando assim poucas obras a
categoria do país.
A música em sim está sendo praticada
desde os primórdios da descoberta do
Brasil, porém somente no século XX, que
foi abordada com forma mais criteriosa e
metódica. O primeiro registro apontado foi
escrito em 1908, por Guilherme de Melo
(1867-1932) e foi intitulada: ‘’ A música
no Brasil: desde os tempos coloniais até o
primeiro decênio da República’’. Blomberg
(2011, p. 418).
Outro momento histórico e importante
que precisa salientar, são quando os africanos
trazidos ao Brasil acabaram por destacar a
música popular, elevando como uma grande
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riqueza cultural. Por fim, diante do
processo histórico, cabe à escola estudar e
entender para repassar no ambiente escolar.

A PRESENÇA DA MÚSICA NOS
DIAS ATUAIS NO BRASIL NO
AMBIENTE ESCOLAR
No
Brasil
a
presença
da
música na vida do ser humano é
incontestável. Uma bela forma de oportunizar
a expressão artística. E se faz presente em
diferentes contextos culturais, manifestações
religiosas e classes sociais. Carregada
de expressões que fornecem identidade
culturais diferentes, ela acompanha as
relações interpessoais presentes em
nosso país. A música é uma antiga forma
de expressão humana que transmite
significados psicológicos, cognitivos, sociais
e emocionais dos indivíduos. Logo, em
razão sua importância, as habilidades foram
transmitidas de pessoas para pessoas desde
a antiguidade. Fala-se em educação musical
como elemento para formar o homem,
conforme cita no Referencial Curricular
Nacional da Educação Infantil (1998).
Quando
ligamos
à
musica
ao
ambiente escolar, chegamos ao principal
contexto
deste
estudo,
que
tem
como objetivo geral interpor e oportunizar um
melhor entendimento com os benefícios que
ela oferece, visto que esse estudo surge da
investigação e experiência como educadora
em diversas instituições particulares,
públicas, conveniadas e ONG, em diferentes

idades do ensino infantil ao fundamental.
Nosso olhar precisa estar centrado
na importância que esse trabalho pode
oportunizar, a fim de realizar um momento
de expressão musical e não em formas
sistemáticas e rítmicas com músicas
mecânicas como forma de reprodução
automática, em que a criança não
compreende qual o objetivo e o que
está verbalizando, ou seja, sem nenhum
significado. Podemos destacar diversos
momentos presenciados na próprio ambiente
escolar sem significado, tais como: na hora
do lanche, almoço, hora de descansar,
apresentações de datas comemorativas
para cumprir a agenda escolar sem contexto
ou compreensão da criança no seu real
motivo, dentre outros. Tornando um
momento mecânico e destruindo qualquer
possibilidade do uso da música como uma
proposta de aprendizagem significativa,
desenvolvimento
e
socialização
em
diferentes momentos. Godoi (2011) aponta
que o aprendizado deve ser algo prazeroso,
que aponte em experiências de forma lúdica
e sem impor custos que se aprenda a tocar
instrumentos musicais.
Segundo
o
Referencial
Curricular
para a Educação Infantil (1998), a
educação
infantil
apropria-se
há
muito tempo da música, com canções desde
a hora de ir ao lanche, falar sobre as letras
do alfabeto, escovar os dentes, brincar
no parque, comer, guardar material, entre
outros. Uma prática recorrente é o uso
de materiais que recriam bandinhas,
pandeirinhos etc, o que muitos acabam por
reforçar um momento mecânico e deficiente.
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Um contexto que acaba sendo motor e
tradado como produto pronto, na qual se
reproduz sem significado.

A MÚSICA COMO
INSTRUMENTO NO
COTIDIANO
O trabalho com a música sempre
obteve sua relevância como instrumento
e se faz presente em vários contextos,
desde nossa hora de acordar com o
despertador, ao adormecer, ao dançar,
no enterro, durante uma luta etc. Segue
costumes e festividades de acordo com
cada manifestação cultural. Desse modo,
desde cedo as crianças entram em contato
com a linguagem musical. E é nesse contato
cedo que se faz a devida importância
para gostos futuros. Mais que o som, eles
estimulam, ensinam, apropriam-se do corpo
e movimento.
O
aprender
sobre
música
vai
mais além, ela atende uma necessidade
expressiva passando da esfera cognitiva,
afetiva e estética, como aponta no Referencial
Curricular da Educação Infantil. “Aprender
música significa integrar experiências que
envolvem a vivência, a percepção e a reflexão,
encaminhando-as para níveis cada vez mais
elaborados” RCNEI (1998, p. 51, vol. 3)
Muitos estudiosos e pesquisadores
estão trazendo conteúdos que intitulam
o exercício musical como um modo de
perceber, de pensar e sentir em cada fase
de desenvolvimento. Logo, a proposta desse

trabalho também vem de encontro para
contribuir com a linguagem musical ocorra
de forma significativa. De forma a garantir
ao educando a vivência e reflexão da música
num exercício sensível e expressivo.
A seguir, há três pontos, de acordo com
sobre os a produção da música, sendo elas:
Produção — centrada na experimentação
e na imitação, tendo como produtos
musicais a interpretação, a improvisação e a
composição; apreciação — percepção tanto
dos sons e silêncios quanto das estruturas
e
organizações
musicais,
buscando
desenvolver, por meio do prazer da escuta,
a capacidade de observação, análise e
reconhecimento; reflexão — sobre questões
referentes à organização, criação, produtos e
produtores musicais.
(RCNEI, 1998, p.48)
O trabalho com a música deve
considerar e ser acessível para todas as
idades dentro do ambiente escolar e também
para aqueles com necessidades especiais.
É um instrumento de desenvolvimento da
expressão, do se auto conhecer, estimular a
auto- estima, integração social e integração
social.
O papel da música na sociedade exerce
uma atração muito forte. De forma que
sempre estamos em contato com ela. Já os
pequenos se envolve com o sonoro antes
do nascimento, já que na fase intrauterina
os bebês já convivem com um ambiente
provocado pelo corpo da mãe, o sangue
que está fluindo nas veias, o movimento da
respiração, som do intestino, a voz materna
é o som especial e referencial efetiva a eles,
como aponta Souza (2010).
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O processo de iniciação musical começa
tem como base o processo que se inicia com o
silêncio e o som. Esse processo iniciatório de
observar e sentir gestos com os movimentos
são os contatos que começa no mundo,
como descreve Feliciano (2012).
A presença da música ocorre em
momentos variados na vida de um bebê
e criança. Já iniciam de forma intuitiva,
entrando em contato com cantigas, canção
de dormir, brincadeiras cantadas, parlendas,
poemas, músicas infantis, entre outro;
quando escutam e tentam imitar e responder,
ampliando assim seu momento cognitivo
e perceptivo, criando um vínculo forte
entre o adulto e os pequenos. Essa ligação
que se estabelece constrói uma ligação de
construção.
A criança é um ser brincante e ao brincar,
faz música, uma vez que se relaciona ao
mundo que descobre diariamente. Refletir
sobre as fases de desenvolvimento e
possíveis progressões, acaba por criar o
respeito ao processo único de cada um,
essa interação com o meio, precisa ser uma
situação contínua que envolve mais que
observar, mas refletir, criar, experimentar.
Quando o bebê nasce, há uma
confusão dos neurônios. Alguns desses, já
serão fertilizados na própria conexão de
genes, por exemplo, levamos ao ponto de
um computador com os chips, na qual são
carregados aos programas de (softwares).
Ou seja, esses circuitos quando estimulados
se tornam partes da circulação do cérebro
e, quando não se estimula, eles morrem.
Gardner (2010), quando mais a criança
vivenciar experiência que oportunizem

tais estímulos, mais ela desenvolverá
sua inteligência, tornando-se assim, mais
autoconfiante.
Para Costa (2008) descreve que uma
pesquisa em Universidade da Califórnia, em
Irvine, estudaram dois grupos de crianças
em idade escolar, em que um grupo tinha
contato com a música e o outro não. Após
oito meses, os alunos que ouviam música
estavam mais rápidas na resolução de
quebra-cabeças, com indicie a mais que 80%
a mais superior dos que não tiveram contato.
Diante de tantos estudos, o bebê a cada
vez que tem contato com estímulos, acaba
por nomear mais com balbucio e de cantarolar
que vão até, respectivamente, aos dois anos
de idade. Ao ouvir, tentam reproduzir sempre
explorando as possibilidades vocais. O
escutar sons diferentes e sons de ambientes
sonoros acabam por ser uma fonte rica de
descobertas e observações. A cada vez que
escutam, podem ser manter tranquilos ou
agitados. De acordo com Feliciano (2012), os
pequenos começam a assimilar e a decodificar
os sons que demonstrem expressões de ódio,
raiva, alegria, dor, “hum’’, entre outros.
A fase que são menores eles são muito
atentos com o que ocorre ao redor porque
estão no processo de aprendizagem,
construindo
conhecimento,
desde
o
primeiro contato com o mundo. Conforme
vão crescendo, começam a brincar com
instrumentos musicais, exploração de
objetos, jogos de carrinhos e brinquedos.
Quando inicia-se a fala, descobre-se que
não usa somente o choro e inicia o grito
para variar as expressões, como ressalta
Feliciano (2012).
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No período de um ano e ao terceiro ano
de vida, começam a ampliar suas expressões
musicais por conquistas vocais e corporais.
Iniciam a representar letras simples,
onomatopeias, bater palmas, usar os pés,
pular, movimentar-se, acompanhar música,
entre outros. Logo, caracterizar a produção
musical das crianças é o explorar os sons
com qualidades.
Quando chega-se a idade de três anos,
respectivamente, as fontes que se faz em
prazer são com movimentação, o desenvolver
rítmico e quando aliado com a música envolve
a expressão com movimento e gestos.
Consegue memorizar um repertório vastos
de cantigas, misturando e recriando com uso
de palmas, batidas no pé e batidas com os
pés, como aponta o Referencial Curricular
para a educação Infantil (1998).
Para o psicólogo americano Howard
Gardner (2010), possuímos inteligências
múltiplas e a inteligência musical é a
sétima. Após um trabalho de pesquisa
detalhado e intenso na Universidade de
Harvard, em diferentes áreas de pesquisa,
como: sociologia, neurociência, biologia,
antropologia e filosofia. Conseguiu constatar
que a inteligência musical aparece na criança
desde o nascimento. Houve estudos em
diferentes países.
Outro documento importante se relata
quando a música entra em cena, como
aponta Campos (2007), que estudos de
Gardner, relata que indivíduos normais,
quando não têm treinamento musical, ou
qualquer atividade relacionada com o tema,
ativa-se o lado do hemisfério cerebral direito.
Já crianças que são trabalhadas, acabam

por ativar o hemisfério esquerdo e efeitos
decrescentes do lado direito. Ou seja, quanto
mais for estimulado, mais se desenvolverá o
lado direito e esquerdo.

A INSERÇÃO DA MÚSICA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
O mundo é constituído por cores, sons,
provocações e texturas. O homem está
envolvido com a música desde o nascimento.
Ao crescer, necessita da escola e do
professor para apresentar e estimular as
manifestações. No processo de educação,
educador e educando são construtores de
conhecimento.
A educação infantil brasileira no dia a
dia é estabelecida com rotina e momentos.
É previsto em lei: Música nas escolas - Lei
nº 11.769, de 18 de agosto de 2008, que
determina a presença do ensino de música
nas escolas de educação básica. Atualmente,
ela vem apresentando diversos propósitos,
segundo concepções pedagógicas que são
vigoradas no Brasil.
Infelizmente,
ainda
observamos
alguns resquícios da concepção que era
atrelada para trabalhar com a música em
sala de aula, ou melhor dizendo, com a
canção- que era um suporte para adquirir
conhecimentos, que eram atrelados a
disciplinas, condicionamentos da rotina,
hábitos e atitudes, datas diversas, dos quais,
mecanizados e estereotipados- do que antes
eram ou poderiam ser, expressivos. Foi um
período de contexto que a música era um
meio, apenas, de atingir objetivos
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considerados corretos para utilizar para
formação infantil, aponta Brito.
O momento da linha Escola Nova, que veio
para influenciar o ensino das décadas de 50 a
60, acabou por equalizar o ensino da arte para
livre expressão e criatividade. Considerando,
promoveu uma certa mudança, no entanto,
há algumas controversas de extremo
“espontaneísmo”, sem a preocupação de
intervir, pode atrapalhar o processo de
resultados. Seguir como profissional com
uma postura de “vale-tudo”, sem orientação,
sem um trabalho, sem ampliação do
repertório, consequentemente, atrapalha o
processo que vem a se seguir, como relata os
RCNEI (1998). Nessa concepção, o ensinar
a música do “dia das mães”, preocupava-se
mais em cumprir uma data comemorativa,
no qual não se explora a expressão vocal,
instrumental, corporal, criatividade, escutar,
pensar, ou seja, o pensar na música fica em
outro plano, ou em plano algum.
Atualmente, mesmo que nessa etapa
escolar tenha mudado e redimensionado
conceitos, modos de atuação, abordagens,
pesquisas, teorias pedagógicas, entre
outros, percebe-se uma linguagem musical
avançando, mesmo que rumos lentos, uma
nova transformação em temo conceitual.
Conseguimos ainda ver uma defasagem
na existência de defasagem no campo da
música a demais áreas. Mas continuamos
cantando canções que vêm prontas,
mexendo e tocando nos instrumentos
prévios que somente o educador comanda,
batendo palmas etc.; quase sempre
negando a criação, a pesquisa, o explorar,
a interação no objeto, elaborar hipóteses

para comparar possíveis possibilidades para
se ampliar recursos e materiais, em que se
respeita a experiência prévia, a maturação,
o conhecimento do educando, quais são os
interesses e motivações que aguçam suas
vontades internas e, consequentemente,
externas.
Portanto, devemos levar em consideração,
obviamente, que esse modelo que hoje
ainda está no ambiente escolar, decorre-se a
problemas na ausência de profissionais com
pouca instrução, às vezes, nenhuma, dentro
de um ambiente do sistema educacional
que não preserva e se desliga, quase
que por completo, do cuidado com essa
área. Precisamos refletir na nossa prática,
muitas vezes ultrapassada, desenraizar
esse olhar, tentando respeitar o processo
de desenvolvimento musical das crianças,
segundo Parentes.
Nota-se
que
há
entendimentos
controversos, ainda, que a música é algo
pronto, na qual cabe somente nossa tarefa
máxima de interpretá-la. Ao ensinar partindo
dessa ética, somente se reproduz o que
se escuta com gestos, desconsiderando
o improviso, o experimentar, inventar e
reinventar, papel primordial ao processo de
conhecimentos e construção desse tema.
A pedagogia musical contemporânea
deve ter seu lado criativo no centro de todo
currículo, como aponta Parente (2008),
mas ainda tem muita resistência de alguns
profissionais. Devemos olhar a aula de
música como uma sociedade e fazer que
as diferenças precisem de equilíbrio para
possibilitar expressão individual.
Precisa-se ter o fazer criativo, fugir de
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correntes tradicionais, que somente se
concentram em na execução mecânica.
Ensinar foge de fazer somente para quem
sabe ou tem habilidade, mas, em especial
para quem não sabe nada de música.
Segundo Parente (2008) as atividades não
precisam ser mirabolantes com elaborações.
Esse tema é um componente expressivo. O
professor deve criar problemas e estimular
o aluno para o encontro de respostas.
Enfatizando a improvisação e composição.
Faz-se importante dividir em pequenos
grupos, sendo um que compõe, outros
dirigem, outros escrevem.
Outra discussão que assombra ainda no
âmbito educacional, é dedicar-se muito
tempo a ensaios de apresentações em
comemorações festivas diversas que negam
os educandos quando algo sai “desafinado”
e “sem ritmo”. Há relatos e experiências
de escolas que no mês de Abril e Maio
começam a ensaiar a coreografia de festa
junina, desconsiderando atividades que
podem ser feitas durante esses meses. Não
há projetos ou criações pelos alunos que vão
se apresentar, limita-se, apenas, aos ensaios
cansativos para devidas apresentações.
Muitas vezes, essas datas desconsideram
alguns por questões religiosas, por exemplo.
Ambiente escolar deve ser ético e neutro, longe
de concepções classificatórias. Vivenciar e
construir é a base para o desenvolvimento
da aprendizagem. Portanto, todos precisam e
devem cantar, mesmo que desafinado, todos
devem tocar instrumentos, mesmo aqueles
que não tenham. Considerar e valorizar todo
o processo do trabalho e não o produto final.
O profissional precisa trazer a música para

o ambiente, não somente como colocar o
som, pois esse trabalho exige uma pesquisa,
um olhar para observar o que cada fase do
desenvolvimento necessita, fundamentar
seu trabalho, como aponta Brito (2003)
Também não contrapomos a ideia do
educador em cantar, pelo contrário, faz-se
necessário sempre ele “sabendo cantar ou
não’’ envolver os pequenos com a música em
si, cantigas, parlendas, entre outros. Não há
necessidade de ser um cantor profissional,
mas saber o que de fato você como
profissional deve passar para que consiga
evoluir o educando. O bebê não irá buscar
uma afinação coerente. Ele irá explorar a
melodia, a aprendizagem, o som, o exercício
da fala. Uns irão acompanhar com gestos,
movimentos regulares.
Respeitar o processo de desenvolvimento
da expressão musical infantil não se pode
confundir com a ausência de intervenções
educativas do professor. Deixar as crianças
sem orientação, acaba por fragilizar o
desenvolvimento dos pequenos. E há
diferentes maneiras que o educador pode
trazer para o ambiente de forma a estimular
o aluno. Desde 1998, no Brasil, a vivência
da criança com a música devem integrar
para a prática e percepção. Com a realização
de atividades cada vez mais as crianças
desenvolvem patamares mais elevados,
os gestos e o esquema corporal está cada
vez mais conectados a esse tema. O corpo
mesmo também produz sons, igual quando
choramos, espirramos, batemos palmas,
ao respirar fundo. Experimentar explorar
o corpo como se fosse um instrumento
musical. No dia a dia da creche e pré-escolas,
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a linguagem musical deve comtemplar e no
documento do RCNEI (1998, pg. 73), há uma
parte escrita dedicada para esse conteúdo:
• Sonorização de histórias;
• Interpretação e criação de canções;
• Exercício de comunicação por meio da
música;
• Jogos de improvisação;
• Gravação e escuta do trabalho;
• Jogos que reúnem som com o corpo,
sugerindo ao som de forte, rápido, devagar,
movimento, dança;
• Trabalho vocal;
• Aumentar e parar a música a fim de
brincar com as diferentes situações.
• Incluir o silêncio na brincadeira,
ensinar o improvisar,
• Apresentação em grupos com cantigas
utilizando somente o som do corpo;
• Explorar sons da natureza e elaboração
e execução de arranjos, tanto vocais como
instrumentais;
• Utilizar materiais não estruturados
para representar instrumentos, construção
de objetos sonoros;
• Criação de instrumentos musicais com
material reciclado;
• Jogos utilizando repetição, intensidade,
timbre de voz;
• Registro e notação;
• Apreciação musical, escuta sonoras,
reflexão sobre produção e escuta;
• Brinquedos cantados e rítmicos;
Como educador fazer sempre a reflexão.
As crianças estão interessadas em ouvir?
Demonstram entusiasmo ao participar da
atividade proposta? Quais são os estilos
que elas estão costumadas a ouvir? Estou

apresentando algo de qualidade? Qual
idade tem minhas crianças? O que eu posso
elaborar e apresentar para que ampliem e
enriqueçam esse momento?
Outro trabalho importante para se
realizar, segundo Feliciano, é a realização
de memorização das letras cantadas, muitas
estão associadas com as iniciais da letra
do alfabeto, especialmente, se puderem
participar de forma a expor suas ideais.
Portanto, sendo de forma lúdica ou coletiva,
com brincadeiras de roda, jogos rítmicos se
faz importante o contato, segundo os RCNEI
(1998)
É muito importante o contato com outras
culturas, apresentar outro tipos de culturas,
dando a oportunidade para o contato com
obras de outros países, possibilitando ele
poder comparar diferentes obras.
Por fim, precisa-se ter indagações como
essas devem acompanhar nossa prática.
Observar e comparar (Sem achar o que você
faz está por ser pior ou melhor), registrar
o que observamos é importante para criar
condições para ampliar as possibilidades de
expressão, comunicação, reflexão e criação
de nossos alunos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ponto primordial deste estudo é mostrar que estudos
comprovam a importância do trabalhar no ambiente escolar
com a música. Ela é um tema apaixonante e é um direito de
todos. Ouvir música foge do somente escutar, ela apresenta
cultura, nos ensina a ter ouvidos atentos à presença do som
em outros ambientes. É um fenômeno universal, logo, é
uma linguagem que liga diversos povos. Junto com ela se
traz conhecimento e de total força da percepção cognitiva.
Tem a função de desenvolver a capacidade do indivíduo para
relações de expressão.
Quando apresentamos ao aluno diversos gêneros musicais,
oportunizamos a leitura, o conhecimento, o sentir, o vivenciar
de forma mais abrangente. Ampliamos a nossa sensibilidade
musical ao explorar sons por meio da voz e do corpo.
Propiciar o contato com a música foge do convencional,
muitas vezes ainda aplicado, de datas comemorativas utilizar
coreografias e cantos marcados, somente para cumprir
o calendário escolar com ensaios sistemáticos, sem um
contexto significativo para a criança.
O professor precisa buscar pesquisar, trazer ao aluno o
diferente, ampliar o processo de aprendizagem da criança.
Desse modo, devemos considerar os conhecimentos prévios,
de forma que tenham liberdade para apresentá-los como
ferramenta valiosa na prática educativa. Ninguém se torna
educador do dia para noite, nós nos fazemos educador,
devemos estar em prática reflexiva constante. O processo
de formação deve considerar uma dinâmica.
Essa disciplina extrapola a lógica dos métodos
convencionais
de
ensino.
Por
meio
dela,
estimulamos mais a socialização, a integração, a
sensibilidade, a dicção, o ser humano como um todo. Ao
ter contato, em particular, na infância eleva o potencial de
compreensão matemática e de leitura.
Diante de tantos benefícios, o que cabe a nós professores
é oportunizar esse contato que facilitará o seu trabalho e
auxiliará o desenvolvimento cognitivo, social, afetivo,
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psicomotora e linguístico. Não há como
desenvolver somente uma, pois todas
estão interligadas, ocasionando a influencia
no contato sentimental, movimentação,
interação social, pensamento etc.

O professor deve oportunizar esse
contato de diferentes culturas e estilo, a
fim de desenvolver mais que conhecimento,
mas uma amplitude de oportunidade de
desenvolvimento na educação infantil.
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REFLEXÃO SOBRE A FORMAÇÃO
DE PROFESSORES E AS NOVAS
TECNOLOGIAS - O USO DAS TICs
EM SALA DE AULA
RESUMO: O presente artigo aborda a presença das tecnologias no ambiente educacional, analisando a necessidade de formação do educador para lidar com tais ferramentas auxiliares no processo educativo. Discute as novas exigências educacionais advindas da revolução tecnológica vivida neste milênio e a forma como tais exigências se
refletem na prática educativa, que exige do professor novas habilidades e conhecimentos que o habilitem para atuar como mediador na construção do conhecimento na era
da tecnologia. O objetivo principal deste estudo é verificar a influência do domínio da
tecnologia no processo ensino/aprendizagem discutindo as competências necessárias ao
docente tendo em vista a velocidade do processamento da informação. A metodologia usada foi à qualitativa. Conclui-se que a formação do professor capacitado, com conhecimento
sobre o uso da internet, é indiscutivelmente necessária para a educação contemporânea,
uma vez que a mesma se encontra entrelaçada em todo o âmbito da sociedade.
Palavras-chave: Tecnologia; Formação Docente; Competência; Educação globalizada.
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INTRODUÇÃO
Com o avanço da tecnologia, surge na
sociedade a necessidade de aperfeiçoamento
das habilidades para utilização de
equipamentos. Dizer que um indivíduo
pertence ao mundo tecnológico é uma
garfe cultural, donde o desenvolvimento
tecnológico e a manipulação destes artefatos
são basicamente impraticáveis por qualquer
ser humano, mas sim por uma coletividade,
onde cada um tem a sua especialidade.
Defende-se neste artigo, a importância
da aquisição de conhecimentos mínimos
para que o docente/discente se desenvolva
com auxilio dos artefatos tecnológicos
existentes na sociedade academia. Temse como problema central, o impacto da
falta de competências no que se refere
à tecnologia da informação no processo
ensino- aprendizagem. Considerando a
grande necessidade de conhecimentos
tecnológicos do século XXI, cumpre refletir
acerca das consequências do domínio ou
não de tais conhecimentos na comunidade
acadêmica. As mudanças que se operam
no contexto educacional com a introdução
de novas tecnologias permitem a obtenção
de maiores informações científicas sobre a
utilização da tecnologia na educação, bem
como dos conhecimentos necessários ao
educador que atua nessa era de globalização.
O ensino superior, até então considerado
alto patamar do conhecimento específico,
começa a sofrer as consequências do
não acompanhamento da evolução da
tecnologia: o professor que detém o
conhecimento técnico do conteúdo e não

consegue acompanhar tal tendência, frente
aos alunos que chegam à Universidade.
Portanto, este estudo é importante para
os docentes na medida em que ele deverá
como elo entre dois momentos sócio
histórico: absorver e disseminar as práticas
pedagógicas e tecnológicas.

TECNOLOGIA E QUALIDADE
NO PROCESSO ENSINOAPRENDIZAGEM
A
incorporação
das
inovações
tecnológicas só tem sentido se contribuir
para a melhoria da qualidade do ensino. A
simples presença de novas tecnologias não
é por si só, garantia de maior qualidade, pois
a aparente modernidade pode mascarar um
ensino tradicional baseado na recepção e na
memorização de informações.
A
concepção
de
ensino
e
aprendizagem
revela-se
na
prática
de sala de aula e na forma como professores
e alunos utilizam os recursos tecnológicos
disponíveis: livro didático, giz e quadro,
televisão ou computador. A presença desse
aparato tecnológico na sala de aula não
garante mudanças na forma de ensinar
e aprender. A tecnologia deve servir
para enriquecer o ambiente educacional,
propiciando a construção de conhecimentos
por meio de uma atuação ativa, crítica e
criativa por parte de alunos e docentes
(MORAN, 2005).
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O Brasil é um país com grande
diversidade regional, cultural e com grandes
desigualdades sociais; portanto, não é
possível pensar em um modelo único para
incorporação de recursos tecnológicos
na educação. É necessário pensar em
propostas que atendam aos interesses e
necessidades de cada região ou comunidade
(BRASIL, 1998).
Se a universidade for entendida como um
local de construção do conhecimento e de
socialização do saber, como um ambiente
de discussão, troca de experiências e de
elaboração de uma nova sociedade, é
fundamental que a utilização dos recursos
sejam amplamente discutida e elaborada
conjuntamente
com
a
comunidade
acadêmica, ou seja, que não fique restrita às
decisões e recomendações de outros.
Tanto no Brasil como em outros países,
a maioria das experiências com uso de
tecnologias informacionais na estão apoiadas
em uma concepção tradicional de ensino e
aprendizagem. Esse fato deve alertar para
a importância da reflexão sobre qual é a
educação que se quer oferecer aos alunos,
para que a incorporação da tecnologia
não sejam apenas o “antigo” travestido de
“moderno” (BRASIL, 1998).
Os meios eletrônicos de comunicação
oferecem amplas possibilidades para ficarem
restritos à transmissão e memorização
de informações. Permitem a interação
com diferentes formas de representação
simbólica - gráficos, textos, notas musicais,
movimentos, ícones, imagens-, e podem
ser importantes fontes de informação,
da mesma forma que textos, livros,

revistas, jornais da mídia impressa.
Entrevistas,
debates,
documentários,
filmes,
novelas,
músicas,
noticiários,
softwares, CD-ROM, BBS e Internet são
apenas alguns exemplos de formatos
diferentes de comunicação e informação
possíveis utilizando-se esses meios.
O computador, em particular, permite
novas formas de trabalho, possibilitando
a criação de ambientes de aprendizagem
em que os alunos possam pesquisar; fazer
antecipações e simulações, confirmar ideias
prévias, experimentar, criar soluções e
construir novas formas de representação
mental. Além disso, permite a interação com
outros indivíduos e comunidades, utilizando
os sistemas interativos de comunicação: as
redes de computadores (BRASIL, 1998).

O COMPUTADOR EM SALA
DE AULA
Não adianta pedir para o aluno fazer
uma pesquisa na Internet sem orientações,
dando
suporte
de
como
elaborar
uma pesquisa, como encontrar sites
confiáveis, de forma que venham a gerar
conhecimentos com o material pesquisado
etc. O aluno não deve ser colocado de
forma passiva diante do computador. As
ferramentas tecnológicas devem servir
de base para a criação. O importante ao
utilizarmos recursos de informática em sala
de aula, é não transformar a máquina na
principal figura educacional. O computador
tem provocado uma revolução na educação
por causa de sua capacidade de “ensinar”.
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A ferramenta computacional, por meio
de atividades significativas, funciona como
instrumento facilitador e enriquecedor
em um ambiente de aprendizagem para a
produção do conhecimento, além de facilitar
na busca das informações.
Por meio do planejamento, as aulas
podem ser contextualizas sem perder o
foco do conteúdo programático específico.
O espaço digital transforma o processo de
aprendizagem tornando-o atrativo. Sua ação
não provoca apenas uma mudança
metodológica, mas uma mudança da
percepção do que é ensinar e aprender.
O trabalho da escola usando a
ferramenta do computador possibilita
maior responsabilidade ao aluno, por ele
mesmo poder dirigir o próprio processo
educacional
com
atividades
teóricas
e práticas. Dessa forma estaremos
transformando a sala de aula num ambiente
interativo facilitador da aprendizagem.
O princípio fundamental que rege a nova
(LDBEN, 1996) determina o desenvolvimento
da educação profissional “em articulação
com o ensino regular ou por diferentes
estratégias de educação continuada”, em
seus artigos 39 a 42, estabelece que “a
educação profissional integrada às diferentes
formas de educação, ao trabalho, à ciência
e à tecnologia”, conduzirá “ao permanente
desenvolvimento de aptidões para a vida
produtiva”. A legislação enfatiza ainda o
papel da educação profissional como um
componente fundamental do processo de
formação humana, promovendo a preparação
permanente para a vida produtiva e para o
exercício pleno da cidadania.

BRITO
(2010)
reconhece
as
potencialidades da área de Informática
concordando que os computadores podem
favorecer sobremaneira ao processo 8de
educacional. Para que possa delinear
as contribuições de tais equipamentos
ao processo ensino/aprendizagem, fazse necessário buscar uma definição para
informática educativa, entendida como uma
área científica que tem como objeto de estudo
o uso de equipamentos e procedimentos
da área de processamento de dados no
desenvolvimento das capacidades do ser
humano, visando à sua melhor integração
individual e social.
Diante de tal conceito, quando se trata
da implantação da informática educativa
no contexto escolar, há que de considerar
dois aspectos: o ensino da Informática,
incluindo disciplinas sobre processamento
de dados no currículo e a Informática no
ensino disponibilizando os recursos para o
desenvolvimento das práticas educacionais.
Em se tratando da primeira, sua
operacionalização torna-se mais simples
uma vez que a inserção de disciplinas sobre
processamento de dados no currículo
pode ser efetivada com a contratação de
professores com formação em Ciência da
Computação, construção de laboratório(s)
com recursos computacionais, organização
do horário de utilização de laboratório(s)
e alocação de mais disciplinas no horário
das turmas contempladas com o referido
complemento curricular.
Porém, sob tal aspecto, corre-se o risco
de que haja uma subutilização dos recursos
computacionais, pois é maior o risco de a
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Informática acabar servindo apenas aos fins
da própria Informática e, talvez, não fazendo
jus ao adjetivo “educativo”.
Quando se trata, do uso de computadores
como ferramentas auxiliares do processo
ensino/aprendizagem, há uma complexidade
maior para a operacionalização para que os
recursos oferecidos pelos computadores
possam ser amplamente utilizados, fazse necessário que todo corpo docente
seja capacitado e para tanto, deve ter sua
resistência ao novo vencida. Além disso, a
organização de utilização do(s) laboratório(s)
precisa disponibilizar recursos para o trabalho
de diversas disciplinas e não para somente
uma disciplina específica. Cabe ressaltar,
portanto, que:
(...) a presença isolada e desarticulada dos
computadores na escola não é, jamais sinal
de qualidade de ensino; mal comparando, a
existência de alguns aparelhos ultramodernos
de tomografia e ressonância magnética em
determinado hospital ou rede de saúde não
expressa, por si só, a qualidade geral do
serviço prestado à população. É necessário
estarmos muito alertas para o risco da
transformação dos computadores no bezerro
de ouro â ser adorado em Educação. (VIEIRA,
2011, p. 34).
Na atualidade em que vivemos, os
processos a que somos submetidos
exigem um constante aperfeiçoamento,
caso contrário, se não acompanharmos
e nos adaptarmos a uma nova demanda
de conhecimentos, corremos o risco de
acordar no dia seguinte em desvantagem
diante dos que buscam constantemente
aperfeiçoar-se. Todo esse processo e

exigências oriundas dos dados gerados
pelas avaliações do sistema Ministério da
Educação e Cultura, da própria sociedade
que no advento do século XXI está imersa
nas novas tecnológicas e novos processos
culturais, apontam para uma nova postura na
formação acadêmica e a docência do Ensino
Superior que tem a responsabilidade de
adaptar-se a essa nova realidade.

A PRÁTICA REFLEXIVA NA
AÇÃO DE EDUCAR
Do ponto de vista científico, não se
possível educar ao outro ou exercer uma
influência direta e produzir mudanças em
um organismo alheio, só é possível educar a
si mesmo, ou seja, modificar as reações por
meio da própria experiência. O processo de
ensino-aprendizagem envolve um conteúdo
que é ao mesmo tempo produção e produto.
Parte de um conhecimento que é formal
(curricular) e outro que é latente, oculto e
provém dos indivíduos.
Todo ato educativo depende, em grande
parte, das características, interesses e
possibilidades dos sujeitos participantes,
alunos, professores, comunidades escolares
e demais fatores do processo. Assim, a
educação se dá na coletividade, mas não
perde de vista o indivíduo que é singular
(contextual, histórico, particular, complexo).
Portanto, é preciso compreender que o
processo ensino-aprendizagem se dá na
relação entre indivíduos que possui história
de vida e estão inseridos em contextos de
vida próprios. (VIEIRA. 2011, p.19-20).
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Quando nos referimos ao educador, não
estamos apontando exclusivamente ao
professor, mas sim todo indivíduo que em
determinada circunstância assume o papel de
instruir, auxiliar ou orientar outras pessoas.
Geralmente isso acontece no cotidiano em
atribuições como pais, profissionais, colegas
de trabalho, amigos e até como pedestres
que ajudam alguém a chegar ao seu destino.
Educar é uma ação que sempre possui
intencionalidade. Todas as intencionalidades
que movimentam a ação educativa podem se
dividir em dois grupos: as que se propõem
a perpetuar a cultura vigente e as que se
propõem a superá-la.
No primeiro grupo a educação é uma forma
de adaptação ao meio, o que geralmente é
feito com os jovens no sentido de integrálos dentro dos moldes socialmente aceitos.
Nesse processo, o aprendiz é treinado a
aceitar os valores tradicionais do ambiente
onde vive, com a finalidade de pertencer
àquele grupo social.
No segundo grupo a educação que
é voltada à superação dos paradigmas
vigentes. Portanto, a didática pedagógica
difere da primeira porque não está
centralizada na transmissão dos saberes em
si, mas no desenvolvimento de determinadas
habilidades que o aprendiz usará para
aprimorar o conhecimento que já produz
ao interagir com esses saberes. É o que
chamamos de educação crítico reflexiva.
As duas formas de educação são
importantes, mas há momentos de atuar de
uma forma e de outra. Porém a educação
adaptativa pode ter um efeito nocivo quando
usada nos momentos adequados à educação

reflexiva, especialmente em situações que
requeiram desenvolver um olhar social
ampla sobre a diversidade. Além disso,
quando existe muita ênfase na adaptação ao
meio, os indivíduos tendem a tornar meros
reprodutores de uma cultura que assumem
para si mesmo como parte da identidade.
Percebe-se que as teorias, mesmo não
tendo na origem a pretensão, elas norteiam
a ação e de algum modo contribuem para
as transformações da prática docente, de
acordo com as mudanças que surgem no
decorrer dos tempos. É possível perceber
ainda, que todas as teorias nasceram da
observação das atitudes de cada indivíduo,
da maneira como cada um se desenvolve
e se relaciona com o meio e a partir disso
serem criados os mecanismos de ensino.
Os processos educativos são complexos
para os investigadores e exigem o contributo
de várias ciências. Sabe-se que os processos
educativos são universais, mas variam de
cultura para cultura, profissão para profissão,
de grupo para grupo, etc., tanto nos conteúdos
como nos contextos formais. Aprender
e educar são processos que envolvem a
transmissão, a fixação e a produção de
saberes, memórias, sentidos, significados
e prática. “... ensinar não é transferir
conhecimento, mas criar as possibilidades
para a produção ou a construção”. (FREIRE,
2000, p. 15).
Por outro lado, a pós-modernidade
introduz uma ruptura na racionalidade
instrumental e coloca o Homem sob o
domínio da ciência e da técnica, o que leva
ao reconhecimento do caráter mutável,
instável e até não previsível de todo o
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conhecimento. O centro da atividade escolar
não seria, no entanto, nem o educador nem a
matéria, mas o aluno ativo e investigador. O
professor passou a ter o papel de mediador
para incentivar, orientar e organizar as
situações de aprendizagem, adequando-as às
capacidades e as características individuais
dos alunos.
Parte-se de uma visão sistêmica e,
portanto, amplia-se o conceito de educação,
o conceito do processo de ensinoaprendizagem. Se a aprendizagem está de
fato presente em todas as sociedades, os
estilos de aprendizagem também diferem
efetivamente. O educador passa a ter um
papel muito importante passando a ser,
formador de pessoas, preparando-as para
vida e para cidadania como agentes do
progresso social.
O professor necessita vislumbrar qual
seu papel na construção do conhecimento,
onde a transformação dos homens em
cidadãos atuantes na sociedade demonstra
crescimento e evolução, pois segundo Freire
(2000, p. 95), “como professor, devo saber
que sem a curiosidade que me move, que
me inquieta, que me insere na busca, não
aprendo nem ensino”.
Atualmente a sociedade contemporânea
passou por profundas transformações
marcadas pelo desafio da utilização das
tecnologias de comunicação e informação
alterando profundamente a forma de
organização e interação social com isso traz
também novas demandas para a escola e
para o educador.
As Orientações Curriculares: Tecnologias
de Informação e Comunicação da Secretaria

Municipal de São Paulo (2010, p. 15) afirma:
Na verdade, se expandirmos um pouco
o conceito de tecnologia, de modo que
inclua não só instrumentos, equipamentos
e produtos tangíveis (tecnologia hard), e
virmos a tecnologia como tudo aquilo que
o ser humano inventa para tornar sua vida
mais agradável, a fala humana, o alfabeto, a
escrita, os números, a matemática, a notação
musical, as diferentes formas de fazer arte
(inclusive literária) etc., tudo isso é tecnologia
(tecnologia soft), ou seja; tecnologia da
Informação e Comunicação.
Ainda referente às tecnologias Brito (2010,
p.19) classificam em três grupos:
Físicas – são as inovações de instrumentais
físicos, tais como: caneta esferográfica,
livro, telefone, aparelho celular, satélites,
computadores;
Organizadas – são as formas de como
nos relacionamos com o mundo e como
os diversos sistemas produtivos são
organizados;
Simbólicas – estão relacionadas com a
forma de comunicação entre as pessoas,
desde modo como estão estruturados os
idiomas escritos e falados até como as
pessoas se comunicam.
O uso do computador permite que um ser
humano de qualquer parte do planeta e que
esteja conectado a internet se comunique
com outro a quilômetros de distância,
atravessando montanhas e oceanos, realizar
consultas a bibliotecas e a conhecimentos
acumulados pela humanidade. Mas essa ação
não é neutra tem um caráter organizacional,
essa atitude interfere nos hábitos de consumo
e podem contribuir para a construção de
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crenças e valores que dão sustentação ao
fazer e pensar humano.
Tedesco (2008, p. 19) esclarece que:
A acumulação de informação, a velocidade
na transmissão, a superação das limitações
espaciais, a utilização simultânea de múltiplos
meios (imagem, som, texto) são entre outros,
elementos que explicam o enorme potencial
de mudança que as novas tecnologias
apresentam.
Neste contexto a sociedade busca um novo
perfil de trabalhador com consequências
significativas para a qualificação profissional,
habilidades cognitivas e sociais conforme
aponta Machado (2012, p. 183-184)
[...] o que se requer é saber identificar
tendências, limites, problemas, soluções
e condições, usando um raciocínio ágil,
abstrato, e lógico; saber lidar com situações
diferenciadas, aproveitando conhecimentos
extraídos e transferidos de outras
experiências, demonstrando predisposição
para o trabalho grupal, dispondo de recursos
de comunicação oral, escrita, visual, de forma
a se mostrar com condições de mobilidade,
flexibilidade e adaptação às mudanças.
O avanço da base técnica industrial,
provocada pela microeletrônica, trouxe a
automação e com ele as TIC, colocando em
crise as teorias que divide o trabalho de
forma parcelada e repetitiva, o trabalhador
não poderá ser preparado apenas para
o exercício de tarefas fragmentadas e
repetitivas, mas deverá ser mais qualificado
com conhecimentos que lhe possibilitem o
conjunto das tarefas que deve desempenhar.
Desse modo devemos atentar para a
possibilidade de acesso a significativa

produção de informação, não se trata
ainda de conhecimento, entende-se que o
conhecimento absorve a informação, ou seja,
o conhecimento vai além da informação ao
usar os dados e as experiências do cotidiano
e sistematizá-las.
Para o intelectual conhecimento é o que
esta nos livros. Mas enquanto esta no livro,
não passa de ‘informação’ ou mesmo de
simples ‘dados’. Somente quando alguém
aplica as informações na realização de algo
é que esta se transforma em conhecimento.
Vieira (2011, p. 104).
O acesso à informação e as formas de
produzir, armazenar, processar, recuperar e
transmitir reformula as regras de convivência,
alterando o modo de pensar e agir dos
indivíduos, “... a ampliação e banalização do
uso de determinada tecnologia impõe-se à
cultura existente e transforma não apenas
o comportamento individual, mas de todo
grupo social”. Kenski (2006, p. 21)
Ressalta ainda Kenski (2006, p.133)
Os alunos aprendem em múltiplas e
variadas situações. Já chegam a escola
sabendo muitas coisa, vistas na televisão, em
apelos de outdoors e informes de mercado
e shopping centers que visitam desde bem
pequenos. Conhecem relógios digitais,
calculadoras eletrônicas, vídeo game, discos
a laser, gravadores e muitos outros aparelhos
que a tecnologia vem colocando a disposição
para serem usados na vida cotidiana. Estes
alunos estão acostumados a aprender por
meio dos sons, das cores; por meio das imagens
fixas das fotografias, ou em movimento, nos
filmes e programas televisivos [...] As novas
gerações tem um relacionamento totalmente
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favorável e adaptativo as novas tecnologias
de informação e de comunicação e um
posicionamento cada vez mais aversivo as
formas tradicionais de ensino.
Os alunos são denominados pelas
Orientações Curriculares – Tecnologias de
Informação e Comunicação (2010) como
nativos digitais já nasceram com as novas
TIC em uso na sociedade. Cabe a todos
nos refletirmos um pouquinho acerca das
mudanças que para uma geração anterior viu
acontecer.
Ressalta as Orientações Curriculares –
Tecnologias de Informação e Comunicação
(2010 p.20) há quinze anos não havia:
internet comercial aberta, ninguém sabia
dentro de algumas universidades o que era
e-mail e site, os blogs nem sequer tinham
sido inventados, ninguém tinha telefone
celular, poucas pessoas tinham telefone fixo,
há quinze anos ninguém tinha televisão por
assinatura a cabo e muito menos por satélite
o que dirá de televisores digitais, e câmera
digital pouco ouviram falar, nem leitor de
livro eletrônico, não havia músicas, filmes,
fotografias, vídeos em formato digital e não
era possível baixar ou disponibilizar para
o mundo inteiro ter acesso em segundos,
quem iria imaginar essa verdadeira revolução
em tão pouco tempo.
Neste sentido discutir a utilização das
tecnologias da informação e comunicação,
numa visão critica, é necessário refletir a
ação do professor e sua relação com o ensino
aprendizagem. A ação do professor em sala
de aula consiste num conjunto de atitudes
que revelam o seu pensar e fazer pedagógico
seja no modo como ensina seja referente à

proposta de avaliação, os critérios que utiliza
para selecionar conteúdos e se em todos
esses aspectos são utilizadas as tecnologias
da informação e comunicação.
Com essa visão o professor deve
compreender
as
transformações
da
sociedade contemporânea e buscar novas
posturas com o intuito de se adequar
as mudanças na educação, e nesse
ponto entra a necessidade da formação
permanente, tanto no que diz respeito à
competência técnica e política como no uso
das tecnologias adequadas às propostas de
implementação do currículo.
Segundo Soares (2006, p.39)
Iniciar o uso de ferramental tecnológico
pressupõe que conteúdos e metodologias
já se encontram adequados e coerentes
com a formação curricular desejada e com o
desenvolvimento que vem sendo realizado
pelo professor. Tecnologia é apenas
ferramenta que se agrega ao trabalho
pedagógico já existente. É recurso que visa
melhorar o desempenho da comunicação em
aula [...] Tecnologia não melhora a essência
do que se ensina e sim a forma de transmitila. Assumir o emprego de tecnologias
educacionais favorece a revisão da pratica
convencional.
Portanto, o professor deve refletir
constantemente ao sentido e significados
de suas ações, revelando em suas praticas
cotidiana, seu projeto de ser humano e de
sociedade, em outras palavras deve ter
sempre em mente que o conteúdo ensinado
deve contribuir para a formação do sujeito,
que atuará em determinada sociedade, que
estamos construindo.
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O grande desafio dos docentes é
compreender o universo em que se encontra
o aluno, com sua resistência e apatias para
conduzi-lo a outra condição, exercendo
o papel de mediador entre e o aluno e o
conhecimento, tanto no que diz respeito à
apropriação e produção do conhecimento,
quanto a sua compreensão de realidade,
auxiliando a descobrir o mundo em que se está
inserido; incorporando experiências vividas e
os saberes acumulados pela humanidade ao
longo de sua história, auxiliando a solucionar
os problemas e desafios que a vida atual
apresenta.
Outro ponto importante para o exercício
da docência para o século XXI é a consciência
do professor referente às ações diárias que
refletem tanto para o domínio dos conteúdos
acadêmicos ou para seu comprometimento
político e é nesse ponto que o professor
reflete sobre seu papel na sociedade e que tipo
de sujeito pretende formar para atuar nessa
mesma sociedade. As teorias educacionais
são regidas pela didática contemporânea,
que faz ver ao educador novas abordagens
de conceitos, por isso é sempre importante
para o educador se aperfeiçoar e atualizar o
conhecimento de novas técnicas que possam
vir a ser utilizadas em sala de aula.

O PROFESSOR NA ERA DA
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
As orientações e práticas pedagógicas de
instrução, os paradigmas de investigação
e os modelos de formações tecnológicas
podem ser adaptados, estão dependentes

das perspectivas sobre a natureza do
conhecimento, do pensamento e das
diferentes teorias da aprendizagem. Ou seja,
as orientações metodológicas e curriculares,
as práticas, derivam e fundamentam-se,
pois, nas teorias da aprendizagem e do
desenvolvimento, sendo, então, os pilares
para a formação.
A grande evolução e utilização das novas
tecnologias informacionais vem provocando
transformações radicais nas concepções de
ciência, e impulsiona as pessoas a conviverem
com a ideia de aprendizagem sem fronteiras
e sem pré-requisitos. Tudo isso implicavas
ideias de conhecimento, de ensino e de
aprendizagem, exigindo o repensar do
currículo, da função da universidade, do
papel do docente e do aluno. (LIMA, 2009).
A modernização mais importante que
pode ocorrer numa sociedade situa-se no
plano da educação e da formação. Ainda que,
necessariamente, mais lenta, porque envolve
uma alteração de paradigmas, de preferências,
de atitudes e de comportamentos,
compreende uma transformação profunda
nas dimensões humana e sociocultural,
sendo o fundamento para um novo ciclo de
cidadania, qualidade de vida, produtividade
e desenvolvimento sustentável. O futuro
da educação será manifestamente diferente
do passado e será marcado por um ritmo
de mudança cada vez mais vertiginoso. Os
antigos ofícios aprendiam-se, fazendo-se.
Atualmente, no ensino superior o mesmo se
passa com o ofício de ensinar.
Os professores do ensino superior não
têm formação pedagógica inicial e, mesmo
ao longo da sua vida profissional, raramente
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têm a oportunidade de participar em cursos,
seminários ou reuniões sobre pedagogia
e métodos de ensino. A pedagogia fica ao
sabor de cada um, do seu instinto e dos seus
dotes naturais de comunicador (BRITO, 2010)
refere que estudos recentes têm acentuado
a necessidade da formação pedagógica dos
docentes do ensino superior.
A maioria dos professores ainda vê o
ensino como uma “mera” transmissão
de conhecimentos, efetuada por meio
de aulas expositivas e mantendo uma
atitude conservadora perante o ensino
e a aprendizagem. Uma minoria estará
atenta às modernas inovações pedagógicas
junto à tecnologia. Isto não significa que a
generalidade dos professores negligencie
a qualidade do ensino, mas, sim, que não
têm possibilidade nem incentivos para
desenvolver a sua capacidade pedagógica,
não dispondo, desta forma, de uma
atualização de conhecimentos pedagógicos,
que lhes permita construir ambientes de
aprendizagem de qualidade.
Segundo Perrenoud (2007), à medida que
caminhamos do ensino básico para o ensino
superior, verifica-se nos professores uma
valorização das competências científicas em
detrimento das competências pedagógicas.
Nos dias de hoje, na época da banda larga, o
objetivo central do ensino universitário deve
ser a aquisição de uma mentalidade científica
de rigor, de capacidade de raciocínio e de
análise, de desenvolvimento da criatividade
e do sentido crítico (Soares, 2006).
Assim, faz se necessário formação
científica, conhecimentos atuais e treino
técnico especializado. O que se valoriza na

entrada no mercado de trabalho são mais
aptidões do que informações, ou seja, o
domínio de instrumentos intelectuais, a
capacidade de integrar interdisciplinarmente
esses instrumentos, o domínio de línguas,
o domínio da nova linguagem da era da
informação e da computação, a capacidade
de comunicação e, principalmente, a
capacidade de continuar a aprender.
A Internet favorece a construção de
trabalhos conjunto entre professor e alunos,
de forma cooperativa, essa cooperação
ocorre em tempo real, com a participação
de vários grupos, que irá discutir sobre
alguns problemas da atualidade e manda
para a página do ciberespaço, para propagarse assim, o processo de transmissão da
informação.
Para (MASSETO, 2008), o importante,
neste processo dinâmico de aprender
pesquisando, é que o professor use técnicas
e recursos para a boa efetivação das
Tecnologias de Informação e de Comunicação,
ou seja, que integre as dinâmicas tradicionais
com as inovadoras, que unam a escrita com
o audiovisual, o texto com o hipertexto, o
encontro presencial com o virtual. Uma vez
que o uso dessas TIC’s muda a relação de
espaço, tempo e comunicação. O espaço de
trocas se acelera em sala de aula para o virtual,
o tempo de enviar e receber informação são
rápidos e a comunicação se dá na sala de
aula, na Internet, no e-mail ou no chat.
Vale à pena descobrir as competências dos
alunos que existe em sala de aula, analisar que
contribuições podem das a nossa almejada
busca pela socialização do saber autêntico e
reflexivo. Não se pode impor um projeto
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fechado de curso, mas um programa com
grandes diretrizes delineadoras por onde
vamos construir caminhos de aprendizagens,
estando-se presente o professor e o aluno,
para avançar da forma mais rica possível
em cada momento. É importante mostrar
aos discentes o que se pretende obter ao
longo do semestre utilizando a Internet, e
por vale a pena a junção de toda a classe
para se aperfeiçoar nesse assunto. Procurar
motivá-los para aprender, para avançar,
para a importância da sua participação,
para o processo de aula-pesquisa e para
as tecnologias que irá ser apresentada e
utilizada em sala de aula, entre elas o uso do
computador e a rede operacional da Internet.

A FORMAÇÃO CONTINUADA
Segundo Perrenoud (2007), a implantação
de qualquer proposta que tenha implicações
em novas posturas frente ao conhecimento
conduz a uma renovação da prática
pedagógica, de modo que a formação
continuada assume um espaço de grande
importância.
No modelo clássico, o professor que
já atua profissionalmente com formação
inicial volta à universidade para renovar
seus conhecimentos em programas de
atualização, aperfeiçoamento, programas de
pós-graduação, além de participar em cursos,
congressos, simpósios e encontros destinados
ao desenvolvimento profissional em espaços
considerados como lócus da produção do
conhecimento, como: a universidade e os
espaços vinculados a ela, na medida em que

podemos considerar a universidade como
espaço de circulação das informações mais
recentes e de conhecimentos teóricos /
práticos relevantes para os diversos campos
do saber.
Os cursos são realizados em regime
normal: presencial ou na modalidade à
distância, ou seja, lança-se mão de diferentes
estratégias como: correspondências por
vídeos, computador, teleconferência e/ou
outras mídias.
As habilidades e competências exigidas
do profissional docente requerem uma
sólida preparação acadêmica tanto na área
específica do conhecimento quanto no campo
da cognição das teorias de aprendizagem
e das novas linguagens como o uso dos
novos recursos tecnológicos na educação. A
introdução das novas tecnologias nas salas
de aula facilita as trocas interindividuais.
As informações se tornam mais acessíveis,
os professores deixam de ser o mestre “sabe
tudo” e os materiais pedagógicos evoluem
de livros-textos para programas e projetos
mais amplos. A capacitação do aluno para
docência em novas tecnologias requer uma
nova configuração do processo didático e
metodológico para uma formação adequada
e propostas inovadoras.
O professor tem a responsabilidade
de difundir o saber por meio da troca de
experiências com os alunos com o objetivo de
lançar no mercado educacional, profissionais
competentes de visível conhecimento e com
experiências no mais alto nível didático. As
novas tecnologias precisam estar integradas
em ambientes de ensino-aprendizagem,
em situações que permitam ao aluno o
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envolvimento com os processos de aprendizagem necessários
para atingir os objetivos educacionais desejados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O uso de tecnologias no processo da aprendizagem é
imperativo para atual sociedade pautada na velocidade da
Informação, encerra-se, portanto, a era do professor com
detentor do conhecimento e inicia-se a fase do orientador
de aprendizagem e socializador de saberes. Vive-se a era
que o uso da tecnologia, e em nosso caso o computador por
meio da Internet, é essencial para a formação do professor,
acredita-se, que o aluno é o grande entusiasta do seu próprio
processo e tempo de aprendizagem, cabe agora ao professor
analisar e contribuir para o uso correto por seus discentes.
Porém é importante lembrar que mesmo com o advento
tecnológico o professor ocupa seu lugar de destaque, pois,
sua existência é indiscutível para dominar, manusear e
fazer existir á “máquina” computador. O computador tornase um instrumento, uma ferramenta para a aprendizagem,
desenvolvendo habilidades intelectuais e motoras, leva
o individuo ao desabrochar de suas potencialidades,
criatividade, e inventividade.
Cada geração cria , inventa , inova e a educação tem
seu processo também de criação, invenção e inovação,
principalmente no campo do conhecimento. É necessário
evoluir, com metodologias alternativas, o que auxilia o
processo de aprendizagem. Partindo desse pressuposto,
é pertinente que o professor não só apenas transmita o
conhecimento, mas, seja facilitador, mediador da construção
do conhecimento.
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A IMPORTÂNCIA DA INTERVENÇÃO
DO PROFESSOR NAS FASES DO
PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
RESUMO: Além de conhecermos as fases da alfabetização e suas características, é fundamental analisarmos o papel do professor em cada momento do mesmo. Identificar em
qual etapa o aluno está, quais suas dificuldades e avanços, observados com as sondagens
realizadas, proporcionarão instrumentos para o professor poder realizar as intervenções
necessárias e pontuais visando o avanço da alfabetização do aluno. Neste artigo vamos
refletir sobre o papel do professor neste processo, desde sua relação com seu trabalho, o
conhecimento sobre as fases da alfabetização e a sensibilidade do professor em identificar
como, quando e quais instrumentos irá utilizar para que o processo de alfabetização do aluno tenha êxito. Outro aspecto importante a ser analisado, é a relação com a família deste
aluno, como ela poderá interferir no processo, o quanto sua participação é importante para
as conquistas do aluno.
Palavras-chave: Educação; Alfabetização; Crianças; Professor; Leitura; Escrita.
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INTRODUÇÃO
Sabe-se que a alfabetização é e já foi
alvo de muitos estudos e análises de
professores e estudiosos. Nem sempre
é um processo tranquilo e fácil para
muitos alunos e professores, justamente
por algumas questões que agravam e
dificultam o trabalho do professor em sala de
aula, como número excessivo de alunos, falta
de condições físicas, materiais e recursos
didáticos, ou mesmo alunos que apresentam
questões externas que interferem em sala de
aula.
Conhecer seu aluno, seus avanços,
conhecimentos, angústias e dificuldades já
é um passo para a intervenção do professor
no processo de alfabetização. O histórico
deste aluno nos anos anteriores, mesmo
na pré- escola é importante também para
o professor conhece-lo, as reuniões de
conselho onde os professores e gestão
escolar discutem sobre os objetivos para
determinada série de alfabetização será
fundamental para que o professor em sala
de aula saiba quais serão suas atividades e
como irá realizar seu trabalho.
Compreender e analisar os alunos em
sua individualidade, mesmo com objetivos
comuns, proporcionará ao professor uma
adequação das atividades para cada aluno,
ou cada grupo. As sondagens de escrita e
observações também servirão como guia
para as intervenções corretas que atendam
a fase de alfabetização que o aluno estará.
O professor deverá ter segurança e
conhecimento em identificar as fases da
alfabetização e suas características, desta

maneira seu trabalho em sala de aula será
mais fácil e eficaz, assim como a comunicação
com a família sobre o desenvolvimento do
aluno. O papel da família no processo de
alfabetização é dar incentivo e auxiliar o
professor no que ele realiza em sala de aula,
valorizando as conquistas diárias do aluno.

A IMPORTÂNCIA DA
INTERVENÇÃO DO
PROFESSOR NAS FASES
DO PROCESSO DE
ALFABETIZAÇÃO
Antes de refletirmos sobre o papel do
professor no processo de alfabetização, é
importante conhecermos suas características
e possibilidades, assim, temos como
primordial, os estudo de Emilia Ferreiro e
Ana Teberosky sobre a psicogênese da língua
escrita, elas partiram do pressuposto da
teoria piagetiana, de que todo conhecimento
possui uma origem, observaram crianças no
processo de alfabetização com o objetivo
de entender como as crianças se apropriam
da cultura escrita, assim, criaram a obra
Psicogênese da Língua Escrita, que chegou
ao Brasil por volta dos anos 80.
Considerar a bagagem de conhecimentos
e história de vida dos alunos antes mesmo
da alfabetização, modificou toda a forma de
pensar da época e ainda hoje, nos norteia
nas ações e planejamentos das intervenções
pedagógicas.
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Na obra, as autoras criticam os métodos
tradicionais que eram mais utilizados na
época, os quais não valorizavam, muito
menos refletiam sobre os conhecimentos
prévios dos alunos, visto que eles utilizavam
a cópia como ferramenta fundamental,
privando a criança, jovem ou adulto, da escrita
espontânea, a qual proporciona à criança
pensar sobre as regras que constituem o
sistema de escrita.
No momento em que o professor
valoriza o conhecimento prévio do
aluno e parte dele para suas primeiras
intervenções, ele estará dando significado e
reproduzindo os mesmos na língua escrita
de maneira formal em sala de aula, ou seja,
tudo o que o aluno já faz na leitura de
mundo, seu contato com letras e nùmeros
será formalizado em sala de aula com as
atividades dirigidas do professor e suas
intervenções. Observamos que a leitura e
a escrita é um processo que envolve não
só a decodificação, mas sim a compreensão
de como funciona a estrutura da língua e a
forma como é utilizada na sociedade.
O olhar atento do professor de como ele
irá intervir no processo de alfabetização
da criança, deverá conscientizar-se
da
importância da leitura e escrita de maneira
espontânea da criança, na qual ela irá de
forma criativa e construtiva inserir-se no
mundo letrado.
O papel do professor na alfabetização,
antes de qualquer coisa é despertar no
aluno o desejo de ler e escrever, com
sensibilidade para poder detectar as
ações que ele irá tomar de acordo com cada
fase que a criança irá passar, quais atividades

serão necessárias para estimular esta criança
a superar os desafios do processo.
Uma pessoa é funcionalmente alfabetizada
quando ela adquire conhecimentos e
habilidades em leitura e escrita que a
capacitam a engajar-se efetivamente em
todas as atividades nas quais a alfabetização
é normalmente suposta em sua cultura ou
grupo (NUNES e BRYANT, 1997, p.18)
Muitas vezes o fato de estar
alfabetizado na escola não assegura que o
aluno esteja alfabetizado/letrado para a vida
e para o mundo. Estar alfabetizado pressupõe
muito mais que saber ler e escrever. São
considerados analfabetos funcionais o aluno
que consegue ler e escrever um bilhete
simples e tem menos de quatro anos de
escolarização. Mais uma vez o papel da
intervenção do professor é primordial para
que este aluno supere este fato e consiga
utilizar-se na leitura e escrita para sua vida
social, profissional.
Não acredito que possamos atribuir à
escola toda a responsabilidade de formar o
cidadão alfabetizado de que se necessita:
leitor crítico, leitor versátil, escritor criativo,
escritor competente. A tarefa alfabetizadora
ultrapassa, e muito, a escola (FERREIRO,
2003,p.128)
Para que o professor saiba como e quais
atividades ele irá aplicar para intervir de
maneira correta no processo de alfabetização
de seu aluno, é importante que ele conheça as
fases de alfabetização e suas características,
são elas:
• Nível pré-silábico: Neste nível a criança
já compreende que escrever é uma coisa e
desenhar outra. A interpretação é subjetiva,
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a criança representa as palavras de modo
pessoal e não estabelece a correspondência
sonora entre grafemas e fonemas, isto é,
sua escrita não apresenta nenhum tipo
de correspondência sonora (grafia e som).
Escrever é reproduzir letras ou marcas
gráficas que a criança concebe como escrita.
• Nível silábico: Nesta fase a criança
estabelece uma correspondência sonora
entre grafemas e fonemas, isto é, a sua
escrita já apresenta uma correspondência
sonora entre grafia e som. A criança começa
a compreender a relação entre o registro
gráfico e o aspecto sonoro da fala. A estratégia
utilizada pela criança é registrar cada sílaba
falada com uma marca escrita, que pode ser
letra ou não.
• Nível Alfabético: Nesta fase a
criança compreende que cada um dos
caracteres da escrita corresponde a valores
sonoros menores do que a sílaba e realiza
sistematicamente uma análise grafia/
fonemas das palavras que irá escrever.
A alfabetização seria um processo de
representação de fonemas em grafemas
(escrever) e de grafemas em fonemas
(ler). Sem dúvidas a alfabetização é um
processo de representação de fonemas em
grafemas, e vice-versa, mas também é um
processo de compreensão/expressão de
significados por meio do código escrito. Não
se considera alfabetizada uma pessoa que
fosse apenas capaz de decodificar símbolos
visuais em símbolos sonoros, “lendo”, por
exemplo, sílabas ou palavras isoladas, como
também não se consideraria “alfabetizada”
uma pessoa incapaz de, por exemplo, usar
adequadamente o sistema ortográfico de sua

língua, ao expressar-se por escrito (SOARES,
p.16)
O professor precisar planejar atividades
que possibilitem que a criança registre o
som das palavras, as frases que escutam no
seu dia-a-dia, leiam o mundo que as cerca,
favorecendo o significado e a importância de
alfabetizar-se.
Com a prática de realização das sondagens
com regularidade, o professor conseguirá
acompanhar as evoluções e dificuldades
que ainda permanecem de seus alunos. As
mesmas podem ocorrer semanalmente,
quinzenalmente ou mesmo mensalmente, de
acordo com a faixa etária do aluno, sempre
relevante lembrarmos da importância dos
campos semânticos no início da alfabetização
e das produções textuais de escrita
espontânea, que valorizam o conhecimento
prévio do aluno.
A aprendizagem é interativa, surge da
e na interação das crianças com a cultura,
no diálogo com as pessoas. Na escola a
aprendizagem se dá na interação com
a professora, com os colegas, com os
materiais pedagógicos. Assim, analisamos
que o aprendizado surge da ação, da
experimentação e sempre incide numa
ação mental/prática, que sempre deverão
acontecer com uma intenção pedagógica,
ou seja, planejadas e sistematizadas pelo
professor, tão importante quanto, são suas
intervenções também constarem neste
planejamento.
As crianças na escola aprendem de forma
ativa, mediada pela intervenção do professor
elaborada de forma intencional. Aprende na
interação com o conhecimento/conteúdo, na
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interação com a professora e com os colegas.
O aluno aprende melhor agindo e interagindo
de modo significativo como protagonista
do próprio aprendizado, experimentando,
pesquisando em grupo, sendo estimulado à
dúvida e ao desenvolvimento do raciocínio.
O construtivismo contribuiu para a
compreensão de que a alfabetização
ocorre em contextos culturais e sociais
determinados, a escrita e a linguagem
oral e a leitura se desenvolvem de modo
interdependente.
Minha função como investigadora tem
sido mostrar e demonstrar que as crianças
pensam a propósito da escrita, e que seu
pensamento tem interesse, coerência,
validez e extraordinário potencial educativo.
Temos de escuta-las. Temos de ser capazes
de escutá-las. Temos que ser capazes de
escutá-las desde os primeiros balbucios
escritos, contemporâneos de seus primeiros
desenhos (FERREIRO, 2002,p.36)
Um ponto importante de citarmos é a
relação da escola/professor com a família.
Planejar ações de intervenção que envolvam
a família do aluno deverá fazer parte de um
processo de alfabetização significativo para a
criança, envolvendo a família, em atividades
paralelas que podem ser realizadas em casa
ou mesmo na escola, previamente planejadas,
poderão colaborar muito para que a criança
sinta-se
valorizada,
estimulando-a
e
ampliando o elo entre as ações pedagógicas
e a realidade social e cultural da criança.
Os Projetos pedagógicos podem auxiliar
bastante nesta interação, onde o trabalho
de intervenção do professor é constante,
ele media as situações de aprendizagem e o

aluno vivencia situações onde ele percebe
suas evoluções em seus registros, troca
experiências com os demais colegas e expõe
suas pesquisas e descobertas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando os apontamentos feitos em nosso
artigo, afirmamos a importância da intervenção do
professor no processo de alfabetização. Sabendose que toda e qualquer ação do mesmo, deverá ser
previamente planejada e organizada de acordo com a fase
de alfabetização que a criança está.
Ressaltamos o preparo do professor quanto ao
conhecimento sobre as fases de alfabetização e o
planejamento das atividades que deverão ser aplicadas, para
que não haja conflitos entre as necessidades e dificuldades
do aluno e as atividades e ações que serão feitas.
A parceria da escola/família também é fundamental para
a valorização do desenvolvimento e conquistas dos alunos,
isso irá interferir positivamente na evolução do aluno.
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LUDICIDADE E
PSICOMOTRICIDADE
RESUMO: Esse artigo busca analisar reflexões decorrentes sobre a Ludicidade e a
Psicomotricidade e suas contribuições para o desenvolvimento humano. A Ludicidade
e a psicomotricidade devem ser experiências ativas, nas quais a criança se confronta
com o meio. A educação proveniente dos pais e do âmbito escolar, não tem a finalidade
de ensinar à criança comportamentos motores, mas permite exercer uma função de
ajustamento individual ou em grupo. A Ludicidade e a Psicomotricidade contribuem de
maneira expressiva para a formação e estruturação do esquema corporal e tem como
objetivo incentivar a prática do movimento em todas as etapas da vida da criança, de
forma dinâmica e livre. A Ludicidade trabalha com brincadeiras que auxiliam o processo ensino
aprendizagem e a Psicomotricidade é atualmente concebida como a integração superior
da motricidade produto de uma relação inteligível entre a criança e o meio permitindo a
criança tomar consciência de seu corpo e das possibilidades de se expressar por meio desse
localizando-se no tempo e no espaço.
Palavras-chave: Ludicidade; Movimentos; Psicomotricidade.
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INTRODUÇÃO
O movimento humano é construído
em função de um objetivo. A partir de
uma
intenção
como
expressividade
íntima, o movimento transforma-se em
comportamento significante. É necessário
que toda criança passe por todas as etapas
em seu desenvolvimento.
O trabalho da educação psicomotora com
as crianças deve prever a formação de base
indispensável em seu desenvolvimento motor,
afetivo e psicológico, dando oportunidade
para que por meio de jogos, de atividades
lúdicas, se conscientize sobre seu corpo.
Por meio da ludicidade a criança desenvolve
suas aptidões perceptivas por meio de
ajustamento do comportamento psicomotor.
Para que a criança desenvolva o controle
mental de sua expressão motora, a ludicidade
deve realizar atividades considerando seus
níveis de maturação biológica. A ludicidade
proporciona a aprendizagem das crianças
em várias atividades esportivas que ajudam
na conservação da saúde física, mental e no
equilíbrio sócio afetivo.
Esse artigo aborda as contribuições da
Ludicidade e da Psicomotricidade para
a formação e estruturação do esquema
corporal na infância que busca incentivar a
prática do movimento em todas as etapas da
vida da criança. Foi desenvolvido por meio
de pesquisa bibliográfica sobre a temática
oferecendo amplas oportunidades de
construção de conhecimentos significativos,
tendo como objetivo proporcionar um estudo
reflexivo que aponte para a importância da
Ludicidade e da Psicomotricidade nas escolas,

entendida como instrumento de formação
de base indispensável no desenvolvimento
motor, afetivo e psicológico infantil.
A ludicidade tem sido nos últimos anos
um tema bastante discutido por profissionais
de diversas áreas, assim como a música,
pois ambas contribuem para a formação do
indivíduo. A psicologia, “ciência que estuda a
mente e os processos mentais, especialmente
no que se relaciona ao comportamento do
homem” (Aurélio, 2001, p. 566), provou que
a participação do elemento lúdico, no diaa-dia da criança, traz bons resultados na
formação do “eu”, ou seja, que brincando
a criança além de estar desenvolvendo
diferentes aspectos como: o afetivo, o social,
o físico e o cognitivo, estarão ao mesmo
tempo aprendendo a compreender o mundo
que o cerca.
Sem brincar e sem se movimentar a criança
acabará perdendo etapas importantes
para o seu desenvolvimento, podendo
consequentemente desenvolver estresse,
agressividade e lentidão mental.
A partir desse novo conceito atribuído ao
lúdico, como fator essencial no meio social,
espaço antes dissociados deste elemento
como: empresas e escolas, que antes dividiam
a hora de brincar e o do aprender/trabalhar,
refletem sobre sua inclusão e a sua superação
da dicotomia entre essas tarefas: brincar/
trabalhar/estudar, para que a construção do
sujeito seja integral.
O ato de brincar e de se movimentar
é inerente ao homem, principalmente na
infância, consideradas condutas espontâneas
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e livres. Ao nascer, a criança tem seu próprio
corpo como objeto referencial para as
atividades lúdicas e os corpos do pai e da
mãe não ficam fora dessa ação.
O homem é um ser que produz cultura e
cria história, sendo esta passada aos seus
descendentes, mas isto restringe a sua ação
no mundo. Pois sua capacidade de inventar,
de imaginar o leva a estar sempre superando
seus limites, buscando novos desafios e
obstáculos.
No âmbito educacional, o lúdico e a
psicomotricidade começam a ter sentido,
ganhando mais espaços, fato antes
considerado pelas escolas desnecessárias no
processo da educação.
O papel do educador enquanto mediador
do conhecimento se faz necessário no
sentido que, ao interagir com a criança em
desenvolvimento, ele estará estimulando
a produção de aberturas nas zonas de
desenvolvimento proximal desses sujeitos,
portanto, a distância entre o nível de
desenvolvimento real e potencial, e essa
interação propicia a aprendizagem que por
sua vez promove o desenvolvimento.
Segundo Vygotsky (1989, p. 101):
(...) um aspecto essencial do aprendizado é
o fato de ele criar a zona de desenvolvimento
proximal;
ou
seja,
o
aprendizado
desperta vários processos internos de
desenvolvimento, que são capazes de operar
somente quando a criança interage com
pessoas em seu ambiente e quando em
cooperação com seus companheiros. Uma
vez internalizados, esses processos tornamse parte das aquisições do desenvolvimento
independente da criança.

Para que essa aprendizagem venha
acontecer de maneira efetiva devese conhecer, reconhecer e respeitar as
especificidades de cada aluno, possibilitando
meios desse aluno vencer suas barreiras e
limitações no processo do fazer musical, de
forma a favorecer a participação de todos.

OS CONCEITOS
DE LUDICIDADE E
PSICOMOTRICIDADE
Por muito tempo, a sociedade considera a
escolinha e a creche como lugares de brincar,
enquanto que a escola nas séries iniciais
é lugar de estudar. Sabe-se que são nos
primeiros contatos que a criança desenvolve
seu cognitivo, suas emoções e seu social
com os demais integrantes do grupo a qual
está inserida.
A brincadeira e os jogos por si apresentam
uma série de alternativas que auxiliam na
construção do conhecimento, cuja criança
aproprie-se deste conhecimento de uma
forma muito agradável e interessante. No
jogo, brincando ela mesma consegue avaliar
seu crescimento e sente-se naturalmente
desafiada a ir adiante.
O lúdico está sendo um objeto de interesse
de muitos pesquisadores, sobretudo os
relacionados à psicologia e educação. Nesse
sentido, as abordagens estão voltadas,
principalmente, acerca da importância
do lúdico para criança como instrumento
potencializador de conhecimento e auxiliador
do desenvolvimento infantil. Tem sido um

1911

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

grande auxiliador nas práticas pedagógicas
voltadas à educação infantil, essencialmente,
por possibilitar a criança interagir com o
meio por meio de suas vivencias internas e
externas, propiciando assim, sua inserção
cultural.
Considerando as especificidades das
crianças e a importância do lúdico e da
ludicidade para elas, evidencio a relevância
da escola como um espaço essencial na
partilha e construção do conhecimento,
como também do fortalecimento e
desenvolvimento das relações interpessoais.
Assim sendo, a escola enquanto instituição
formadora deve proporcionar ao aluno uma
educação de qualidade, que venha a suprir
com as suas necessidades e que reconheça
a sua bagagem cultural, a fim de promover
o desenvolvimento integral do sujeito.
Nesse sentido, o espaço educacional na
qualidade de potencializador e promotor do
desenvolvimento, deve propor atividades
significativas que venham a contribuir no
despertar dos estímulos e interesses do
sujeito.
Dentro de uma perspectiva educacional,
o brincar da criança poderá se manifestar
de diferentes maneiras e aspectos, sendo
a atividade lúdica representada pelas
brincadeiras, brinquedos e jogos.
A brincadeira basicamente se refere à ação
de brincar, ao comportamento espontâneo
que resulta de uma atividade não estruturada;
o jogo é compreendido como uma brincadeira
que envolve regras; brinquedo é utilizado
para designar o objeto de brincar. A atividade
lúdica abrange de forma mais ampla os
conceitos anteriores, sendo utilizada como

ferramenta na área educacional, nas diversas
fases do desenvolvimento. (MORAES, 2012,
p. 40).
Para Vygotsky (2007) “atividades lúdicas
têm por objetivo facilitar o progresso da
personalidade integral, o progresso de cada
uma das funções psicológicas intelectuais e
morais” do sujeito. É por meio do lúdico que
as crianças desenvolvem e potencializam
suas competências relativas ao aprender a
ser, aprender a conviver, aprender a conhecer
e aprender a fazer (os quatro pilares da
educação).
Dessa forma, o brincar representa
um grande potencial para educação,
aprendizagem e solução de problemas. Assim
sendo, diferentes aspectos constituem os
jogos, brinquedos e brincadeiras na educação
infantil, são eles descritos por Teixeira (2010
apud MORAES, 2012):
Aspectos físicos: são os componentes
de ordem cognitiva, afetiva e social
que acompanham o ato motor, [...], as
crianças, por meio dos jogos, brinquedos
e brincadeiras, exercitam seu corpo como
um todo, conhece seus limites, exploram a
realidade e coordenam seus movimentos.
Aspectos emocionais: brincando a criança
tem a possibilidade de extravasar suas
emoções, reproduzir situações que lhe foram
traumáticas, expressar seus desejos e suas
angústias, assumir diversos papéis, reviver,
refazer e reorganizar situações indesejadas.
Aspectos socioculturais: os brinquedos e
as brincadeiras são atividades culturalmente
pertencentes ao ser humano.
A utilização dos jogos, brinquedos e
brincadeiras no ambiente escolar, como
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aporte didático tem por objetivo estimular
o desenvolvimento das habilidades afetivas,
cognitivas, físicas, sociais e motoras
do sujeito. Para a criança, as práticas
pedagógicas que utilizam do lúdico como
ferramenta para aquisição do conhecimento
e aprendizagens são de fundamental
importância para o seu desenvolvimento
global, uma vez que estimulam, impulsionam
e motivam a exploração de desafios,
imaginação e criatividade possibilitando
assim,
descobertas,
envolvimento,
desenvolvimento,
compreensão
e
aprendizado.
Os jogos têm a função de socializar,
dar um enfoque nas regras e desenvolver
habilidades, pois todo o jogo implica um ato
de brincar. E na sua execução o professor
pode explorar aspectos e atividades de
forma a criar um ambiente de aprendizagem
rico e espontâneo, mas deve-se voltar um
olhar para que os jogos sejam, pensados no
sentido de ser apropriados a faixa etária que
está sendo aplicado.
Fantacholi (2011), denota que:
É brincando que a criança aprende a
respeitar regras, a ampliar seu relacionamento
social e a respeitar a si mesmo e os outros,
sendo parte importante do jogo, o rico
arsenal de causar modificações de regras e
adaptações em qualquer que seja a atividade,
podemos dizer neste caso que as ações com
o jogo devem ser criadas e recriadas, para que
sejam sempre uma nova descoberta e sempre
se transforme em um novo jogo, em uma nova
forma de jogar. (FANTACHOLI, 2011).
Friedrich Froebel (1782-1852) importante
pedagogo da infância, foi um dos pioneiros na

inclusão do brincar no sistema educativo por
acreditar que as crianças deveriam aprender
por meio da experimentação, prática e
vivência. Froebel (2010 apud MOAES, 2012,
p.49) defendia a ideia da pedagogia ativa,
no qual a ação é a protagonista das práticas
educativas. Segundo o autor a criança se
desenvolve por meio do agir e produzir,
dispensando o predomínio das práticas
pedagógicas voltadas para o olhar e escutar.
Para que a aprendizagem por meio
do lúdico ocorra de maneira efetiva, o
educador enquanto facilitador, mediador,
problematizador e propositor do processo de
ensino e aprendizagem do sujeito, precisa ter
ciência do planejamento, como consequência
os objetivos precisam estar bem definidos,
como também a organização do espaço
físico e a seleção dos materiais. Assim sendo,
as práticas lúdicas deverão oportunizar
o
desenvolvimento,
aprendizagem,
conhecimento e a interação, para isso o
educador deve atentar para as limitações e
particularidades de cada aluno, considerando
sempre o seu conhecimento prévio para
uma atividade lúdica contextualizada e
significativa.
Devemos ressaltar a importância de haver
um equilíbrio entre a aplicação das duas
práticas relativas ao brincar da criança no
contexto escolar. O brincar livre da criança
é relevante em razão do despertar do
conhecimento no nível de desenvolvimento
real, uma vez que são revelados os
conhecimentos prévios dos sujeitos. Assim, o
educador tendo ciência do desenvolvimento
real da criança poderá realizar o planejamento
do brincar dirigido,
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oportunizando o permear do nível de
desenvolvimento real para o potencial. Sendo
o educador enquanto mediador fundamental
para o desenvolvimento proximal da
criança. É por meio do brincar dirigido que
a criança irá desenvolver uma aprendizagem
significativa, visto que propicia o domínio do
conhecimento e aprendizagem, resultando
em desenvolvimento.
Segundo Maluf (2009 apud MORAES,
2012) a atividade lúdica pode acontecer de
forma solitária e/ou solitária compartilhada,
e cooperativa e/ou cooperativa complexa:
Solitária: o brincar da criança é individual,
nesse momento ela vivencia a exploração do
mundo, as formas, as texturas, os sons, as
cores, os espaços, as possibilidades de seu
corpo etc. a fim de conhecer e descobrir o
seu próprio eu.
Solitária compartilhada: o brincar ainda
é individual, porém surge o interesse nas
atividades de outras crianças. É por meio
da observação que a criança demonstra seu
interesse pelo brincar do outro. As atividades
nessa fase estão ligadas ao desenvolvimento
psicomotor da criança.
Cooperativa: o brincar da criança passa a
ser compartilhado. As atividades agora são
realizadas em conjunto, há predominância
do trabalho em grupo. Nessa fase o brincar
refere-se à ordenação dos aspectos corporais
com os espaços temporais.
Cooperativa complexa: o brincar está
relacionado à ideia de regra. E as atividades
são realizadas em grupo, porém o bom
desempenho na atividade depende do
conjunto do grupo. Nessa fase a criança
apresenta uma motricidade bem desenvolvida

e brinca de faz de conta, manifestando suas
ações numa esfera imaginativa que combina
situações reais com elementos fantasiosos.
‘Fica evidente o quanto a prática lúdica
no contexto escolar é relevante para o
desenvolvimento das aprendizagens da
criança. Sobretudo por configurar-se como
um poderoso instrumento de socialização e
fonte de conhecimento, visto que o lúdico
(jogo, brinquedo e brincadeira) constituise como fenômeno cultural e social,
oportunizando a troca de experiências entre
os envolvidos no processo de aprendizagem.
Assim sendo, a escola enquanto espaço lúdico
deve representar um ambiente estimulante
e motivador para a expressividade criativa
da criança, propiciando a aquisição
do conhecimento mediante o prazer
acompanhado por vivências significativas.
Para Brito (2010), “o conteúdo a ser
aplicado deve ser vinculado às características
socioculturais da comunidade a qual pertence
a escola ou creche, de modo atender às
necessidades e expectativas”. Quanto mais
próxima estiver a realidade da comunidade
e a escolha desse conteúdo, maior a
possibilidade de criar um ambiente positivo
e de forte conotação afetiva.
O ato de brincar é algo intrínseco ao
ser humano e está presente em sua vida,
sobretudo, durante a infância. Qualquer
ação pode ser considerada brincadeira,
não há nenhum traço específico para
determinar quais formas de agir podem ser
consideradas e interpretadas como tal. Para
que se identifique e se ação realizada é uma
brincadeira, basta que os sujeitos envolvidos
nela determinem dessa forma. Todo jogo e
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toda a brincadeira pressupõe uma cultura
específica que pode ser denominada cultura
lúdica, um conjunto de procedimentos que
tornam a ação do jogo e a atuação dos que
brincam possível.
Kishimoto (2008 p.24) afirma que “Dispor
de uma cultura lúdica é dispor de um número
de referências que permitem interpretar
como jogo atividades que poderiam não ser
vistas como tal para outras pessoas”.
O jogo pressupõe um ponto de partida
que chamamos de cultura lúdica, é ela que
determina o andamento e o desencadear
da brincadeira, a cultura lúdica é fruto de
uma interação social e esta ligada a cultura
geral de onde e de quem se brinca. Como
a cultura de um povo não é algo estático –
resignificada a todo o tempo, não haveria
como a cultura lúdica ser algo fixo.

A IMAGINAÇÃO E A
MOTIVAÇÃO
Quando a criança inicia a construção do
faz-de-conta ela passa a utilizar e definir para
os objetos outras funções além daquelas que
se percebe, um exemplo é quando ela brinca
com um a cabo de vassoura acreditando ser
um lindo cavalo. Esse processo de construção
da brincadeira e da imaginação traz para a
criança consequências importantes para o
seu desenvolvimento, ao entrar no mundo
do faz-de-conta ela faz uma separação dos
campos de percepção e da motivação, já que
há muitas vezes simulação de ações em que
materiais são utilizados para significar outro.
Nesse momento a criança passa a interpretar

o campo do significado quando ela utiliza
objetos para outras funções, em meio a sua
brincadeira, que não são as suas funções
reais.
A imaginação, o mundo do faz de conta
e as brincadeiras na escola se tornam cada
vez mais importantes para o processo
educacional, já que tudo colabora para as
várias linguagens.
A ação de brincar não pressupõe a utilização
apenas de elementos do imaginário, pode-se
também combinar situações reais vivenciadas
com outras do universo da imaginação. Essa
adesão do real com o imaginário promove
a recombinação criativa das experiências
vividas com suas ideias virtuais e também dos
materiais como que se brinca; estes podem
receber a denominação de brinquedo.
De acordo com Brougére (1995):
A brincadeira pode ser vista como uma
forma de interpretação que a criança fez
sobre o brinquedo, ele não condiciona as
ações da criança, mas oferece um suporte
que poderá ganhar inúmeros significados
a partir do imaginário e de acordo como o
decorrer da brincadeira.
A utilização do brinquedo com a finalidade
pedagógica na educação infantil é importante
para pensar na relevância existente na
utilização desses materiais no processo
de desenvolvimento da criança e também
de sua aprendizagem. Quando se trata de
crianças no nível pré-escolar, o fato de que
elas aprendem de modo intuitivo durante
os processos de interação com as ações que
acontecem ao seu redor e o brinquedo pode
interferir de forma positiva no momento
dessa aprendizagem.
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A partir da criação de momentos de
ludicidade/ brincadeira por um adulto com
a intenção de criar um estimulo ou colaborar
para algum tipo de aprendizagem direcionada,
apresenta-se a dimensão chamada por
Kishimoto (2009) de dimensão educativa,
nesse momento o educador cria e mantém as
condições do jogo e a possibilidade de brincar
com ele, mas no entremeio da brincadeira
ele encontra formas para potencializar a
aprendizagem ao mesmo momento em que
a criança está brincando.
Ao adquirir o papel de atividade lúdica
o brinquedo educativo precisa ter algumas
características: a função lúdica quando ele
propicia a diversão e a função educativa,
quando ele tem em seus objetivos ensinar
qualquer coisa que agregue a criança
conhecimento,
e,
sobretudo,
novas
experiências para a assimilação do mundo
e por consequência um desenvolvimento.
Também é importante perceber que além
da brincadeira educativa direcionada, o
aprendizado também existe quando acontece
a brincadeira livre aquela em que a criança
decide o início, o andamento e as regras,
este tipo de brincadeira pode acontecer fora
ou dentro da sala de aula.
O fato é que apesar de poder proporcionar
uma riqueza de situações de aprendizagem,
não é possível ter certeza de que de que a
construção do conhecimento projetada pelo
professor, no momento em que decidiu fazer
a utilização deste jogo, será realizada pela
criança. Fazer o uso de jogos, por contar com
uma motivação interna da criança, acaba
por potencializar o trabalho pedagógico
que se deseja fazer e também estimula o

desenvolvimento da criança, contribuindo
para que ocorra uma aprendizagem prazerosa.
Uma das características básicas do ser
humano é a capacidade de estabelecer
relações consigo mesmo, com os outros
e com o mundo. A partir desta função de
relação, pode-se perceber a unidade do ser
enquanto inteligência, vontade, afetividade,
motricidade
e
fundamentalmente,
a
psicomotricidade
enquanto
função
integradora por meio da qual o indivíduo
atinge o controle corporal, base a integração
social. Assim, de acordo com este princípio,
o homem é antes de tudo o seu corpo.
Segundo
Rezende;
Gorla;
Araújo;
Carminato (2003, p. 6):
[...] geralmente acontece a confusão
da lateralidade com a noção de direita e
esquerda, que esta envolvida com o esquema
corporal. A criança pode ter a lateralidade
adquirida, mas não saber qual é o seu lado
direito e esquerdo, ou vice-versa. No entanto,
todos os fatores estão intimamente ligados, e
quando a lateralidade não está bem definida,
é comum ocorrerem problemas na orientação
espacial, dificuldade na discriminação e
na diferenciação entre os lados do corpo e
incapacidade de seguir a direção gráfica.
A estruturação espaço-temporal decorre
como organização funcional da lateralidade e
da noção corporal, uma vez que é necessário
desenvolver a conscientização espacial
interna do corpo antes de projetar no espaço
exterior (FONSECA, 1995).
Segundo Fonseca (1995, apud CEZAR;
PEREIRA; ESTEVES, 2008, p. 2):
Um objeto situado à determinada distância
e direção é percebido porque as experiências
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anteriores da criança levam-na a analisar as
percepções visuais que lhe permitem tocar
o objeto. É dessas percepções que resultam
as noções de distância e orientação de um
objeto com relação a outro, a partir das quais
as crianças começam a transpor as noções
gerais a um plano mais reduzido, que será
de extrema importância quando na fase do
grafismo.
O desenvolvimento psicomotor torna-se
muito importante na vida da criança porque,
partindo da descoberta que ela faz do seu
corpo, dos movimentos e de tudo que está ao
seu redor, consegue conquistar e organizar

seu espaço, desenvolver sua percepção
auditiva e suas emoções, aprendendo aos
poucos a coordená-las. (PONCHIELLI, 2003).
A abordagem da Psicomotricidade permite
a compreensão da forma como a criança toma
consciência do seu corpo e das possibilidades
de se expressar por meio dele. A educação
psicomotora, para ser trabalhada, necessita
que sejam utilizadas as funções motoras,
perceptivas, cognitivas, afetivas e motoras,
pois assim a criança explora o ambiente,
realiza experiências concretas e é capaz de
tomar consciência de si mesma e do mundo
que a cerca. (LIMA; BARBOSA, 2007).

1917

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Um educador, a partir de um bom conhecimento do
desenvolvimento do aluno, poderá estimulá-lo de maneira que
as áreas motricidade, cognição, afetividade e linguagem estejam
interligadas. O aluno irá se sentir bem na medida em que se
desenvolver integralmente por meio de suas próprias experiências,
da manipulação adequada e constante dos materiais que o cercam
e também das oportunidades de descobrir-se.
Mediante o processo de ensino-aprendizagem é muito importante
que os educadores, fundamentalmente os de Educação Infantil,
tenham conhecimento sobre o desenvolvimento infantil para que
os conteúdos acadêmicos a serem trabalhados estejam de acordo
com as necessidades psicomotoras daquela faixa-etária. Muitas
dificuldades podem surgir com uma aprendizagem falha na escola.
Muitos dos jogos e brincadeiras, realizados nos pátios das
escolas, são, na verdade, uma preparação para uma aprendizagem
posterior. Com eles, a criança pode adquirir noções de localização,
lateralidade, dominância e, consequentemente, orientação
espaço-temporal.
O aluno, ao perceber que tem dificuldades em sua
aprendizagem,
muitas
vezes
começa
a
apresentar
desinteresse, irresponsabilidade, agressividade, hiperatividade,
baixo nível de atenção, dificuldade para seguir instruções,
imaturidade social, dificuldade com a conversação, inflexibilidade,
fraco planejamento e habilidades organizacionais, distração, falta
de destreza, falta de controle dos impulsos, entre outros.
Conclui-se que a dificuldade acarreta sofrimentos e nenhum
aluno apresenta baixo rendimento por vontade própria, cabendo
ao professor identificar as dificuldades do aluno buscando
formas de auxiliá-lo. A psicomotricidade está presente em todas
as atividades que desenvolvem a motricidade das crianças,
contribuindo para o conhecimento e o domínio de seu próprio
corpo. Ela além de constitui-se como um fator indispensável ao
desenvolvimento global e uniforme da criança, como também
se constitui como a base fundamental para o processo de
aprendizagem dos indivíduos. O desenvolvimento psicomotor
evolui do geral para o específico.
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PRODUÇÃO ESCRITA: PROCESSO
DE CONSTRUÇÃO CONTÍNUO
RESUMO: A presente pesquisa pretende refletir sobre o ensino da língua portuguesa e seu
uso na produção escrita, enfocando como se dá este ensino e quais possíveis mudanças
podem ser realizadas na sala de aula para que seja desenvolvido o trabalho com a Língua
Portuguesa a fim de que os alunos encontrem significado em sua aprendizagem e percebam
que a aquisição da língua, assim como a produção de textos são processos contínuos e
podem ser assimilados com facilidade e clareza. Também pretende levar os professores a
refletirem sobre o trabalho realizado com a língua e como podem ampliar a visão de mundo
dos alunos por meio da leitura e da produção textual.
Palavras-chave: Escrita; Leitura; Produção Textual; Língua.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo tratará sobre a produção
escrita na sala de aula e os elementos que a
acompanham como parte do processo.
Sendo assim, o objetivo deste artigo é
tornar claro àqueles que trabalham com
a linguagem escrita que se faz necessário
investir na produção escrita de forma que os
textos produzidos pelas crianças se tornem
verdadeiramente significativos.
Temos observado que apesar de muitas
crianças terem sido alfabetizadas, suas
produções ainda são escassas e muitas vezes
se limitam a produções sem significado, não
considerando o objetivo do que produziram,
o interlocutor para quem produziram e
o tema tratado. Observamos também
que muitos professores têm utilizado da
produção textual para focar-se em outras
áreas do conhecimento da linguagem escrita,
como ortografia e gramática, deixando de
lado aspectos importantes do texto.
Julgamos, portanto, necessário pesquisar
sobre o tema, refletindo sobre sua verdadeira
importância no processo educativo e as
colaborações que pode trazer quando
realizado com o objetivo a que está proposto.
Para tanto, é necessário que o
educador tenha em mente qual sua
concepção sobre a linguagem escrita, aqui
abordada pela concepção interacionista.
O escritor não escreve para si mesmo, não
escreve apenas pela língua, mas escreve para
interagir com o outro.
Para a produção deste artigo, procurouse focar autores, especialmente brasileiros,
que são muito citados no que se refere à

escrita, língua e o texto em suas diversas
áreas. No início da pesquisa foi dada maior
atenção à produção de texto no período
da alfabetização, no entanto, foram sendo
observadas algumas características muito
importantes que devem e podem ser
trabalhadas na alfabetização e necessitam
terem continuidade no processo educativo.
Sendo assim, optou-se por tratar do texto,
enfatizando o momento em que as crianças
já se apropriaram da leitura.
Iniciamos o artigo registrando algumas
considerações sobre os diferentes pontos de
vista da escrita, bem como outros aspectos,
como o erro, as marcas da oralidade na
produção textual, a forma como a produção
é realizada na maioria das vezes e sugerindo
que isto pode ser mudado. Consideramos
que esta abordagem seja importante, uma
vez que a maioria das fontes pesquisadas
traz alguma abordagem, mesmo que mínima
sobre um ou mais destes aspectos.
Logo após, baseando-nos em Koch
& Elias e em Landsmann, descrevemos
alguns observáveis sobre o processo da
escrita, que passa ao menos por quatro
estratégias. No decorrer da leitura
observamos muitos pontos em que as ideias
das autoras se complementam e assim,
pudemos estabelecer relações entre seus
textos e explicitá-las no desenvolvimento do
trabalho. A obra de Cagliari (2010) também
influenciou no trabalho, mesmo não sendo
citada de forma recorrente.
Por observar que a maioria dos livros traz
tanto a análise de textos de alunos, como
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sugestões de intervenções que o professor
pode fazer; utilizamos algumas das sugestões
no artigo para alcançar um dos objetivos do
mesmo, que é a melhoria no processo de
produção escrita na sala de aula.

SOBRE A ESCRITA
De acordo com Koch & Elias (2011, p. 33)
a escrita pode ser vista por pelo menos três
pontos. São eles: a escrita com foco na língua,
a escrita com foco no escritor e a escrita com
foco na interação.
Ao considerar que para escrever bem o
aluno deve conhecer gramática, ortografia e
ter um bom vocabulário, para depois poder
transferir este conhecimento para o texto,
implicitamente passa-se a ideia de que a
linguagem é “... um sistema pronto, acabado,
devendo o escritor se apropriar desse sistema
e suas regras...” (KOCH & ELIAS, 2011, p. 33).
Já a escrita como representação do
pensamento nada mais é que a representação
mental do escritor transposta para o papel,
de forma que o leitor a capte e mentalize.
Nesta concepção o texto é apenas um
produto do pensamento do escritor e a escrita
é entendida como uma atividade por meio
da qual aquele que escreve não considera as
experiências e os conhecimentos do leitor
ou a interação que envolve esse processo
(Koch & Elias, 2011, p. 33).
A escrita com foco na interação é vista
como produção textual e exige do escritor a
ativação de conhecimentos e a mobilização
de várias estratégias.
Sendo assim o escritor “... ‘pensa’ no que

vai escrever e em seu leitor, depois escreve, lê
o que escreveu, revê e reescreve o que julga
necessário, em um movimento constante e
on-line guiado pelo princípio interacional”
(KOCH & ELIAS, 2011, p. 34).
Ao considerar a escrita como interação, o
mais importante é a interação escritor-leitor
e as intenções que o escritor possui ao utilizar
a língua para alcançar seu intento, sem, no
entanto, ignorar o papel do leitor como parte
constitutiva do processo da escrita e da
leitura (Koch & Elias, 2011, p. 34).
Outra ideia sobre a escrita é que esta é a
reprodução da fala. No entanto,
...escrever nunca foi e nunca vai ser a
mesma coisa que falar: é uma operação
que influi necessariamente nas formas
escolhidas, e nos conteúdos referenciais. A
escrita é o resultado histórico indireto de
oposição entre grupos sociais que eram e são
‘usuários’ de uma certa variedade (GNERRE
apud GERALDI, 2006, p. 23).
É interessante observar que alguns
consideram a escrita como reprodução
da fala, mas ao se deparar com textos
produzidos pelas crianças, em especial
aquelas que estão em processo de aquisição
da escrita, consideram erradas as palavras
em que aparece a oralização.
Isso demonstra que a escola muitas vezes
não percebe o próprio discurso que faz sobre
a escrita.
Apesar de não ser a reprodução da fala,
a escrita reproduz as variedades dos grupos
sociais em que os alunos estão inseridos e se
faz necessário que a escola observe a escrita
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sob este aspecto, visto que seu
compromisso é oportunizar aos discentes o
domínio da norma padrão, ainda restrito a
alguns poucos, sem, no entanto, abrir mão da
subjetividade do educando, que ao expressála, expõe a classe social a que pertence e deve
ser respeitado (GERALDI, 2008, p. 130, 131).
Assim sendo, a produção escrita não
deve ser realizada como uma disputa
entre a “competência linguística do
estudante (basicamente oral, não formal e
desescolarizada) e a imagem de língua escrita
que cria com base na imagem do interlocutor
e de interlocuções privilegiadas” (Britto,
2006, p.125).
Como afirma Cagliari (2009, p. 88), a
escrita “... deve ter como objetivo essencial
o fato de alguém ler o que está escrito ...”,

O PROCESSO DA PRODUÇÃO
ESCRITA
É interessante pensarmos, como Guedes
(apud Landsmann, 2003, p. 8) afirma, que
hoje escrevemos não apenas por prazer, mas
por necessidade.
“... Escrever é, no entanto, um trabalho
– ‘lutar com palavras’ como diz Carlos
Drummond de Andrade – que decorre do
exercício continuado, da definição de um
projeto de dizer e da concentração nesse
projeto” (SERCUNDES, 2011, p. 80).
É papel da escola desenvolver o trabalho
da aquisição da escrita para as crianças de
forma sistemática, considerando que este é
um processo longo e complicado (Landsmann,
2003, p. 5).

o que não significa que quem produz o
texto deva escrevê-lo sem erros, sobretudo
quando as crianças ainda estão em processo
de alfabetização ou de aquisição da escrita.
É, portanto, papel da escola aceitar as
produções dos alunos mesmo que com
aspectos não concebíveis, uma vez que
as crianças ainda estão testando as várias
possibilidades de uso do sistema de escrita
(Cagliari, 2009, p. 28).
Portanto, a escola deve utilizá-los como
instrumentos para levar as crianças a
reflexões sobre a produção escrita e o que
deve ser melhorado. O professor deve ter em
mente que estas produções são materiais que
mostram o que ainda é necessário trabalhar
com as crianças e o que ele pode abordar
com maior profundidade.
Ainda de acordo com Landsmann (2003,
p. 17), “As crianças aprenderão a escrever
escrevendo, e não só copiando. Assim, é
preciso projetar situações nas quais precisem
e queiram escrever ...”.
Apesar de referir-se aqui ao processo
da aquisição da linguagem escrita, este
mesmo pensamento pode ser estendido
ao processo da produção escrita. A criança
aprenderá a escrever textos escrevendo
textos e também, lendo textos. No entanto,
além de escrever há outros elementos que
a criança deverá conhecer e fazer uso para
produzir “bons textos”. O processo de
produção escrita está muito além de saber
escrever, ou seja, conhecer o alfabeto e
algumas regras básicas da língua (Landsmann,
2003, p. 45).
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Segundo Landsmann (2003, p.57), quando
aprendemos a escrever “... Aprendemos
a reproduzir, a armazenar, a arquivar e
a transformar, mas ao mesmo tempo
aprendemos reproduzindo, armazenando,
arquivando e transformando”.
Isso acontece porque escrever é
considerado uma atividade individual,
quando o escritor reflete sobre seu texto e o
elabora e também é considerado um produto
de integração grupal, quando o escritor
dialoga, discute, lê. (Landsmann, 2003, p. 45)
Sendo assim, a produção textual passa por
um longo processo apesar de muitas vezes
desconhecido para o produtor.
Como afirmam Koch & Elias (2011, p. 34),
... a escrita é uma atividade que demanda
da parte de quem escreve a utilização de
muitas estratégias, como:
• ativação de conhecimentos sobre
os componentes da situação comunicativa
(interlocutores, tópico a ser desenvolvido e
configuração textual adequada à interação
em foco);
• seleção,
organização
e
desenvolvimento das ideias, de modo a
garantir a continuidade do tema e sua
progressão;
• “balanceamento” entre informações
explícitas e implícitas, entre as informações
“novas” e “dadas”, levando em conta o
compartilhamento de informações com o
leitor e os objetivos da escrita;
• revisão da escrita ao longo de todo
processo, guiada pelo objetivo da produção
e pela interação que o escritor pretende
estabelecer com o leitor.” (KOCH & ELIAS,
2011, p. 34).

Ao observarmos estas estratégias, faz-se
necessária uma reflexão: Como o professor
e as crianças poderão utilizá-las, para que a
produção dos textos seja efetiva?
Para Koch & Elias (2011, p. 34), a ativação
de conhecimentos sobre os componentes
da ação comunicativa é o primeiro item.
Sendo assim, como leitura e escrita são
indissociáveis, percebemos que a criança
necessita ter contato com os gêneros, afim
de que escolha adequadamente o gênero
textual a ser produzido para expressar o que
deseja, ou seja, o como dizer (Koch & Elias,
2011, p. 36).
Neste contexto, inferimos que para
produzir um bom texto, é necessário que a
criança conheça o “objeto” com o qual vai
trabalhar e logo, para que a criança conheça
este “objeto” é preciso que o professor
tenha explorado com ela diversos textos do
gênero sobre o qual pedirá a produção, pois,
se o aluno recorrerá aos conhecimentos
acumulados, deverá ao menos, conhecer o
gênero, como: sua função, os elementos que
o compõem e sua estrutura.
Esta ativação de conhecimentos também
é mencionada por Landsmann (2003, pp.
97-98), ao tratar sobre a ativação de ideais,
que surgem baseadas no conhecimento que
o escritor possui sobre o tema gerador e o
gênero a ser produzido.
Landsmann (2003, p. 97) ainda cita que
apesar da necessidade da ativação de ideias
ao se iniciar a produção de um texto, a
quantidade de ideias que surge pode remeter
o escritor a algo muito distante do que se
propôs a escrever.
É com base nisto que partimos para a
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segunda estratégia citada por Koch & Elias
(2011, p. 34), que é a seleção, organização e
desenvolvimento das ideias.
Concebendo a escrita como interação,
após a ativação de ideias é preciso que
o escritor selecione as informações que
irá abordar em seu texto, reflita sobre
qual é a sua intencionalidade e como vai
interagir com o leitor considerando não
apenas o gênero, mas a variante linguística
que utilizará, as adequações necessárias à
situação comunicativa e as estratégias das
quais fará uso para alcançar seu objetivo;
como imagens, remeter-se a outros textos,
entre outras (Koch & Elias, 2011, pp. 44-52).
Sendo assim, ao solicitar a produção
escrita é preciso que o educador deixe claro
para as crianças algumas informações, como:
Para que escrever? Para quem escrever?
Onde acontece a história? Quando acontece
a história? Desta forma a criança pode refletir
sobre sua produção e consequentemente
recorrer ao conhecimento que já possui para
realizá-la. (Koch & Elias, 2011, p.35).
É neste momento que a criança refletirá
sobre o que escrever e, portanto, irá
selecionar a linguagem que irá utilizar no
texto a ser produzido, os elementos que
farão parte deste texto, como o organizará,
que conhecimentos que possui e se são ou
não adequados à produção.
Selecionadas estas informações a criança
poderá elaborar um projeto para esta escrita,
e utilizar todos os recursos possíveis para
produzir e rever sua produção até que ela
chegue ao fim.
Este processo de balancear as informações
e rever a produção é contemplado também

nas estratégias citadas por Koch & Elias
(2011, p. 34).
Landsmann (2003, p. 101) define este
momento como a “operação retórica”;
momento em que o escritor irá refletir sobre
sua produção, observando se alcançou seu
objetivo, o que pode ser mudado ou não, o
que deve ser acrescentado, qual a melhor
maneira de se expressar para alcançar seu
interlocutor.
Segundo Landsmann (2003, p. 102), ao
refletir sobre a escrita e o conteúdo (ativação
das ideias) há um processo dialógico que
afeta tanto o leitor como o escritor, que
provavelmente irá reelaborar sua escrita,
justamente pelo fato de esta reflexão ativar
relações entre ideias que anteriormente ele
não havia observado.
Sendo assim, seguindo a linha de
pensamento de Landsmann (2003):
O segredo do bom texto estaria na
possibilidade de serem colocados problemas
retóricos, isto é, problemas de planejamento,
organização, adequação à circunstância
e de efetividade persuasiva. Se quando
escrevemos não nos questionarmos sobre
as possibilidades de compreensão do leitor,
não estaremos nos colocando problemas
retóricos... (LANDSMANN, 2003, pp. 102103).
Faz-se necessário, portanto, que o
professor se lembre que a produção escrita
não é feita em um momento único. O aluno
necessita refletir sobre sua produção e para
tanto, o distanciamento desta é necessário.
Produzir o texto e dedicar um tempo em
que possa apreciá-lo com maior atenção é
um procedimento chave para que o aluno
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verdadeiramente reflita sobre sua produção.
Este tempo de reflexão influenciará nas
escolhas lexicais que fez, nas informações
que foram dadas e como aparecem no texto
e no desenvolvimento da produção. Isto
possibilita que a revisão e higienização do
texto sejam feitas de maneira que o aluno
realmente reflita sobre sua produção e
observe as melhorias feitas com o objetivo e
aplicá-las nas próximas produções.

SUGESTÕES PARA O
TRABALHO COM PRODUÇÃO
ESCRITA
Para Cagliari (2009)
É preciso deixar os alunos escreverem
textos livres, espontâneos, contarem
histórias como quiserem. É nesse tipo de
material que vamos poder encontrar os
elementos que mostram as reais dificuldades
e facilidades dos alunos no aprendizado da
escrita (CAGLIARI, 2009, p.127).
Por meio desta afirmação, percebemos
que a produção de textos dos alunos auxilia
o professor a observar os avanços e as
necessidades da turma, tanto em aspectos
de produção como em aspectos gramaticais
e ortográficos.
Neste tópico abordaremos algumas
sugestões que o professor pode utilizar em
sala de aula para que a produção escrita
alcance seu objetivo.
Como
já
mencionado
acima,
o
primeiro passo para que a criança
produza é conhecer diferentes gêneros,
abrangendo tanto a leitura, como a

estrutura e funcionalidade de cada um. De
acordo com Bronckart (apud Köche, Boff
& Marinello, 2010, p. 12) o produtor, além
de escolher o gênero a ser trabalhado
poderá mudar o gênero, acrescentando
algo a este ou recriando-o. É importante,
portanto, que o professor tenha consciência
disto, para que não impossibilite a produção
de seu aluno.
Além da apreciação e conhecimento
dos gêneros, segundo Geraldi (2006, p.
65), o professor deve propor aos textos
produzidos em aula um destino, do qual
os alunos devem tomar conhecimento.
Este destino pode ser a publicação de uma
antologia das histórias produzidas, um jornal
mural da turma, um jornal de circulação e
outras mais, que o professor poderá pensar,
de acordo com a turma e com o que será
trabalhado. Se isto for observado, os alunos
conseguirão pôr em prática as estratégias
citadas no tópico anterior por Koch & Elias
(2011).
Outra sugestão, segundo Cagliari (2010,
pp. 108-110), é que o professor, se professor
de alfabetização, transcreva histórias
contadas pelas crianças e após a transcrição
proponha mudanças que afetem o mínimo
possível o texto, e também proponha que
as crianças opinem sobre as mudanças
necessárias. Já com relação às crianças que
produzem, pode-se conversar com estas
sobre a produção, abordando aspectos sobre
a extensão do texto ou de partes deste e a
organização do texto.
Transcreverei aqui as perguntas que
poderão auxiliar no trabalho do professor e
instigar outras. São elas:
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• A história pode ser aumentada? Qual é
a parte da história sobre a qual você poderia
escrever mais?
• Dá para diminuir o que foi escrito, sem
deixar de contar alguma parte da história?
• Você pode trocar alguma parte da
história, ou colocar uma antes /]da outra?
Isso pode melhorar o que foi contado, ou
não?
• Você pode trocar alguma palavra nesta
parte da história? Melhora o que foi contado,
ou não?
• Existe alguma parte da história que

você esqueceu de contar? (CAGLIARI, 2010,
p. 110).
Este trabalho inclui em si o início do
pensamento reflexivo do aluno, que culminará
na revisão, levando o aluno a considerar o
que escreveu e o que pode/ deve mudar.
“Parafrasear, reescrever, corrigir, citar,
repetir a maneira dos grandes autores são
variantes de reprodução que sem dúvida
produzirão um aumento na informação
(textual) e uma melhora na qualidade dos
textos produzidos” (LANDSMANN, 2003, p.
61).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Abordamos neste artigo que a escrita é vista sob três
pontos: escrita com foco na língua, com foco no escritor e
com foco na interação.
A escrita aqui foi abordada com foco na interação,
observando processos pelos quais deve passar e dando
maior ênfase à sua produção na escola.
Sendo assim, para que este processo seja produtivo, o
professor necessita observar prioritariamente o contato das
crianças com os diversos gêneros e suas funcionalidades, o
destino do texto e a reescrita, feita de forma reflexiva.
Abordamos também algumas sugestões de como o
professor pode trabalhar com os textos em sala de aula, uma
vez que é por meio dos textos que o professor pode perceber
os avanços e as dificuldades de sua turma.
Concluímos, portanto, que, como diz Landsmann (2003,
p. 45), mudar as possibilidades de produção a que a escola
está habituada é uma das formas de valorizar os diferentes
saberes que a criança pode adquirir com relação às produções
escritas e também à leitura.
Possibilidades para isto os professores têm. Só resta
colocá-las em prática.
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A LEITURA E A BIBLIOTECA
ESCOLAR
RESUMO: A escola como espaço democrático de viabilização dos saberes deve buscar
formas para levar o aluno a ter oportunidade de se tornar um leitor crítico, ou seja, um leitor
que use meios para chegar à essência e interpretação das leituras que faz. Para alcançar
tal objetivo temos a importância da biblioteca escolar para viabilizar este alcance. Aqui,
neste trabalho, teremos elucidado o papel da biblioteca escolar no seu cotidiano e como
as pesquisas fundamentam a sua respectiva importância. É possível concluir que o bom
desempenho da biblioteca escolar, em geral, depende menos da boa infraestrutura e mais
das competências de seus profissionais e, fundamentalmente, de seu compromisso ético em
fazer deste espaço um espaço de informação, de produção de conhecimento e de formação
continuada acessível para todos.
Palavras-chave: Leitura; Escola; Prática; Concepção.
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INTRODUÇÃO
O trabalho aqui apresentado vem, por
meio de concepções, ideias e hipóteses,
além das citações de autores que em suas
obras discutiram sobre o ato de ler, colocar a
biblioteca como o centro das ações voltadas
para essa competência leitora.
Competência esta que urge sair da
mesmice dos métodos tradicionais de ensino
que preocupados com a eficácia da resposta
certa e objetiva, descartam os conhecimentos
prévios dos alunos, suas vivências de mundo
e suas possíveis leituras.
Barreiras da superficialidade leitora
devem ser quebradas para mostrar que a
partir das inferências feitas pelo aluno e da

A LEITURA E A BIBLIOTECA
ESCOLAR
“Um país se forja com homens e livros”
Monteiro Lobato
Ao falar em leitura na escola é impossível
não fazer referência à instituição da
biblioteca escolar, afinal uma está vinculada
a outra no que se diz respeito à aquisição
do conhecimento por parte dos alunos,
comunidades e corpo docente.
A escola precisa ser formada por
professores capacitados para exercer
sua função de maneira mais talentosa
e
bibliotecários
conhecedores
de seu principal papel: fornecer um acervo
qualificado para os leitores, que, na maioria
dos casos não possuem condições de
comprar livros.

existência de pressuposições no texto, por
exemplo, ele alcança níveis mais elevados de
percepção textual. Afinal a simples captação
e decodificação do que está escrito, sem a
preocupação com a contextualização, geraria
uma visão limitada dessa e de outras leituras.
‘Além dos instrumentos facilitadores neste
processo, o conteúdo deste trabalho aborda
a necessidade que o professor terá de se
reciclar e reinventar tais procedimentos,
fazendo como aqui citado: leituras sobre
a leitura. O diálogo entre os currículos é
também de grande importância para que
haja um trabalho rico e interdisciplinar
desenvolvido pela equipe escolar.
SILVA (1995) considera de suma
importância a leitura tanto na escola quanto
na biblioteca, colocando o professor e o
bibliotecário, respectivamente, como figuras
básicas, quase de cunho político, no acesso
ao conhecimento. Sob este ponto de vista, a
proliferação da leitura dependeria apenas de
um contato permanente e fortalecido entre a
escola, em que o professor estuda textos com
seus alunos, e a biblioteca, onde o estudante
vai buscar mais conhecimentos e subsídios
para novas pesquisas, o que dificilmente
acontece na sociedade brasileira.
Os bibliotecários não devem limitar suas
funções a simplesmente classificarem e
catalogarem obras e, conscientes de seu
papel, visto que lidam com alunos das
escolas, precisam estar necessariamente
informados sobre qualquer tipo de assunto,
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a fim de montarem acervos que possibilitem
um bom campo de investida às pesquisas.
A biblioteca, afinal, torna-se indispensável
às pessoas que não possuem condições
financeiras de comprar livros, sendo o único
meio de manter uma ligação sem rupturas
com o conhecimento.
Segundo SILVA (1995) a biblioteca
proporciona, ao mesmo tempo, os três
tipos de leitura. O primeiro tipo é o da
leitura informacional, feita em jornais,
revistas e outros periódicos; o segundo,
da leitura de conhecimento, relacionada
diretamente com pesquisas e estudos; e o
terceiro, da leitura de prazer estético,
encontrada na poesia e em outros gêneros
literários, sem dúvida a mais prejudicada
no ambiente escolar, pelas obrigações que
oferece, entre as quais, mais comuns, estão o
tempo predeterminado para leitura e a ficha
posterior de leitura.
Por isso, SILVA (1995) destaca tanto
a necessidade da união entre escola e
biblioteca. Uma não pode viver sem a outra,
dentro de um universo democrático, nos
quais o conhecimento não pode ser negado.
Apesar de funcionar como suporte
pedagógico, integrado ao currículo escolar,
na formação de leitores competentes e
cidadãos, a biblioteca e a leitura se analisadas
historicamente,
apresentam
aspectos
conturbados desde outrora.
SILVA (1995) afirma que qualquer
retrospectiva histórica voltada para a análise
da presença leitura na sociedade brasileira
aponta para aspectos de injustiça social e
que a crise da leitura vem sendo reproduzida
desde o período colonial.

Apesar da união entre as duas, existe
uma
relação
conturbada
construída
historicamente entre a escola e a biblioteca
escolar. O que é uma biblioteca escolar para
uma escola que não tem formado leitores?
A concepção de biblioteca escolar
veiculada
está
fundamentada
numa
corrente da Biblioteconomia denominada
“ biblioteconomia histórico crítica” (SILVA,
2003), cujo princípio base é o entendimento
das crises de leitura e da biblioteca
como contradições inerentes à forma de
organização de nossa sociedade, excludente
e “dificultadora” do acesso aos bens
educacionais de direito de todos.
Segundo o autor acima citado, a
“biblioteconomia histórico-crítica” apoia-se
em três pilares: 1. Problemas na leitura e
na biblioteca como resultados da luta pela
hegemonia numa sociedade de classes como
a brasileira. 2. Impossibilidade de analisar
crises da leitura, no Brasil, sem contextualizálas histórica, social e politicamente. 3.
A concepção de que a popularização da
leitura e da biblioteca, no Brasil, devem ser
conquistas daqueles comprometidos com a
democratização plena da sociedade brasileira
(SILVA, 2003).
Estudos com esta proposta rompem
com a visão da biblioteca como local de
organização e manutenção de livros e do
bibliotecário como técnico conhecedor
do sistema de catalogação dos livros e
inspetor do comportamento adequado para
o ambiente. Propõem, em lugar disso, uma
dinâmica, promotora da leitura por meios de
ações de caráter pedagógico e concebem o
bibliotecário como um educador. A biblioteca
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para de ser vista como apoio, suporte,
estática e passiva no processo ensino/
aprendizagem e possa a ser um recurso
dinâmico e ativo, em sintonia com os
objetivos educacionais dos professores e da
comunidade escolar e, ainda assim, autônoma
no desenvolvimento de suas atividades.
SILVA (2003) cita Lourenço Filho que, em
1944, já refletia que “ensino e biblioteca são
instrumentos complementares:
Ensino e biblioteca não se excluem,
completam-se. Uma escola sem biblioteca é
um instrumento imperfeito. A biblioteca sem
ensino, ou seja, sem a tentativa de estimular,
coordenar e organizar a leitura, será, por seu
lado, instrumento vago e incerto” (SILVA,
2003, p. 27)
Na visão de outros autores a biblioteca
deixa de lado aqueles estereótipos
tradicionalmente construídos de que sua
função somente tem a ver com o processo
de ensino aprendizagem.
A biblioteca não pode se restringir-se a
um papel meramente didático-pedagógico,
ou seja, o de dar apoio para o programa de
professores. Há um eixo educativo que a
biblioteca tem de seguir, mas sua configuração
deve extrapolar esse limite, porque o eixo
cultural é igualmente essencial. Isso significa
trazer autores para conversar, discutir livros,
formar círculos de leitores, reunir grupos de
crianças interessadas num personagem, num
autor ou num tema. A biblioteca funciona
como uma ponte entre o ambiente escolar e
o mundo externo”.
O aluno segundo o autor pode se
comprometer com a organização e a
manutenção da biblioteca. Ele participa da

escolha do acervo e também pode estar
pessoalmente representado nele, por meio
de livros que ele escreve e de documentos
de sua passagem pela escola. Uma parte do
acervo vem da indústria cultural e outra é
produzida internamente, com documentos e
relatos referentes à história da instituição.
A seguir alguns conceitos vindos do fórum
de debates sobre a biblioteca escolar, com
base no manifesto da UNESCO:
Biblioteca escolar é o centro dinâmico
de informação da escola que permeia
o seu contexto e o processo ensinoaprendizagem, interagindo com a sala
de aula.” A partir do perfil de interesses dos
usuários, dispõe de recursos informacionais
adequados (bibliográficos e multimeios)
provindos de rigorosos critérios de seleção,
dando acesso ao pluralismo de ideias e
saberes. (UNESCO,
Favorece o desenvolvimento curricular,
conta com mecanismos de alerta e divulgação
de livros para a leitura recreativa formativa
e pesquisa escolar sempre sob orientação
de mediadores capacitados para funções
referenciais e informativas.
Estimula a criatividade, a construção de
conhecimentos; dá suporte à capacitação
de professores, à educação permanente,
à qualificação do ensino. Contribui
para a formação integral do indivíduo,
capacitando-o a viver em um mundo em
constante evolução.
A biblioteca escolar interativa é um
serviço de informação que busca estabelecer
relações de interação entre o sujeito e a
informação e a cultura, para que o mesmo seja
não só receptor, mas também um produtor.
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Nessa concepção, a biblioteca deixa de ser
um espaço de difusão ou disseminação da
informação da leitura, para ser também um
espaço de expressão.”
Na América do Sul, por exemplo, no Chile,
COX (1999), opinam que tal centro:
Não só abarca uma real transformação,
em sua organização espacial e dotação
material, como integra e expande um
novo conceito: local onde se reúne, em
um espaço dinâmico e de encontro, uma
diversidade de recursos educativos, que
contém informação atualizada, e que apoia,
por meio de múltiplos serviços, o processo de
ensino- aprendizagem, articulando as diversas
ações que resultam da implementação

de um currículo escolar em permanente
desenvolvimento. (COX,1999, p. 50)
Observando aqui uma visão geral dos
objetivos da atuação da biblioteca na
escola se faz necessário enumerar os
principais: 1. incentivar os alunos à prática
da leitura; 2. disseminar a informação; 3.
executar funções técnicas; 4. proporcionar
a construção de conhecimentos úteis não
só durante a vida escolar do aluno, mas
também em sua vida social e profissional; 5.
atuar como instrumento de desenvolvimento
intelectual e cultural; 6. agir em prol de uma
mudança comportamental nos alunos por
meio de normas de conduta; 7. processar
tecnicamente todo o material bibliográfico.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presença de citações de importantes e diferentes autores
trouxe por meio de embasamento teórico a construção de
conceitos e hipóteses imprescindíveis ao tema proposto e
trabalhado.
Nota-se a partir das ideias aqui apresentadas que leitura
não é e nem pode ser vista como um processo linear, estático,
limitado e sem sentido e, por isso, requer várias formas de
apropriação, isto é, várias estratégias que, em conjunto,
permitam que o leitor transforme e seja transformado por
meio dela.
Apesar da reflexão sobre a importância da biblioteca
acessível, como na escola, receitas infalíveis não fazem parte
deste artigo, porém um maior aprofundamento a respeito
desta questão foi apresentado com a intenção de mostrar a
leitura como algo desafiador.
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A MÚSICA E A CRIANÇA:
EXPERIMENTAR E VIVENCIAR
RESUMO: Este artigo aborda como a música contribui para o desenvolvimento escolar e
social da criança, com uma aproximação prazerosa e vivências que ampliem seu repertório
musical, bem como o conhecimento dos elementos que a compõem. A linguagem musical
estimula, desenvolve habilidades como a coordenação motora, socialização, concentração,
criatividade entre outros; portanto, a música pode ser um importante instrumento pedagógico
a ser utilizado na escola. Pensar na diversidade de oportunidades com a música requer abrir
novos horizontes e possibilitar novas experiências às crianças. Conhecer, explorar, criar,
praticar, elaborar são ações possíveis e reais que a música oferece, e são fundamentais ao
desenvolvimento das crianças de maneira global. As diferentes experiências proporcionadas
às crianças possibilitam sentir a música e criar seu próprio significado.
Palavras-chave: Música; Criança; Educação Infantil, Educação.
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INTRODUÇÃO

A MÚSICA

“A música exprime a mais alta filosofia numa
linguagem que a razão não compreende.”
Arthur Schopenhauer
A música é um elemento prazeroso e
essencial que está presente em nossas
vidas em todos os momentos; em grande
parte com uma prática de diversão e lazer,
provocando sentimentos, transformando
sua realidade, pensamentos e ações. É muito
difícil encontrar alguém que não mantenha
uma relação com a música, seja de qualquer
maneira.
Em todas as situações da vida temos uma
música marcante com significado que nos
traz recordações e ativam nossa memória
para fatos vividos.
É uma linguagem universal que contêm em
si uma riqueza de elementos e significados,
que permitem múltiplos caminhos e olhares
sobre seu universo.
A vivência da música na escola é uma
oportunidade de ampliar os sentidos,
conhecer a diversidade de sons, instrumentos,
gêneros musicais e desenvolver todos os
sentidos e habilidades; além de ampliar
o desenvolvimento cognitivo, emocional,
social e cultural.
Dentro
dessas
possibilidades,
oferecer às crianças momentos que
proporcionem
diferentes
experiências
e situações é fundamental para seu
desenvolvimento. Assim, trataremos de
alguns aspectos sobre a música, a relação
da criança com esta, seu espaço na escola
e algumas sugestões que foram positivas no
ambiente escolar.

Fonte: http://blog.cienciasecognicao.org/?p=1110.
Acesso: 10 fev 2019

A definição de Música é vista de diversas
formas por diferentes olhares, sejam de
músicos, pesquisadores, poetas ou de
apreciadores. Não existe um significado
único nem universal, é muito mais de acordo
com o que se sente, tendo como base sua
vivência com a mesma, podendo definir
como algo tão maravilhoso e incalculável
proporcionando diversas emoções quando
apreciada.
Não há um termo, frase ou ditado que
defina a música, mas existem elementos
essenciais para sua composição que de
acordo com Weigel (1988, p. 10) são: som,
ritmo, melodia e harmonia.
Há inúmeras teorias em relação ao
surgimento da música. A mais propícia
apresenta um estudo sobre a origem e a
evolução da música no decorrer dos tempos.
Desde os primórdios a música era “uma
forma de comunicação entre os homens,
nela expressavam-se sentimentos, emoções,
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momentos de perigo e religiosidade
(CARPEAUX, 2001)”.
Segundo historiadores baseados em
registros encontrados da pré-história a
música foi caracterizada como uma forma de
expressão dentre os homens.
As artes rupestres localizadas nas
cavernas apresentam-se em forma de
figuras que parecem cantar, dançar,
em movimentos musicais (CANDÉ, 2001).
E assim, no decorrer dos séculos, a música
sofreu transformações de acordo com a
época, o significado e relevância dado por
cada povo.
Existem muitas teorias sobre a origem
e a presença da música na cultura
humana. A linguagem musical tem sido
interpretada, entendida e definida de
várias maneiras, em cada época e cultura,
em sintonia com o modo de pensar, com os
valores e as concepções estéticas vigentes.
(BRITO, 2003, p. 25)
No século XX a música ganhou um
espaço importante na mídia. Os veículos
de comunicação como rádio, televisão e
Internet são transmissores de vários gêneros
musicais, possibilitando com isto a livre
escolha pelas pessoas.
Com o desenvolvimento tecnológico, em
especial ao acesso à rede de informação,
a cultura tem se globalizado e a música
caminha lado a lado com costumes e estilos
diferentes, em uma profusão de sons e
ritmos, que muitas vezes se mesclam em
profunda criatividade.
A música se faz presente em todos os
lugares do mundo, em diferentes contextos
e culturas, produzindo o fortalecimento da

“música universal” (CANDÉ, 2001), desta
forma, será abordada a importante presença
da música no ambiente escolar.

Fonte: http://pt.pngtree.com/freepng/children-dancingthree-men-cartoon-happy_2737631.html. Acesso: 10 fev
2019

A CRIANÇA E A MÚSICA
Ao nascer a criança é cercada de sons
e esta linguagem musical é favorável ao
desenvolvimento das percepções sensóriomotoras, dessa forma a sua aprendizagem se
dá inicialmente por meio dos seus próprios
sons (choro, grito, risada), sons de objetos e
da natureza (chuva, vento), o que possibilita
a criança descobrir que ela faz parte de um
mundo repleto de vibrações sonoras.
A interação da criança com a música
já se inicia logo cedo, ouvir música é
quase inevitável em nossa paisagem
sonora. É interessante observar o
reconhecimento dos bebês ao ouvir a
voz da mãe, o barulho do pai chegando
do trabalho, das cantigas de ninar para
dormir, o barulho dos objetos ao cair; o que
desperta a curiosidade, a alegria, entusiasmo
ocasionados pela sonoridade.
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A
música
deve
proporcionar
as crianças às mesmas alegrias que sentem
ao brincar. Para que isso aconteça, é
necessário que a criança seja incentivada a
descobrir, experimentar e criar sons, ritmos
e movimentos.
Para Zagonel, (2012)
A criação musical deve ser o ponto central
do processo de ensino-aprendizagem ou de
prática musical. Mais do que o aprendizado
ou a execução perfeita de exercícios e
músicas, o importante é propiciar, por meio
da musicalização, modificações internas que
levem ao crescimento do indivíduo. (p. 17,
grifo da autora)
As crianças vivenciam a música desde
o útero da mãe, com os sons que o corpo
produz. Após seu nascimento, esses sons
ganham variedades de objetos, vozes,
ambiente; e cada vez mais, vão sendo
ampliadas de acordo com as experiências e
vivências as quais são proporcionadas.
Os bebês imitem sons constantemente
e exploram esse recurso em prol do
desenvolvimento da fala. As crianças maiores
ampliam seu repertório também com músicas
cantadas e repetidas, acompanhadas do
movimento do seu corpo respondendo ao
que sentem na canção.
Objetos e brinquedos também estão
presentes e mesmo não sendo com objetivo
musical, são explorados de várias maneiras
que emitem sons e trazem sonoridade.
Conforme a criança cresce, mais
experiências vivenciam e descobrem novas
oportunidades: de produzir som, de cantar,
criar, improvisar, trazendo consigo uma
bagagem de momentos anteriores.

A música e as brincadeiras também
representam um elo que pode reforçar todas
as áreas do desenvolvimento cognitivo.
Na Educação Infantil a música é uma
linguagem que se traduz em formas capazes
de comunicar sensações, sentimentos, e
pensamentos, por meio de organização e
relacionamento expressivo entre o som e
silêncio. Ela fala diretamente aos sentidos e
por essa razão esta ligada a percepção e vem
desempenhando um papel importantíssimo
no desenvolvimento do ser humano.
A música representa uma fonte importante
de estímulos, equilíbrio, felicidade e
autoestima para o individuo, com seu poder
criador, torna-se um poderoso recurso
educativo a ser usada na educação infantil.
No contexto escolar a música tem
a finalidade de ampliar e facilitar a
aprendizagem
do
educando,
pois
ensina o individuo a se desinibir, ouvir,
escutar, melhorar o vocabulário, o
desenvolvimento da fala, o autocontrole,
orientação espacial e temporal, posição,
direção, lateralidade, coordenação motora,
gestos, expressão facial e corporal, a
percepção de silêncio, auditiva e visuais,
de maneira ativa e reflexiva; sendo um
instrumento facilitador do processo de
aprendizagem.

A MÚSICA E A ESCOLA
Estando a música presente em nossas vidas,
podemos então afirmar que a linguagem
musical surge espontaneamente na criança
por meio do contato com o ambiente sonoro
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da cultura na qual está imersa. A escola
é um desses ambientes e deve oferecer
possibilidades de aprendizagens e momentos
com a música em seu modo global: ouvir,
cantar, dançar, relaxar, criar.
O trabalho com a música é fundamental na
Educação Infantil. É sabido que ela contribui
para o desenvolvimento psicomotor, sócio
afetivo, cognitivo e linguístico, além de ser
facilitadora do processo de aprendizagem.
Com a musicalização promovemos o
processo de construção do conhecimento,
favorecendo
o
desenvolvimento
da
sensibilidade, criatividade, senso rítmico,
do prazer de ouvir música, da imaginação,
memória, concentração, atenção, do respeito
ao próximo, da socialização, identidade
e afetividade, também contribuindo para
uma efetiva consciência corporal e de
movimentação.
“A música é uma linguagem universal, mas
com muitos dialetos, que variam de cultura
para cultura, envolvendo a maneira de tocar,
de cantar, de organizar os sons e de definir
as notas básicas e seus intervalos. A tradição
musical hindu e a tradição musical árabe,
por exemplo, são diferentes da ocidental.”
(JEANDOT, 1997, p.12).
O Referencial Curricular Nacional para
Educação Infantil (RCNEI) afirma que a
música é: [...] uma das formas importantes de
expressão humana, o que por si só justifica
sua presença no contexto da educação,
de um modo geral, e na Educação Infantil,
particularmente (BRASIL, 1998, v 3, p. 45).
A música faz parte do nosso cotidiano e
por consequência, do cotidiano escolar sendo
uma linguagem importante no processo

ensino-aprendizagem, devendo também ser
trabalhada como área de conhecimento, isto
é, ser abordada em suas peculiaridades.
Sendo assim, é preciso favorecer e pensar
o papel da música na Educação Infantil,
visto que as crianças estão em processo
de desenvolvimento e a música amplia
possibilidades de aprendizagens.
Para Ponso (2014) o olhar para a música
na escola como algo a ser utilizado apenas
em comemorações, recreações ou formação
de hábitos vem sendo modificada e pensada
no fazer musical como área de conhecimento
permitindo novas possibilidades.

Fonte: http://canstockphoto.pt/instrumentosmusic-6961068.html. Acesso: 10 fev 2019

A música na escola vai muito além da sua
utilização para condicionamentos de rotina,
atitudes ou disciplinas. A visão da música
nesse ambiente deve ser ampliada, criativa,
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ampliando repertórios e possibilidades de
expressão das crianças.
Segundo Faria (2001), a música assume
cada vez mais o seu papel na família e na
educação, desenvolvendo a inteligência,
criatividade e psicomotricidade. A linguagem
musical trabalhada no ambiente escolar
facilita a aprendizagem e desenvolvimento
do indivíduo, tornando-o mais sensível
para lidar com as situações escolares e em
sociedade.
Para Snyders (1994) a escola faz uso de
diferentes instrumentos para possibilitar o
aprendizado, e a música como linguagem
muito contribui para esse processo. No
entanto, é necessário haver conhecimento,

estudo, para que não haja mal entendidos
quanto aos objetivos da música na educação.
Permitir que as crianças explorem, sejam
criativas, criem e entre outras ações, não
significa deixá-los a mercê, sem orientação,
sem apresentação e chances de viver
diferentes situações. Para Brito (2003) devem
ser estimulados e para isso necessitam de
uma gama de oportunidades que valorizem
explorar a expressão vocal, corporal ou
instrumental e pesquisar, escutar, pensar a
música.
Quando pensamos em educação, o
olhar deve ser ampliado para todas as
contribuições, favorecendo os percursos a
serem experimentados e vividos.

POSSÍVEIS VIVÊNCIAS COM
A MÚSICA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

pela escola observando as outras salas,
refeitório, parque, etc.
Em outro momento escutar os sons do
ambiente externo, na rua: carros, motos,
buzinas, pessoas. Após cada fase é importante
que haja um momento em roda para que as
crianças façam seus relatos de percepções
sobre tudo o que puderam ouvir, citando os
sons que gostaram, os que incomodaram, e
até mesmo reproduzir alguns deles.
A criança deve reconhecer que o seu corpo
também produz som, a maneira que batemos
as mãos, os pés, de acordo com a intensidade;
assobio, sopros, batidas são capazes de
elaborar incríveis sons e melodias. Existe um
grupo musical chamado Barbatuques que
trabalham exclusivamente com os sons do
corpo e podem ser apresentados às crianças.
Uma atividade muito prazerosa é a
produção de uma música pelas crianças com

Pensando na música como uma
importante forma de prazer, as experiências
oferecidas às crianças devem ir além de
abordar e tratar de conteúdos; precisam
ser pensada especialmente para vivências
que
proporcionem
conhecimento,
ampliação de repertório; mas, especialmente,
o sentir. Sentir a música e descobrir o que
ela significa pra cada um é um dos pontos
primordiais, que abrirá caminho para outras
descobertas.
Podemos iniciar essa experiência com o
passeio sonoro, que possibilita atentar-se e
reconhecer os sons externos. Ouvir os sons
presentes dentro da sala, depois um passeio
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a criação de sons em pequenos grupos. As
crianças se organizam em grupo e cada um
escolhe um som e apresenta aos outros;
eles farão juntos, e cada grupo entrará
num momento diferente, de acordo com
orientação, e por um tempo continuarão a
produzir esses sons. Ao final, de acordo com
o comando, um grupo de cada vez para de
produzir seu som até que todos finalizam.
É importante filmar ou gravar essa atividade
para que possam ouvir o que produziram, e
depois criar outras músicas.
Outra atividade muito interessante é a
Escuta Ativa, em que a criança treinará o
ouvir, o silêncio, ser capaz de identificar o
som, instrumento presente na música. Essa
é uma atividade que deve ser permanente,
ocorrendo no mínimo, quinzenalmente.
A turma ouvirá uma canção nova no
período estipulado, em que praticarão a
escuta em roda, podendo também ouvir a
leitura da letra música; serão criados cartazes
ou fichas com a letra impressa, a categoria
(infantil, MPB, etc.), cantor, compositor,
algum instrumento que foi identificado,
ampliando as possibilidades também em
conhecer diferentes estilos musicais.
Ao final do ano, é interessante se todas
as crianças puderem levar um CD produzido
com todas as canções que fizeram parte
desse momento.
Algumas outras possibilidades poderão
ser oferecidas às crianças:
• Exercício de concentração e escuta;
• Preferencias musicais da família, da
criança, do grupo;
• Apresentar músicas de outras regiões,
culturas: cultura musical (gêneros, estilos,

ritmos, instrumentos e artistas do Brasil e do
mundo);
• Apreciar e comparar a mesma letra
com ritmos e/ou versões diferentes;
• Explorar as sensações e sentimentos
que a música proporciona;
• Exploração sonora com diversos
materiais: madeira, plástico, metal;
• Conhecer, manusear, explorar alguns
instrumentos musicais com diferentes
materiais, bem como o som de cada um;
• Brincadeiras que levem a criança a
perceber o som e ausência do mesmo;
• Perceber diferentes sons: alto/ baixo,/
forte/ fraco,/rápido/ lento,/curto/ longo,
etc.;
• Momentos que proporcionem diversão
com a música;
• Confecção de instrumentos musicais
com materiais recicláveis;
• Criação musical.
Essa experiência poderá ser finalizada
com a construção de um livrão coletivo com
as crianças, em que possam expressar seus
sentimentos, conhecimentos e vivências
com a música.
Este livro poderá alguns itens importantes
como: O que é música?, Como me sinto com
a música, Minha música preferida, Quais
ritmos conhecemos, Músicas de outras
culturas, A música escolhida por nossa turma.
As ilustrações podem ser feitas com as
produções das crianças, fotografias, imagens
de revistas e internet e exposto para
apreciação das outras crianças, familiares e
funcionários da escola.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É possível perceber como a música é um elemento presente
em nossas vidas desde sempre. Para cada indivíduo há um
significado, uma representação, que também depende da
formação familiar, social e histórica, e a relação desse todo
com a música.
Não existe um significado único sobre ela, tem muito mais
ver com o sentido que cada um dá pelo que viveu e pela
importância em sua vida: lembranças, saudades, momentos.
A inserção da música na escola, historicamente, servia
para compor comportamentos, auxiliar os momentos do
cotidiano, ditar regras. Por muitos anos essas foram as
experiências vivenciadas pelas crianças.
Sabe-se que a música tem muito a oferecer ao
desenvolvimento infantil e sua presença na escola pode e
deve ser muito além dos objetivos as quais eram atrelados.
Colaborar com o desenvolvimento infantil de maneira
global é o que torna a música essencial nesse universo,
com uma ramificação de possibilidades de experiências e
vivências.
A criança deve vivenciar todas as probabilidades que a
música permitir: o som, o silêncio, a criação, o sentir, o ouvir,
a dança, a produção, a exploração, e tantas outras maneiras
de viver a música na escola.
Quando vivenciamos na escola algo que nos dá prazer, a
aprendizagem se torna muito mais significativa.
“Se fosse ensinar a uma criança a beleza da música não
começaria com partituras, notas e pautas. Ouviríamos
juntos as melodias mais gostosas e lhe contaria sobre os
instrumentos que fazem a música.
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A APRENDIZAGEM E O
MOVIMENTO NA INFÂNCIA:
CONTEXTOS DE APRENDIZAGEM
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Este artigo trata de uma revisão bibliográfica com o foco voltado ao trabalho
com o Corpo, Movimento, Música e Dança na Escola. Dentro desse tema, o objetivo
deste trabalho é relatar como se realiza o trabalho com o corpo e o movimento na
Educação Infantil, para tanto traz alguns conceitos sobre o trabalho com música e a dança
na escola. A dança na educação infantil pode ser vista como uma forma de articular o corpo,
o movimento e a arte, além da música e do espaço utilizado para tal prática. O trabalho
como os movimentos e a dança permite que as crianças experimentem e entendam os seus
corpos e a forma como os movimentos acontecem. As canções de ninar, os brinquedos
sonoros e as brincadeiras com sons e palmas também contribuem para repertoriar a música
na educação infantil, favorecendo a interação, por meio da criação, dos gestos, da imitação
e das expressões corporais.
Palavras-chave: Educação Infantil; Música; Corpo e Movimento; Dança na Escola.
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INTRODUÇÃO
As instituições de educação infantil devem
proporcionar um ambiente físico e social
em que as crianças se sintam protegidas,
acolhidas e seguras para se arriscar, quanto
mais rico e desafiador for esse ambiente,
melhor a criança será capaz de ampliar os seus
conhecimentos. O trabalho com movimento
propicia um amplo desenvolvimento de
aspectos específicos da motricidade das
crianças, bem como atividades voltadas para
a ampliação da cultura corporal.
A linguagem musical possui uma estrutura
e algumas características próprias, entre
elas temos a produção, que é centrada
na experimentação e na imitação; a
apreciação que trata da percepção tanto
dos sons e silêncios quanto das estruturas e
organizações musicais; e a reflexão que traz
questões referentes à organização, criação,
produtos e produtores musicais.
Os conteúdos para o trabalho com música
na educação infantil com crianças menores,
devem abranger alguns conceitos, dentre
eles: a exploração de materiais e a escuta
de obras musicais para propiciar o contato
e experiências com a linguagem musical; o
som e o silêncio; a vivência da organização
dos sons pelo fazer e pelo contato com
diferentes obras e a reflexão sobre a música
como produto cultural do ser humano.
As crianças menores podem ter
contato com a prática musical por meio
das brincadeiras e atividades lúdicas que
desenvolvem a percepção, um exemplo
deste tipo de atividade e quando o professor
canta para os bebês e a criança passa a imitar

alguns sons e ruídos. As canções de ninar,
os brinquedos sonoros e as brincadeiras
com sons e palmas também contribuir para
repertoriar a música na educação infantil,
favorecendo a interação, por meio da criação,
dos gestos, da imitação e das expressões
corporais.

CORPO, MOVIMENTO,
MÚSICA E DANÇA NAS
PRÁTICAS ESCOLARES
De acordo com as legislações em vigor
que se referem às questões educacionais,
todas as crianças, a partir dos quatro
anos de idade devem ter seus espaços
garantidos em instituições especializadas
e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDBEN 9394/96), determina
que as crianças de zero a três anos de
idade sejam atendidas pelas creches.
É obrigação de o Estado oferecer a todas as
crianças uma educação na fase da infância
e as instituições escolares possuem certa
autonomia para elaboração das atividades
curriculares a serem desenvolvidas nesta
faixa etária.
A finalidade da educação infantil é
proporcionar o desenvolvimento integral da
criança em todos os seus aspectos, físico,
intelectual, linguístico, afetivo e social,
visando à complementação da educação
recebida da família e na comunidade,
conforme o determinado no artigo 29 da
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LDBEN 9394/96. Por meio das interações
que a criança faz com outras crianças
na escola, com os professores e com os
outros funcionários é que ela constrói seu
conhecimento nas diferentes dimensões.
Os conteúdos a serem organizados para
o trabalho com o movimento na educação
infantil devem respeitar as diferentes
capacidades das crianças em suas faixas
etárias, além das diferentes culturas corporais
presentes em cada região. O ambiente vivido
no dia a dia das crianças nas instituições
de educação infantil deve propiciar um
diálogo com as diferentes linguagens,
promovendo
novas
experiências
e
aproximando
as
crianças
de
suas
possibilidades de criação, podemos citar
como exemplo: a educação física, as artes
plásticas, a dança, a música, o teatro, a poesia
e a literatura.
A exploração do ambiente ocorre com o
movimento, desta maneira, é de extrema
importância que seja oferecido às crianças
uma grande variedade de movimentos
para que o seu corpo possa experimentar
diferentes ações e situações, aumentando
gradativamente o conhecimento de seu
próprio corpo pela criança. A corporeidade
da criança deve ser intensamente estimulada,
por meio da motricidade, experimentando,
aprimorando e aperfeiçoando os seus
movimentos.
As instituições escolares ainda encontram
dificuldades para integrar a linguagem musical
ao contexto educacional, evidenciando-se
uma defasagem entre o trabalho realizado
na área de Música e nas demais áreas do
conhecimento, nas quais são realizadas

atividades de reprodução e imitação não
prevalecendo às atividades voltadas à criação
musical.
A música é evidente em diversas situações
da vida humana. Há música para adormecer,
música para dançar, para chorar os mortos,
para conclamar o povo luta, o que remonta
à sua função ritualística. Em alguns povos,
ela faz parte da vida diária de alguns, sendo
tocada e dançada por todo comunidade,
seguindo costumes que respeitam as
festividades e os momentos próprios a cada
manifestação musical. Nesses contextos, as
crianças entram em contato com a cultura
musical desde muito cedo e assim começam
a aprender suas tradições musicais. (BRASIL,
1998, p.47)
O artigo 26 da LDBEN 9.394/96 trata do
currículo na Educação Básica e determina,
em seu parágrafo 6º, que “a música deverá ser
conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do
componente curricular de que trata o § 2 deste
artigo”. A música é conteúdo da disciplina
de Arte já instituída como obrigatória nas
escolas cabendo aos sistemas de ensino e
aos professores de Arte, encontrar as formas
de desenvolver esse conteúdo em suas aulas.
A linguagem musical possui uma estrutura
e algumas características próprias, entre
elas temos a produção, que é centrada
na experimentação e na imitação; a
apreciação que trata da percepção tanto
dos sons e silêncios quanto das estruturas e
organizações musicais; e a reflexão que traz
questões referentes à organização, criação,
produtos e produtores musicais.
[...] mesmo nas escolas em que se investe
em aulas de musicalização, é comum que
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isso de dê de maneira pouco consistente,
ocorrendo, muitas vezes, mais como
recreação do que como fonte de
conhecimento, contando-se, é claro, com
notáveis exceções. No entanto, é preciso
registrar que o esquecimento dos métodos
ativos de educação musical em muitos
espaços em que poderiam ocorrer vem
sendo danoso ao ensino de música no País,
provando duas posturas opostas: a que
adota um dos métodos acriticamente e de
maneira descontextualizada descartando
outras possibilidades, e a que ignora seus
procedimentos e investe em propostas
pessoais, geralmente não acompanhadas
de reflexão, e baseadas em ensaio e erro
que, em geral, privilegiam o ensino técnico
instrumental (leia-se treinamento dos
olhos e das mãos) ou a diversão, dentro
do pressuposto de que a música é lazer
(FONTERRADA, 2001, p. 122).
Os documentos norteadores da educação
fazem orientações didáticas aos professores
incluindo a música dentre as atividades
permanentes que devem ser oportunizadas
às crianças, além disso, define que os eixos
do currículo devem garantir experiências que
promovam o relacionamento e a interação das
crianças com diversificadas manifestações
de música, artes plásticas e gráficas, cinema,
fotografia, dança teatro, poesia e literatura.
Com base no RCNEI (1998) o trabalho
com música nas práticas da Educação
Infantil auxilia no desenvolvimento dos
bebês e crianças e tais práticas vão iniciando
o processo de ambientação musical. Desde
muito pequenas, as crianças convivem
em ambientes nos quais a música é parte

do contexto, os adultos cantam, realizam
brincadeiras com músicas, histórias, rimas,
etc., e nessas interações as crianças vão
se familiarizando com este contexto de
aprendizagem musical permitindo que desde
pequenos utilizem a música como uma forma
de comunicação.
A formação dos professores que atuam
nas séries iniciais e na educação infantil ainda
produz alguns equívocos de como se trabalhar
com este conteúdo, alguns profissionais não
se veem capazes de realizar determinadas
atividades musicais, justificando que é
necessário ter certas aptidões para trabalhar
com música.
A música inserida na disciplina de Arte,
como conteúdo obrigatório, mas não
exclusivo da disciplina, pode contribuir,
não só para a formação cultural das
crianças e adolescentes, mas ampliar seus
repertórios acerca da diversidade musical,
como também para melhorá-la a qualidade
do ensino da Arte, estimulando o aluno a
ampliar as suas linguagens artísticas e os
seus conhecimentos.
As crianças conseguem apropriar-se dos
contextos musicais de que fazem parte,
nas atividades e nas brincadeiras, com
esta apropriação tornam-se capazes de
expressar-se musicalmente, explorando
materiais, interagindo nas brincadeiras com
música, cantando e emitindo diferentes sons
nos momentos de brincadeira e conferindo
significados para diferentes situações em
que a música está presente.
O brincar permeia a relação que se
estabelece com os materiais: mais do que
sons, podem representar personagens, como
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animais, carros, máquinas, super-heróis etc.
A partir dos três anos, aproximadamente,
os jogos com movimento são fonte de
prazer, alegria e possibilidade efetiva
para o desenvolvimento motor e rítmico,
sintonizados com a música, uma vez que
o modo de expressão característico dessa
faixa etária integra gesto, som e movimento.
(BRASIL, 1998, p. 52).
O trabalho com música na faixa etária de
0 a 3 anos deve ser organizado para que as
crianças desenvolvam algumas capacidades,
dentre elas estão: ouvir, perceber e
discriminar fontes sonoras e produções
musicais; brincar com a música, imitar,
inventar e reproduzir criações musicais.
Com as crianças de 4 a 6 anos os objetivos
são mais aprofundados, oportunizando as
crianças: explorar e identificar elementos da
música interagindo com os demais; expressar
sensações e pensamentos por meio de
interpretações musicais.
Os conteúdos para o trabalho com música
na educação infantil com crianças menores,
devem abranger alguns conceitos, dentre
eles: a exploração de materiais e a escuta
de obras musicais para propiciar o contato
e experiências com a linguagem musical; o
som e o silêncio; a vivência da organização
dos sons pelo fazer e pelo contato com
diferentes obras e a reflexão sobre a música
como produto cultural do ser humano.
Segundo Brito (2003) temos algumas
atividades que devem estar presentes em
creches e pré escolas, são elas: trabalho
vocal; interpretação e criação de canções;
brinquedos cantados e rítmicos; jogos que
reúnem som, movimento e dança; jogos

de improvisação; sonorização de histórias;
construção de instrumentos e objetos
sonoros; escuta sonora e musical: escuta
atenta, apreciação musical.

Fonte: <https://vocepodeagora.com.br/wp-content/
uploads/2018/03/musicaliza%C3%A7%C3%A3o-infantil.
jpg> Acesso em: 20 setembro 2018.

As crianças menores podem ter
contato com a prática musical por meio
das brincadeiras e atividades lúdicas que
desenvolvem a percepção, um exemplo
deste tipo de atividade e quando o professor
canta para os bebês e a criança passa a imitar
alguns sons e ruídos. As canções de ninar,
os brinquedos sonoros e as brincadeiras
com sons e palmas também contribuir para
repertoriar a música na educação infantil,
favorecendo a interação, por meio da criação,
dos gestos, da imitação e das expressões
corporais.
As necessidades de contato corporal são
importantes no momento do fazer musical, o
brincar, o dançar e o cantar com as crianças
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devem
estimulá-las
e
levar
em
consideração tais aspectos. As letras das
músicas trabalhadas com as crianças menores
devem ser mais fáceis, com menos palavras,
permitindo que as crianças se apropriem de
forma mais tranquila não comprometendo a
realização musical. Os gestos também não
devem ser excessivos para que as crianças
não parem de cantar para tentar realizá-los.
Para o trabalho com a criança pequena
todos os instrumentos musicais podem
ser utilizados sendo importante valorizar
aqueles presentes nas diferentes regiões e
aqueles construídos pelas próprias crianças.
As formas de utilização dos diferentes
instrumentos variando a força, intensidade
e os movimentos, propiciando as crianças
novas experiências e diferentes percepções
dos sons produzidos.
O movimento corporal e os gestos estão
estreitamente ligados ao trabalho com música.
A música implica gesto e em movimentos e
o corpo manifesta os diferentes sons que vai
percebendo. O professor pode aproveitar
situações em que há um maior interesse das
crianças para transformá-los em improvisos
musicais, na forma de jogos, que estimulam
a memória auditiva e musical, as crianças
podem criar pequenas canções e trabalhar
com rimas utilizando os elementos do dia a
dia em sala de aula.
Uma outra atividade interessante é a
sonorização de histórias. Para fazê-lo,
as crianças precisam organizar de forma
expressiva o material sonoro, trabalhando
a percepção auditiva, a discriminação e
a classificação de sons (altura, duração,
intensidade e timbre). Os livros de história

só com imagens são muito interessantes
e adequados para esse fim. Neste caso,
após a fase de definição dos materiais, a
interpretação do trabalho poderá guiar-se
pelas imagens do livro, que funcionará como
uma partitura musical. Os contos de fadas,
a produção literária infantil, assim como
as criações do grupo, são ótimos materiais
para o desenvolvimento dessa atividade que
poderá utilizar-se de sons vocais, corporais,
produzidos por objetos do ambiente,
brinquedos sonoros e instrumentos musicais.
(BRASIL, 1998, p. 62).
As histórias trabalhadas em sala de aula
podem ser sonorizadas pelas crianças de
diferentes formas, produzindo música
e ampliando o trabalho musical com as
crianças, neste caso, as crianças podem ser
convidadas a reproduzir os sons narrados na
história, como o bater de portas, o canto dos
animais, os sons da natureza, etc.
Segundo o RCNEI (1998) a apreciação
musical refere-se à audição e a interação
com músicas diversas. Os conteúdos a serem
trabalhados com as crianças na educação
infantil têm como finalidade: a escuta de
obras musicais variadas, participação em
situações que integrem música e movimentos
corporais e a escuta de diversos gêneros
estilos e culturas.
Tão importante quanto ouvir a música é
a movimentação corporal já que as crianças
expressam-se de uma maneira global. O
repertório musical utilizado deve ser variado
não apenas utilizando reproduções de
músicas infantis veiculadas na mídia que
em sua maioria apresentam contextos e
movimentos estereotipados, é necessário
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ampliar o repertório musical infantil,
enriquecendo este universo com elementos
diferentes que perpassem todos os gêneros
e estilos musicais.
As músicas instrumentais proporcionam
à criança um contato musical diferenciado
abrindo possibilidades de novas formas
de trabalho com a música. O resgate de
músicas regionais se constitui em outra
atividade que deve ser trabalhada com as
crianças resgatando a música tradicional e
aproximando as crianças dos valores de sua
cultura.
As atividades que visam à linguagem
musical devem ocorrer com frequência por
meio de jogos, interpretação e composições,
além destas atividades a construção de
instrumentos musicais pelas próprias crianças
proporciona a elas vivências relacionadas à
produção de sons, a exploração de materiais
diversos e o fazer música no momento em
que os instrumentos são confeccionados e
manuseados pelas crianças.
A dança na educação infantil é uma parte
do trabalho que deve ser desenvolvido
utilizando a linguagem corporal, tornando-se
significativo e respeitando a movimentação
espontânea e criativa da criança, sem uma
mera reprodução de estereótipos.
Segundo Laban (1990) os movimentos
na dança se manifestam na riqueza dos
gestos e nos passos utilizados no dia-adia: em qualquer ação o homem faz uso
de movimentos leves ou fortes, diretos ou
flexíveis, lentos ou súbitos, controlados
ou livres. A dança possui alguns conceitos
que podem ser trabalhados e o professor
não pode limitar-se a mera reprodução

estereotipada de movimentos. Mesmo sem
a formação especifica em dança, o professor
pode promover e desenvolver atividades
em que as crianças possam explorar os
movimentos e o corpo utilizando a música e
a dança.

Fonte: <http://multirio.rio.rj.gov.br/images/
img_2018_04/danca_A.png>
Acesso em 10 outubro 2018

É importante instigar as crianças a
experimentar a dança sem preocupação
com o certo ou o errado, as brincadeiras
devem estimular os improvisos das crianças
e aproveitar os espaços disponíveis para
a realização de tais atividades, sem a mera
reprodução de sequencias passadas pelos
professores.
Utilizando o movimento e o corpo, que
são a base para um trabalho bem sucedido
com as crianças pequenas, os professores
em conjunto com os demais profissionais são
capazes de introduzir a “dança” como “arte”
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proporcionando às crianças um desenvolvimento que vai
além da fala e da escrita.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A exploração do ambiente ocorre com o movimento,
desta maneira, é de extrema importância que seja oferecido
às crianças uma grande variedade de movimentos para
que o seu corpo possa experimentar diferentes ações e
situações, aumentando gradativamente o conhecimento de
seu próprio corpo pela criança. A corporeidade da criança
deve ser intensamente estimulada, por meio da motricidade,
experimentando, aprimorando e aperfeiçoando os seus
movimentos.
Os documentos norteadores da educação fazem
orientações didáticas aos professores incluindo a música
dentre as atividades permanentes que devem ser
oportunizadas às crianças, além disso, define que os eixos
do currículo devem garantir experiências que promovam o
relacionamento e a interação das crianças com diversificadas
manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema,
fotografia, dança teatro, poesia e literatura.
A formação dos professores que atuam nas séries iniciais
e na educação infantil ainda produz alguns equívocos de
como se trabalhar com este conteúdo, alguns profissionais
não se veem capazes de realizar determinadas atividades
musicais, justificando que é necessário ter certas aptidões
para trabalhar com música.
O professor pode aproveitar situações em que há um maior
interesse das crianças para transformá-los em improvisos
musicais, na forma de jogos, que estimulam a memória
auditiva e musical, as crianças podem criar pequenas canções
e trabalhar com rimas utilizando os elementos do dia a dia
em sala de aula. A dança possui alguns conceitos que podem
ser trabalhados e o professor não pode limitar-se a mera
reprodução estereotipada de movimentos. Mesmo sem a
formação especifica em dança, o professor pode promover e
desenvolver atividades em que as crianças possam explorar
os movimentos e o corpo utilizando a música e a dança.
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GESTÃO DEMOCRÁTRICA E O
CONSELHO DE ESCOLA
RESUMO: Este artigo trata-se de uma revisão bibliográfica com o foco voltado à Gestão
Democrática na escola pública. Dentro desse tema, o objetivo deste trabalho é conhecer os
pressupostos da Gestão Democrática na escola pública, apresentar os aspectos da legislação
pertinente ao tema escolhido. Analisar e explicitar as definições e concepções do Conselho
de Escola e o seu papel como elemento na consolidação da Gestão Democrática. Como o
gestor da Escola Pública deve atuar frente aos desafios encontrados e como podemos de
democrático envolver todo o grupo na tomada de decisões por meio do conselho de escola.
Palavras-chave: Escola Pública; Gestão Democrática; Conselho de Escola.
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Fonte: http://drwunderwald.wixsite.com/
CONSELHO-ESCOLAR acesso em 18/02/2019

INTRODUÇÃO
Um dos intuitos desta pesquisa é analisar
e explicitar as definições e concepções do
Conselho de Escola como elementos na
consolidação da gestão democrática do
ensino público.
A gestão escolar é responsabilidade do
diretor de escola, porém, não só dele e
tem como objetivo estabelecer a unidade
e integração de todas as ações da escola
de modo que se concentrem na formação
e aprendizagem dos alunos. A mudança de
paradigma de administração para gestão
vem ocorrendo nos sistemas de ensino e
nas organizações, delineando perspectivas
para uma gestão competente que garanta
a participação das pessoas envolvidas no
processo educacional, nas decisões, com o
compromisso de melhoria dos resultados
educacionais. O papel do diretor de escola
perpassa pelo pressuposto que o mesmo
deve atender as novas demandas em uma
gestão que conta com a participação de
todos, nas decisões coletivas, nas definições

e na análise de questões comuns dentro
do ambiente escolar, com o foco principal
voltado a efetiva aprendizagem e o sucesso
educacional tanto na esfera administrativos
como na esfera pedagógica.
A Unidade Educacional deve prever no seu
PPP (Projeto Político Pedagógico) como será
realizada a articulação da gestão da Unidade
Educacional com os órgãos auxiliares,
dentre eles temos o Conselho de Escola e a
Associação de Pais e Mestres (APM).
Veremos os conceitos e definições do
Conselho de Escola e como o mesmo
pode constituir-se em um elemento para
a consolidação da gestão democrática do
ensino.
O conselho de escola desempenha um
importante papel no exercício da democracia
da escola pública e pode ser entendido como
um dos elementos que contribuem para
a consolidação da gestão democrática na
escola, conforme pressuposto inicial desta
pesquisa. Reúne os diferentes membros da
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equipe escolar e tem o propósito de
discutir, definir, avaliar e acompanhar o
Projeto Político Pedagógico da escola
De acordo com MEC (2004) a organização
estudantil, numa instituição educativa que
tenha como objetivo formar indivíduos
participativos, críticos e criativos, adquire
papel central, como mecanismo de
participação dos estudantes nas discussões
do cotidiano escolar e em seus processos
decisórios.
O Conselho Escolar beneficia-se com a
existência de outros espaços de participação
na escola, como o grêmio estudantil, as
associações de pais, professores etc. A
participação nesses espaços contribui para a
aprendizagem da função política da educação
e para o aprendizado do jogo democrático.
Nesse sentido, essa vivência de discussão
e participação possibilita o fortalecimento
do Conselho Escolar e de sua organização
política.
Com base no MEC (2004) a democratização
da gestão por meio do fortalecimento dos
mecanismos de participação na escola,
em especial do Conselho Escolar, pode-se
apresentar como uma alternativa criativa
para envolver os diferentes segmentos das
comunidades local e escolar nas questões e
problemas vivenciados pela escola.
A constituição da escola democrática não
pode ser concebida sem a participação ativa
de professores e alunos, mas a sua realização
demanda também a participação democrática
de outros seguimentos que compõe a equipe
escolar e o exercício da cidadania crítica por
seus atores, sendo o produto de um processo
de construção coletiva.

A GESTÃO DEMOCRÁTICA
Uma gestão democrática na educação
prevê a divisão de responsabilidades no
processo de tomada de decisões envolvendo
todos os segmentos da unidade educacional
para a busca de soluções que se adequem as
necessidades reais da escola.
Um dos princípios de gestão pode ser
caracterizado pelo reconhecimento da
importância da participação das pessoas nas
decisões e na democratização do processo
pedagógico.
Segundo Luck (2000) a gestão escolar é
uma dimensão, um enfoque de atuação, um
meio e não um fim em si mesmo, uma vez que
o objetivo final da gestão é a aprendizagem
efetiva e significativa dos alunos, de
modo que, no cotidiano que vivenciam na
escola, desenvolvam as competências que
a sociedade demanda, dentre as quais se
evidenciam: pensar criativamente; analisar
informações e proposições diversas, de
forma contextualizada; expressar ideias
com clareza, tanto oralmente, como por
escrito; empregar a aritmética e a estatística
para resolver problemas; ser capaz de
tomar decisões fundamentadas e resolver
conflitos, dentre muitas outras competências
necessárias para a prática de cidadania
responsável.
[...] se a participação tem sido a forma mais
efetiva de assegurar à comunidade escolar a
livre manifestação de suas opiniões, ideias,
críticas, valores etc, a gestão democrática
impõe-se como, além de um princípio,
um mecanismo social que possibilita a
materialização do direito de todos à uma
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educação pública, gratuita, democrática
e de qualidade socialmente referenciada.
(SOUZA, 2009, p. 207)
Portanto, o processo de gestão escolar
deve estar voltado para garantir que os alunos
aprendam sobre o seu mundo e sobre si
mesmos em relação a esse mundo, adquiram
conhecimentos e aprendam a trabalhar com
informações da realidade social no qual estão
inseridos, para o exercício da cidadania.
Segundo Araújo (2009) ao conceber a
instituição educativa como espaço público
onde se manifesta a diversidade de opiniões
e a disputa de poder político, outro elemento
fundamental e indispensável na definição
desse processo é o pluralismo. Pluralismo
entendido como o respeito ao outro, às
diferentes opiniões, à diversidade de pensar.
Enfim, o reconhecimento da existência de
diferenças de identidade e de interesses
que convivem no interior da escola e que
sustentam, por meio do debate e do conflito
de ideias, o próprio processo democrático.
Os elementos constitutivos da gestão
democrática apresentados: participação,
autonomia, pluralismo e transparência
articulados, simultaneamente, constituem-se
como pilares importantes para a construção
de um modo de vida democrático nas
instituições de ensino. Nesse sentido, devem
ser vistos como princípios norteadores
para construção de uma nova ética
pública presente nos espaços políticos e
pedagógicos da escola, espaços esses que
devem ser ampliados e valorizados numa
gestão democrática que visa à formação de
seres humanos autônomos e emancipados.
(ARAÚJO, 2009, p. 257-258).

A gestão escolar é responsabilidade do
diretor de escola, porém, não só dele e
tem como objetivo estabelecer a unidade e
integração de todas as ações da escola de
modo que se concentrem na formação e
aprendizagem dos alunos.
Segundo Paro (2010) para os estudos
da gestão escolar, o que surpreende não
é a existência do discurso que valoriza a
figura do diretor, pois, como vimos, ele
vem-se repetindo há muito tempo. O que
intriga é a relativa escassez, no âmbito das
investigações sobre a realidade escolar no
Brasil, de estudos e pesquisas a respeito da
natureza e do significado das funções do
diretor de escola à luz da natureza educativa
dessa instituição.
[...] a gestão democrática tem uma
dimensão teórica e metodológica, cujas
análises
exprimem,
invariavelmente,
posições,
concepções
epistemológicas,
práticas políticas, visões de homem e de
mundo, interesses e conflitos de classe. Mas,
muito mais que retórica política, a gestão
democrática implica o efetivo exercício
democrático, cujos sujeitos estão sempre
imbricados em condições objetivas, as quais,
por sua vez, constituem ou proporcionam
ora avanços, ora recuos, ora obstáculos à
efetiva prática democrática, seja no nível
micro (local/comunitário), seja no macro,
relativo ao conjunto da sociedade. (SOUZA,
2009, p. 200)
O papel do diretor de escola perpassa pelo
pressuposto que o mesmo deve atender as
novas demandas em uma gestão que conta
com a participação de todos, nas decisões
coletivas, nas definições e na análise de
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questões comuns dentro do ambiente
escolar, com o foco principal voltado a efetiva
aprendizagem e o sucesso educacional tanto
na esfera administrativos como na esfera
pedagógica.

O CONSELHO DE ESCOLA
COMO ELEMENTO DE
CONSOLIDAÇÃO DA GESTÃO
DEMOCRÁTICA.

Fonte: https://www.analiafranco.org.br/acesso
em 19/02/2019

Segundo MEC (2004) a garantia de
efetivação da participação cidadã sugere,
portanto, a vivência de dinâmicas coletivas
de participação nas esferas de poder e de
decisão, pois os processos de participação,
cuja natureza, caráter e finalidades se
direcionam para a implementação de

dinâmicas coletivas, implicam o compromisso
com o partilhamento do poder por meio de
mecanismos de participação envolvendo os
atores e o seu papel nesse processo.
O conselho de escola desempenha um
importante papel no exercício da democracia
da escola pública e pode ser entendido como
um dos elementos que contribuem para a
consolidação da gestão democrática.
Reúne os diferentes membros da equipe
escolar e tem o propósito de discutir, definir,
avaliar e acompanhar o Projeto Político
Pedagógico da escola que como vimos no
capítulo anterior é definido como projeto
porque traz as propostas de ação a serem
executadas, como político por ser a escola um
local de formação de cidadãos conscientes
e pedagógico porque organiza os projetos
e atividades educativas relacionadas ao
processo de ensino e aprendizagem.
A Portaria 2565/08 da Secretaria
Municipal de Educação normatiza a
composição do Conselho de Escola nas
Unidades Educacionais da Rede Municipal
de Ensino.
Esta portaria considera a necessidade de
se assegurar às Unidades Educacionais da
Rede Municipal de Ensino progressivos graus
de autonomia pedagógica, administrativa e
de gestão financeira, conforme disposto no
Artigo 15 da Lei Federal nº 9.394/96 e que
o Conselho de Escola por ser constituído
por representantes de todos os segmentos
da Unidade Educacional, oportuniza a
participação da comunidade escolar nas
decisões, no estabelecimento de metas e
na busca de soluções para os problemas
do cotidiano da Unidade, nos termos da
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Indicação CME nº 07/98.
De acordo com esta portaria o Conselho de
Escola será composto pelo membro nato que
é o Diretor de Escola e pelos representantes
eleitos, formado pela equipe docente
(Professores) em exercício na Unidade
Educacional, pela equipe técnica (Assistente
de Diretor e Coordenador Pedagógico), pela
equipe de apoio à educação (Secretário de
Escola, Agente de Apoio Agente Escolar,
Agente da Administração/Vigilância e
Auxiliar Técnico de Educação), pela equipe
discente (alunos a partir do 4º Ano do ciclo I)
e pelos pais e responsáveis pelos alunos.
As reuniões do Conselho de Escola serão
ordinárias ou extraordinárias. As reuniões
ordinárias, convocadas pelo Presidente
do Conselho de Escola, deverão estar
previstas no Calendário de Atividades,
conforme disposto nas Portarias de
Organização das Unidades Educacionais
publicadas anualmente e as reuniões
extraordinárias ocorrerão em casos de
urgência, assegurando-se a convocação e
acesso à pauta a todos os membros.
O Governo Federal, pela Portaria
Ministerial 2896/2004 criou o Programa de
Fortalecimento dos Conselhos Escolares, no
qual publicou cadernos contendo discussões
sobre as atribuições e o seu funcionamento.
De acordo com MEC (2004) a organização
estudantil, numa instituição educativa que
tenha como objetivo formar indivíduos
participativos, críticos e criativos, adquire
papel central, como mecanismo de
participação dos estudantes nas discussões
do cotidiano escolar e em seus processos
decisórios.

O Conselho Escolar beneficia-se com a
existência de outros espaços de participação
na escola, como o grêmio estudantil, as
associações de pais, professores etc. A
participação nesses espaços contribui para a
aprendizagem da função política da educação
e para o aprendizado do jogo democrático.
Nesse sentido, essa vivência de discussão
e participação possibilita o fortalecimento
do Conselho Escolar e de sua organização
política.
[...] Muitas escolas têm experimentado o
fortalecimento do Conselho Escolar como
espaço de decisão e deliberação das questões
pedagógicas, administrativas, financeiras e
políticas da escola. Ou seja, essas escolas
veem o Conselho Escolar como um grande
aliado na luta pelo fortalecimento da unidade
escolar e pela democratização das relações
escolares. (MEC, 2004, p. 52).
Esse processo de mudança, que amplia o
estabelecimento de ações compartilhadas
na escola e fortalece a forma de organização
coletiva, coma estrutura de equipe gestora, e
a criação e atuação dos Conselhos escolares
têm se mostrado um dos caminhos para
se avançar na democratização da gestão
escolar. Nessa direção, definir claramente
as atribuições e o papel político da equipe
gestora e do Conselho Escolar é fundamental.
De igual modo, é necessário destacar as
atribuições comuns das duas instâncias e suas
formas de articulação político-pedagógica.
(MEC, 2004, p. 53).
A constituição da escola democrática não
pode ser concebida sem a participação ativa
de professores e alunos, mas a sua realização
demanda também a participação democrática
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de outros seguimentos que compõe a
equipe escolar e o exercício da cidadania
crítica por seus atores, sendo o produto de
um processo de construção coletiva.
O estilo da gestão participativa, acentua a
necessidade de “prever formas organizativas
e procedimentos mais explícitos de gestão
e de articulação das relações humanas” no
ambiente escolar: interações entre pessoas
com cargos diferentes, especialidades
distintas e histórias de vida singulares que
compartilhem objetivos comuns e decidam,
de forma pública, participativa e solidária, os
processos e os meios de conquista desses
objetivos. (LIBÂNEO, 2003, p.382).
Segundo Sacristan (1999) a democracia
na escola não se esgota a participação
mas significa que todas as suas práticas
refletem e transpiram os valores básicos da
democracia: a liberdade, a não discriminação,
a solidariedade e o respeito de cada um, a
partir de uma organização de um sistema
abrangente que dê lugar à diversidade
social, gestão com autonomia dos centros
educativos, às liberdades de os professores,
ao método pelo qual é abordado qualquer
conteúdo ou à avaliação.
[...] o Conselho pode ser concebido
como instrumento para o exercício da
cidadania, em que por meio do debate, do
poder de convencimento e da tomada de
posição, os segmentos tornam-se sujeitos
ativos que interferem na vida social da
escola. [...] devem ser compostos por
representantes dos segmentos da escola
democraticamente eleitos, tendo ele
uma natureza essencialmente políticoeducativa, destacando-se as seguintes

funções: Deliberativas, Consultivas, Fiscais
e Mobilizadoras. [...] constitui-se como
meio importante de exercício da cidadania
no controle social das atividades da escola,
pode possibilitar maior distribuição do
poder, bem como garantir o fortalecimento
dos princípios democráticos por meio do
convívio com a pluralidade que compõe o
ambiente escolar. (ARAÚJO, 2009, p. 260).
Com base no MEC (2004) a democratização
da gestão por meio do fortalecimento dos
mecanismos de participação na escola,
em especial do Conselho Escolar, pode-se
apresentar como uma alternativa criativa
para envolver os diferentes segmentos das
comunidades local e escolar nas questões e
problemas vivenciados pela escola.
Para o fortalecimento da gestão
democrática na escola é necessário garantir
reais possibilidades de participação e
organização colegiada que são fundamentais
para a garantia da democratização das
relações na unidade escolar. O fortalecimento
do Conselho Escolar, buscando formas de
ampliar a participação ativa de professores,
coordenadores, estudantes, funcionários,
pais de estudantes e comunidade local é
muito importante para a efetivação da gestão
democrática.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebe-se que para que haja uma gestão democrática na
educação prevê a divisão de responsabilidades no processo
de tomada de decisões envolvendo todos os segmentos
da unidade educacional para a busca de soluções que se
adequem as necessidades reais da escola. Um dos princípios
de gestão pode ser caracterizado pelo reconhecimento da
importância da participação das pessoas nas decisões e na
democratização do processo pedagógico.
O conceito de gestão de escola também se refere ao
ambiente autônomo e participativo, onde todas as pessoas
trabalham coletivamente em busca do alcance de objetivos
comuns.
Para que isso ocorra na prática é preciso definir os objetivos
que se pretende alcançar e que todos os atores envolvidos
neste processo estejam conscientes dos propósitos e
objetivos que almejam.
A análise evidenciou que a autonomia pressupõe que
todos os “atores” envolvidos, participem das decisões
coletivamente, respeitando a legislação vigente que rege
a gestão, neste sentido, é que podemos afirmar que a
autonomia é limitada, pois o grupo tem o poder de decisão,
desde que amparados pela lei vigente.
O PPP é um documento que traz o conjunto de metas
que se deseja alcançar para a concretização dos objetivos da
unidade educacional. Por meio do PPP o gestor reconhece e
concretiza a participação de todos os atores envolvidos no
processo educacional, na definição de metas para a garantia
dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento dos bebês
e crianças, meninos e meninas, jovens e adultos, que são
educados e cuidados na Unidade Educacional.
Cada Unidade Educacional tem autonomia para a
formulação do seu Projeto Político Pedagógico de forma
coletiva e conjunta com todos os atores envolvidos no
processo educacional.
Este documento por conter tantas informações que
caracterizam e dão “vida” a Unidade Educacional se converte
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numa ferramenta de planejamento e
avaliação que todos os membros das equipes
gestora e pedagógica devem consultar a cada
tomada de decisão.
Evidenciou também que o conselho de
escola desempenha um importante papel no
exercício da democracia da escola pública e
pode ser entendido como um dos elementos
que contribuem para a consolidação da
gestão democrática na escola.
Reúne os diferentes membros da equipe
escolar e tem o propósito de discutir, definir,
avaliar e acompanhar o Projeto Político
Pedagógico da escola.
A constituição da escola democrática não
pode ser concebida sem a participação ativa
de professores e alunos, mas a sua realização

demanda também a participação democrática
de outros seguimentos que compõe a equipe
escolar e o exercício da cidadania crítica por
seus atores, sendo o produto de um processo
de construção coletiva.
Para o fortalecimento da gestão
democrática na escola é necessário garantir
reais possibilidades de participação e
organização colegiada que são fundamentais
para a garantia da democratização das
relações na unidade escolar.
O fortalecimento do Conselho Escolar,
buscando formas de ampliar a participação
ativa de professores, coordenadores,
estudantes, funcionários, pais de estudantes
e comunidade local é muito importante para
a efetivação da gestão democrática.

1966

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

REFERÊNCIAS
ARAÚJO, Adilson César de. A gestão democrática e os canais de participação dos estudantes.
Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 3, n. 4, p. 253-266, 2009. Disponível em: http://esforce.
org.br/index.php/semestral/article/view/116/305. Acesso em 19/02/2019.
BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da
educação Nacional. Brasília, 1996.
LIBÂNEO, J. C. Democratização da escola pública: a pedagogia critico-social dos conteúdos.
19ª ed. São Paulo: Ed. Loyola, 2003.
LUCK, Heloísa. Perspectivas da Gestão Escolar e Implicações quanto à Formação de seus
Gestores. In: Em Aberto, n° 72 (Gestão Escolar e Formação de Gestores, Junho de 2000, p.
11-34).
MEC. Secretaria de Educação Básica. Conselho de Escola, Gestão Democrática da educação
e Escolha do Diretor. Brasilia. Distrito Federal. Novembro / 2004.
Paro. Vitor Henrique. A educação, a política e a administração: reflexões sobre a prática
do diretor de escola. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 36, n.3, p. 763-778, set./
dez. 2010. Disponívelem:http://www.vitorparo.com.br/wpcontent/uploads/2014/06/
aeducacaoapoliticaeaadministracao.pdf. Acesso em 19/02/2019.
SACRISTÁN, G. O que é uma escola para a democracia. In: Pátio – revista pedagógica.
Comunidade e escola – a integração necessária. Porto Alegre: Ed. Artes Médicas, ano 3, n.
10, ago./out., 1999.
SOUZA, Antônio L. L. Gestão democrática e eleição de diretor: do exercício da autonomia
à realização do direito. Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 3, n. 4, p. 199-209, 2009.
Disponível em:http://www.esforce.org.br/index.php/semestral/article/view/112. Acesso
em
19/02/2019.

1967

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

INCLUSÃO DA CRIANÇA ESPECIAL
NA ESCOLA
RESUMO: Este artigo consiste em uma pesquisa bibliográfica a respeito dos materiais
disponíveis sobre a inclusão de crianças especiais, pois no atual contexto em que
vivemos, a escola tem um novo papel na história, o de fornecer ensino igualitário para
todos. Sendo assim, este artigo tem como objetivo ajudar aos professores, orientando-os
e preparando-os para lidar com alunos especiais. A educação inclusiva vê a escola como
um espaço para todos, no qual os alunos constroem o conhecimento de acordo com
suas capacidades, expressando suas ideias livremente, participam de tarefas de ensino e
estão envolvidos como cidadãos. É de suma importância que haja, pelo menos, um professor
na escola, capacitado e que tenha condições de fazer o encaminhamento adequado com
recursos e espaços físicos para essas crianças. Essas contribuições foram importantes para
que o educador refletisse sobre suas práticas e mostrasse a importância do conhecimento
sobre a inclusão dessas crianças. A criança especial não é um doente, precisamos nos
conscientizar disso, eles são amáveis, carinhosos e precisam de carinho e paciência para
conseguir aprender como as demais crianças.
Palavras-chave: Inclusão; Escola; Família; Criança; Ensino.
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INTRODUÇÃO
O objetivo deste artigo é a inclusão de
crianças especiais, porque entendemos que a
criança especial é capaz de compreender suas
limitações e conviver com suas dificuldades.
A criança especial, que é uma anomalia
genética, tem características próprias
e seu processo de desenvolvimento
é mais lento, porém se o trabalho com
essa criança for feito com amor, carinho e
atenção, os resultados serão maravilhosos.
Como todo ser humano, o portador especial
tem suas diferenças e necessidades que
podem ser identificadas em pouco tempo e
atendidas parcialmente.
Não devemos rotular essas crianças, mas
muitas vezes isso acontece por falta de
informação de grande parte da população.
Atualmente, encontramos escolas de
ensino regular que atendem crianças
portadoras de alguma deficiência, sejam
escolas estaduais, municipais ou particulares,
porém o corpo docente ainda não tem
preparo suficiente para realizar o trabalho
com essas crianças de forma adequada.
Nosso objetivo com esse artigo é mostrar
que a inclusão necessita ser vista com
mais carinho e atenção, preparando os
profissionais da educação para que possam
atuar com essas crianças, para que elas não
sejam separadas das outras por apresentarem
alguma diferença ou necessidade especial.
Além disso, será possível uma integração
entre as crianças e assim o desenvolvimento
será
conjunto,
com
igualdade
de
oportunidades para todos e respeito à
diversidade humana e cultural.

A criança especial é carinhosa e precisa
de amor e paciência dos profissionais para
desenvolver suas potencialidades. Porém, os
profissionais que atuam em sala de aula, no
ensino regular, precisam ser bem preparados
para lidarem com essas crianças.

INCLUSÃO DA CRIANÇA
ESPECIAL NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
A inclusão da criança especial é garantida
por lei, sem diferenciação de cor, etnia,
religião ou qualquer tipo de necessidade
especial.
A escola deve proporcionar a criança,
um local em que as diferenças possam ser
atendidas e respeitadas por todos.
É claro que, a criança especial pode
apresentar um nível de dificuldade elevado
na hora da aprendizagem, porém quando
se trata do desenvolvimento escolar, é
possível afirmar que há necessidade de
mais investimentos financeiros, materiais e
principalmente pedagógicos para a formação
do educador e de todos os envolvidos no
processo educativo.
Conforme Freitas (2010, p. 15)
A inclusão escolar teria em nível de
interação social, a condição de ampliar o
grupo de companheiros destes sujeitos, já que
promoveria o relacionamento com indivíduos
sem necessidades educacionais especiais,
além de possibilitar o conhecimento de novas
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formas de vida e de cultura. O brincar, desta
maneira, facilitaria a inclusão das crianças,
uma vez que permitiria a interação destes,
bem como sua aceitação neste ambiente.
A educação inclusiva não pode ser
confundida com a educação especial, embora
um contemple o outro, pois a diferença entre
elas é que a educação inclusiva é a inclusão da
criança em sala de aula regular, e, a educação
especial consiste em uma sala de aula
preparada, exclusivamente para alunos com
necessidades especiais, na qual muitos deles
após em determinado tempo conseguem
ser inseridos nas salas regulares, e outros
não conseguem, tendo a necessidade de
continuarem nessas salas. Além disso, essas
salas de educação especial são parte de um
projeto da rede Estadual de Ensino e há bem
poucas em todo Estado de São Paulo.
Na Educação Inclusiva, o papel do
docente é perceber as limitações dessas
crianças e integrá-las à turma, valorizando
suas habilidades e ajudando-as em suas
dificuldades. Para isso precisa contar com
a ajuda do corpo pedagógico da escola
na elaboração de materiais adequados às
necessidades apresentadas, usando ainda de
sensibilidade e criatividade para diminuir as
barreiras de aprendizado dessas crianças.
O desafio da escola na contemporaneidade
é inserir os alunos com necessidades
especiais na sociedade, por meio de medidas
educativas. Sendo assim, deve propiciar a
oportunidade de convivência entre todos os
alunos, independente de suas diferenças.
Segundo BARROS (2013, p. 27),
“precisamos lembrar que as crianças especiais
são ótimos imitadores e são capazes de

compreender e absorver tudo o que seu
meio lhe oferece”.
Quando incluímos alunos especiais,
precisamos lembrar que o principal objetivo
não é cumprir a lei, e sim dar ao aluno a
oportunidade de estar inserido em turmas
regulares, para que o mesmo sinta-se
acolhido, protegido e incluso, pois dessa
forma haverá um fator positivo que facilitará
o desenvolvimento global desse aluno.
Segundo VOIVODIC (2004, p. 56)
Interações entre crianças com necessidades
especiais ou sem essas necessidades são
importantes para que o processo de inclusão
aconteça por isso às interações constituem
a ampliação do conhecimento científico,
possibilitando avaliar os pontos fortes e
fracos dos vínculos de amizade. Com isso o
processo de inclusão terá mais sucesso para
essas crianças.
Portanto, podem-se identificar deficiências
e limitações entre alunos especiais e seus
colegas de turma, nos processos de inclusão
em vigor, que necessitam de intervenção dos
educadores.
As interações entre alunos com e sem
necessidades especiais nos levará a produção
de conhecimentos que servirão de subsídio
para um planejamento mais adequado e o
aprimoramento do processo de inclusão
escolar dessas crianças, que será também
base para a construção de uma sociedade,
na qual os integrantes sejam capazes de
respeitar e valorizar suas diferenças, pois
a escola é um importante contexto de
socialização.
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A ESCOLA E FAMÍLIA NO
PROCESSO DE INCLUSÃO
A família é de suma importância para
qualquer criança e quando falamos em
uma criança “especial” essa importância
é maior ainda, pois no que diz respeito à
aprendizagem as questões sociais básicas
são primordiais.
Precisamos estimular a relação escola e
família, pois há a necessidade de uma interação
entre elas que favoreça o aprendizado da
criança, pois o desenvolvimento social da
criança tem seu início na infância, ainda
quando ocorre às interações familiares, por
meio de estímulos como a voz dos pais, o
sorriso, as demonstrações de carinho, as
carícias, porque a criança especial precisa se
sentir amada, protegida.
Quando a sociedade se adapta para
receber uma pessoa com deficiência, a
inclusão ocorre, mas para isso, também é
necessário a participação efetiva da família,
da comunidade e da escola para incluir.
A escola deve passar por transformações
para receber este aluno. A inclusão é uma
proposta educacional e social que celebra
as diferenças e as diversidades, trata de um
grande movimento, pois envolve a todos
(JESUS, 2009, p. 16).
O aluno precisa se sentir seguro para
tomar atitudes e aceitar suas limitações, por
esse motivo o que aprende na escola precisa
ter continuidade em seu lar.
A família deve se preocupar com a
criança
sempre,
acompanhando
seu
desenvolvimento, participando da vida
escolar, comparecendo a reuniões, etc.

Em sala de aula, todas as crianças precisam
ser informadas sobre o processo de inclusão
para que se sintam confortáveis, confiantes,
diante das novas possibilidades que vão
surgir e possam aceitar com naturalidade o
colega “diferente”.
Os alunos com necessidades educacionais
especiais são de responsabilidade de toda
equipe escolar, não só do professor, por isso
todos precisam estar envolvidos e auxiliar
esses alunos, porque muitos entram na escola
sem compreender o que estão fazendo na
sala de aula.
Precisamos garantir que essas conquistas,
expressas nas leis, realmente possam ser
efetivadas na prática do cotidiano escolar,
pois o governo não tem conseguido garantir
a democratização do ensino, permitindo
o acesso, a permanência e o sucesso de
todos os alunos do ensino especial na escola
(TONETE, 2012, p. 84).

O EDUCADOR E A INCLUSÃO
Para que a inclusão aconteça com
qualidade, o professor precisa permanecer
em um processo contínuo de formação,
buscando conhecimento para desenvolver
o trabalho com as crianças especiais de
forma prática e criativa, pois essa criança
tem mais condições de aprender quando
se parte do concreto, do mundo real. O
professor precisa buscar aperfeiçoar suas
práticas com pesquisas e estudos além de
sua formação acadêmica e principalmente
trocar experiências com outros profissionais.
O professor é uma pessoa, uma parte
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importante da pessoa é o professor.
Urge por isso reencontrar espaços de
interação entre as dimensões pessoais e
profissionais, permitindo aos professores
apropriar dos seus processos de formação e
dar um sentido no quadro das suas historias
de vida. A formação não só constrói por
acumulação, mas sim por meio de trabalho
de reflexibilidade critica sobre as práticas
permanentes de uma identidade pessoal
(VITALIANO, p. 69).
Para que ocorra a aprendizagem de forma
significativa, é primordial que o aluno veja
o professor como o mediador no processo
educativo. Quando se trata do aluno especial
é muito importante observar como ele se
desenvolve, focando em suas possibilidades.
Observar os mecanismos que a criança utiliza
para dar conta de sua aprendizagem é de
suma importância. Assim, faz-se necessário
a
compreensão
desses
mecanismos
desenvolvidos por essa criança para que o
professor possa lidar com as limitações que
essa criança possui.
Por essa perspectiva a criança com
deficiência elabora novas funções orgânicas
e psicológicas, e mesmo frente a suas
limitações pode se organizar melhor,
interagindo de forma adaptada ao meio em
que está inserida.
Quando falamos em alfabetização, o
professor é o agente principal na mediação
entre ensino e aprendizagem, e a qualidade
da educação depende muito de termos
professores qualificados, competentes e
dedicados. Eles precisam estar sempre
buscando novos conhecimentos, procurando
estar atualizados frente às novas informações,

para que possam compreender e lidar com
situações novas do cotidiano.
O professor precisa ter habilidades para
o trabalho com essas crianças, atuando
em atividades complementares, definindo
estratégias pedagógicas que ajudem o
acesso do aluno ao currículo e à interação
com a classe. Precisa ainda proporcionar
condições para que as crianças sejam
incluídas em todas as atividades da
escola e, sempre que possível dar orientações
às famílias quanto ao processo educacional
de seus filhos.
O professor é o mediador do processo
de ensino-aprendizagem e o modelo a ser
espelhado em muitas situações pelos alunos.
Assim, o processo de inclusão precisa de
professores especializados e sensíveis à
diversidade que enfrenta na atualidade.

ALFABETIZAÇÃO/INCLUSÃO
DO ALUNO ESPECIAL
Segundo Piaget (1977), o sujeito constrói
o conhecimento na sua relação com o meio,
passando por diferentes estágios que,
dependem do que cada um traz em sua
herança genética.
Conforme FRANCO (2017, p. 12)
Entendo que no campo da inclusão, embora
a literatura e o debate sejam amplos, o fazer
pedagógico ainda é incipiente, observo
que os professores tem se apropriado
do discurso sobre a inclusão da criança
com necessidades especiais, mas não tem
conseguido incorporar os saberes do campo
nas suas práticas cotidianas.
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Ao destacar a importância da interação
linguística no processo de construção do
conhecimento, acaba por desencadear a
difusão de novos parâmetros para a formação
pedagógica na prática alfabetizadora.
Para tanto, a instituição escolar deve
incorporar em seu projeto politico-pedagógico
e currículo não só conteúdo programático,
mas também planejamento, metodologias,
estratégias de ensino, avaliação e demais
aspectos presentes, ações que favorecem
uma aprendizagem significativa para todos
os alunos, independente de suas condições,
pois requer envolvimento do conjunto de
educador (GLAT, 2012. p. 23).
Para a criança especial o aprendizado é
mais lento, porque existem diversos fatores
que não permitem que esse aprendizado seja
igual aos demais, pois ela tem dificuldades
com a coordenação motora fina e grossa.
Seu processo de alfabetização não é fácil,
assim como para qualquer um. Esse aluno
precisa de um professor que tenha formação
de qualidade e que tenha habilidades para
desenvolver o aspecto cognitivo de forma
global.
É importante sabermos que esse aluno
especial tem interesses e manifestações
similares aos de qualquer criança.
Ferreira afirma que:
No trabalho com crianças especiais é
fundamental entender o que pensam, sentem
e também o interesse manifestado por elas
em cada faixa etária do seu desenvolvimento
por meio das diferentes expressões criadoras.
O adulto, ao reprimir a espontaneidade
de uma criança, pode levar a uma vida de
insegurança, de isolamento, fazendo com

que ela perca criatividade que é inerente a
toda criança. É por meio do gesto, olhar, tom
da voz que ela se comunica e percebe seu
mundo, são detalhes que o educador nem
sempre se dá em conta (FERREIRA, 2010, p.
18).
Para a autora, alunos especiais precisam
compreender a importância da escrita,
fazendo-se necessário o estímulo visual
de palavras que tenham significados para
eles. A partir daí, deve-se trabalhar com
nomes dos colegas de classe, de familiares
e objetos do cotidiano desses alunos para
que haja a associação do conhecimento e a
alfabetização aconteça.
Portanto, a escola precisa estar encarregada
de supervisionar as crianças com alguma
deficiência, assegurando a aprendizagem
das mesmas. Ela acredita que, embora seja
necessária a integração das crianças às
classes regulares, é importante também
uma educação inclusiva especializada e
diferenciada para essas crianças.
Compreendo que a criança precisa
ter a oportunidade de aprender com as
experiências positivas e negativas, pois
ambas são de grande importância para a
formação de sua personalidade. Ela acredita
que assim que a criança especial adquirir
independência deve ser encaminhado a uma
escola.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nessa pesquisa buscamos informações e constatamos que
os especiais apresentam algumas limitações, mas também
muitas habilidades.
Foi possível verificar que eles trabalham, estudam, praticam
esportes, levam uma vida normal e existe um grande número
da população mundial empenhada em ajuda-los, defendendo
suas causas com o principal objetivo da inclusão das crianças
deficientes nas classes regulares de ensino.
Ainda existe muita preocupação no meio educacional,
pois há uma carência em relação a especialistas nessa área,
pessoas que realmente se sintam capazes de realizar o
trabalho de inclusão.
O trabalho do professor pela inclusão na escola ainda
é muito pequeno, mas conseguimos resgatar a alegria e a
valorização dessas crianças.
A criança especial existe, pensa, sente e cria, com isso
precisamos proporcionar a ela, as mesmas condições de
aprendizado sociocultural, independentemente de suas
dificuldades ou limitações.
Dessa forma, concluímos que o objetivo maior da escola
é proporcionar a reflexão e novas práticas sobre a educação
do aluno especial, sua inclusão na vida escolar, familiar
e sociedade. Para os pais é uma ótima oportunidade de
crescimento intelectual e social, e, para o educador um
grande desafio a ser vencido.
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A EDUCAÇÃO INFANTIL NA BASE
NACIONAL COMUM CURRICULAR
RESUMO: Temos como proposta uma reflexão a Base Nacional Comum Curricular
– Educação Infantil (BNCC) estava prevista na Constituição de 1988, na LDB de
1996 e no Plano Nacional de Educação. Foi uma grande conquista, visto que a BNCC
expressa o compromisso do Estado Brasileiro com a promoção de uma educação
integral voltada ao acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno de
todos os estudantes, com respeito às diferenças e enfrentamento à discriminação
e ao preconceito. Homologada em dezembro de 2017 e deve ser implementada em todas
as escolas do país até 2020. A Base fornece parâmetros para orientar a elaboração dos
currículos, tanto das escolas públicas quanto das particulares. Com a nova reforma, esperase favorecer uma crescente melhora na educação do Brasil.
Palavras-chave: Base Nacional Curricular; Aprendizagens; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO
Temos como objetivo deste artigo mostrar
as mudanças trazidas pela nova BNCC para
a Educação Infantil. A BNCC estabelece que
em 2019, algumas mudanças propostas pela
Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
devem começar a aparecer nas escolas de
Educação Infantil de todo o país e traz que
as diretrizes que devem ser implementadas
até 2020.
Nesse sentido, a Educação Infantil se
configura como a primeira etapa da Educação
Básica, ou seja, é nela que o processo
educacional tem início.
Dessa forma, é fundamental compreender
como se a dá Base nesse segmento e quais
são as aprendizagens que a criança deve
desenvolver. Saber quais são as principais
diretrizes da BNCC na Educação Infantil e o
que muda com a Base e o que permanece é o
que tentaremos mostrar de forma clara neste
artigo. Quais os campos de experiências e
que orientações o professor pode visualizar
ao entrar em contato com a BNCC. Existe
ainda pouca bibliografia sobre o assunto,
porém esperamos auxiliar o entendimento
desta nova diretriz para a Educação Infantil.

EDUCAÇÃO INFANTIL NOVOS
CAMINHOS
Embora entendida como direito de
todas as crianças e dever do Estado, a
Educação Infantil passa a ser obrigatória
para as crianças de 4 e 5 anos apenas com
a Emenda Constitucional nº 59/2009, que

determina a obrigatoriedade da Educação
Básica dos 4 aos 17 anos. Essa extensão da
obrigatoriedade é incluída na LDB em 2013,
que trás a obrigatoriedade de matrícula de
todas as crianças de 4 e 5 anos em instituições
de Educação Infantil.
Com a inclusão da Educação Infantil na
BNCC, mais um importante passo é dado
nesse processo histórico de sua integração
ao conjunto da Educação Básica.
A organização da Base ocorre por 6
direitos de aprendizagem em 5 campos
de experiências, relacionados às 10
competências gerais da BNCC.
Seus eixos estruturais são o brincar e o
interagir. É focada no desenvolvimento da
oralidade e da escrita propõe também que
as dez competências e devem desenvolvidas
pelos alunos da educação infantil. Entre elas
estão:
• a valorização e utilização correta dos
conhecimentos construídos em sala de aula
no entendimento da realidade compartilhada;
• o livre exercício da curiosidade
intelectual na abordagem científica;
• o desenvolvimento de um senso
estético que permita o reconhecimento, a
valorização e a fruição de manifestações
culturais diversas.
As abordagens também preveem a
utilização de conhecimentos de linguagem,
sejam eles orais escritos ou em Libras,
corporais, artísticos, tecnológicos, entre
outros, no direito de expressão pessoal; além
de promover a utilização das tecnologias e
meios de comunicação de forma crítica,
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reflexiva e ética.
É importante lembrar que a BNCC na
educação infantil deve ser instituída nas
escolas públicas e privada até o ano de 2020.
As Diretrizes Curriculares Nacionais
da Educação Infantil (DCNEI, Resolução
CNE/CEB nº 5/2009), em seu Artigo 4º,
definem a criança como sujeito histórico e
de direitos, que, nas interações, relações e
práticas cotidianas que vivência, constrói
sua identidade pessoal e coletiva, brinca,
imagina, fantasia, deseja, aprende, observa,
experimenta, narra, questiona e constrói
sentidos sobre a natureza e a sociedade,
produzindo cultura (BRASIL, 2009).
As práticas pedagógicas dessa etapa
da Educação Básica são as interações e
a brincadeira, experiências nas quais as
crianças podem construir e apropriar-se
de conhecimentos por meio de suas ações
e interações com seus pares e com os
adultos, o que possibilita aprendizagens,
desenvolvimento e socialização.
A interação durante o brincar caracteriza
o cotidiano da infância, trazendo consigo
muitas aprendizagens e potenciais para
o desenvolvimento integral das crianças.
Ao observar as interações e a brincadeira
entre as crianças e delas com os adultos, é
possível identificar, por exemplo, a expressão
dos afetos, a mediação das frustrações, a
resolução de conflitos e a regulação das
emoções.
Tendo em vista as experiências que
estruturam as práticas pedagógicas e as
competências gerais da Educação Básica
propostas pela BNCC, seis direitos de
aprendizagem e desenvolvimento asseguram,

na Educação Infantil, as condições para que
as crianças aprendam em situações nas
quais possam desempenhar um papel ativo
em ambientes que as convidem a vivenciar
desafios e a sentirem-se provocadas a
resolvê-los, nas quais possam construir
significados sobre si, os outros e o mundo
social e natural.

DIREITOS DE APRENDIZAGEM
E DESENVOLVIMENTO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Todos os ambientes da Educação Infantil
devem ser espaços para o brincar. Toda
criança, cada uma em seu tempo e ambiente
cultural, brinca. Pode ser de mamãe, princesa,
fada, policial, astronauta, doceira, motorista
de caminhão, boiadeiro e tudo mais que a
imaginação permitir.
O Brincar é uma das mais importantes
atividades da Educação Infantil, mesmo não
estando diretamente ligada à aprendizagem
de disciplinas formais. A brincadeira de faz
de conta é mais comum entre crianças com 3
anos ou mais, mas os bebês também podem
ter experiências em zonas circunscritas.
Cabanas com bonecas, mamadeira e
bercinhos podem ambientar os primeiros
jogos de representação para eles. Nesse
caso, a intervenção do adulto é fundamental
para haver avanços.
As crianças, que se expressam em
várias linguagens e, ao mesmo tempo, são
produtoras de cultura e vivenciam relações
sociais e culturais, interagindo
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com o mundo que as rodeia, atribuindo-lhe
vários significados, apresentamos algumas
reflexões em torno das ações que permeiam
a atividade humana: brincar e imaginar. È
sobre estas atividades que este artigo vem
refletir. Como inserir a BNCC nos tempos
e espaços e permitam às crianças o brincar
dentro dos CEIs e EMEIs.
Conviver com outras crianças e adultos,
em pequenos e grandes grupos, utilizando
diferentes
linguagens,
ampliando
o
conhecimento de si e do outro, o respeito
em relação à cultura e às diferenças entre as
pessoas.
Brincar cotidianamente de diversas
formas, em diferentes espaços e tempos,
com diferentes parceiros (crianças e adultos),
ampliando e diversificando seu acesso a
produções culturais, seus conhecimentos,
sua imaginação, sua criatividade, suas
experiências
emocionais,
corporais,
sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e
relacionais.
Participar ativamente, com adultos e
outras crianças, tanto do planejamento da
gestão da escola e das atividades propostas
pelo educador quanto da realização das
atividades da vida cotidiana, tais como a
escolha das brincadeiras, dos materiais e
dos ambientes, desenvolvendo diferentes
linguagens e elaborando conhecimentos,
decidindo e se posicionando.
Explorar movimentos, gestos, sons,
formas, texturas, cores, palavras, emoções,
transformações, relacionamentos, histórias,
objetos, elementos da natureza, na escola
e fora dela, ampliando seus saberes sobre
a cultura, em suas diversas modalidades: as

artes, a escrita, a ciência e a tecnologia.
Expressar
como
sujeito
dialógico,
criativo e sensível, suas necessidades,
emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses,
descobertas, opiniões, questionamentos,
por meio de diferentes linguagens.
Conhecer-se e construir sua identidade
pessoal, social e cultural, constituindo uma
imagem positiva de si e de seus grupos de
pertencimento, nas diversas experiências
de cuidados, interações, brincadeiras e
linguagens vivenciadas na instituição escolar
e em seu contexto familiar e comunitário.
Planejar, registrar, refletir e replanejar
como uma escuta ativa que percebe as
crianças e acolhe suas contribuições.
COHN (2005) disse que a criança produz
cultura, não pelos objetos ou relatos que
constrói, mas pela formulação de um sentido
que dá ao mundo que a rodeia. Segundo a
antropóloga, criança não sabe menos, sabe
outra coisa e nós adultos precisamos entrar
neste mundo respeitando uma cultura que já
existe. Essa postura faz toda a diferença ao
pensar em “currículos” e “ensinos”, porque
não é possível construir desenvolvimento
sobre um território desrespeitado ou até
destruído.
Conhecer a cultura da infância das crianças
com as quais trabalhamos, é o primeiro
ponto de partida para pensar no contexto
educativo.
Segunda BROUGÈRE (1998),
A criança não brinca numa ilha deserta.
Ela brinca com as substâncias materiais e
imateriais que lhe são propostas. Ela brinca
com o que tem à mão e com o que tem na
cabeça. Os brinquedos orientam a
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brincadeira, trazem-lhe matéria. Algumas
pessoas são tentadas a dizer que eles a
condicionam, mas, então, toda brincadeira
está condicionada pelo meio ambiente.
Só se pode brincar com o que se tem, e a
criatividade, tal como a evocamos, permite
justamente ultrapassar esse ambiente,
sempre particular e limitado. O educador
pode, portanto, construir um ambiente
que estimule a brincadeira em função dos
resultados desejados. Não se tem certeza de
que a criança vá agir com esse material como
desejaríamos, mas aumentamos, assim, as
chances de que ela o faça; num universo
sem certezas, só podemos trabalhar com
probabilidades. (Brougére. 1998 p. 105).
Outro ponto é refletir sobre a forma como
entendemos a infância e o que ela representa.
Muitos professores ainda têm por hábito
conduzir o ensino e dar aulas. Esse modo de
agir não é respeitoso e nem produtivo, visto
que as crianças perdem a oportunidade de
viver experiências diversas.
Se aquilo que é planejado só parte da
intenção do educador, por mais interessante
que seja, será imposto. Não terá a participação
das crianças. Planejaram-se pensando nos
interesses apresentados pelas crianças, então
oferecemos oportunidades e experiências
diversificadas. Se propusermos atividades
que partam dos desejos das crianças,
garantiremos vivências significativas.
Em relação ás infâncias é garantir
brincadeiras, desafios, espaços de relações,
o desejo de criar e se expressar e o bem
estar, experiências organizadas em Campos
de Experiências.
Considerando que, na Educação Infantil,

as aprendizagens e o desenvolvimento das
crianças têm como eixos estruturantes as
interações e a brincadeira, assegurando-lhes
os direitos de conviver, brincar, participar,
explorar, expressar-se e conhecer-se, a
organização curricular da Educação Infantil
na BNCC está estruturada em cinco campos
de experiências, no âmbito dos quais são
definidos os objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento. Os campos de experiências
constituem um arranjo curricular que acolhe
as situações e as experiências concretas da
vida cotidiana das crianças e seus saberes,
entrelaçando-os aos conhecimentos que
fazem parte do patrimônio cultural.
Segue algumas das aprendizagens que
podem ser vivenciadas orientadas na BNCC
para a Educação Infantil.

HABILIDADES DO CORPO
(CORPO, GESTOS E
MOVIMENTOS)
• Autonomia e segurança para buscar
objetos, pessoas, se deslocar e brincar.
• Brincadeiras, busca por desafios
corporais, controle motor, posicionamento
espacial, deslocamentos, adequação dos
gestos e movimentos.
• Gestos e movimentos expressivos do
corpo como comunicador.
• Cuidados com o próprio corpo, higiene,
alimentação e bem estar.
• Habilidades Sociais, Autonomia e
Identidade (o eu, o outro e o nós).
• Percepção do próprio corpo, dos
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limites, habilidades e singularidades.
• Reconhecimento e valorização da
própria cultura. Contato com a cultura local
e as culturas de outros povos.
• Vivências sobre a diversidade e a
inclusão.
• Expressão de sentimentos, desejos e
necessidades.
• Percepção do efeito das próprias
ações e empatia.
• Curiosidade, pesquisa envolvimento
em desafios e soluções de problemas.
• Autonomia no brincar e nos cuidados
de si, do outro e do ambiente.
• Participação
em
situações
de
colaboração e compartilhamento.
• Relação: interação com adultos e
crianças. Ter iniciativa e buscar soluções
para conflitos. Brincadeiras: individuais, lado
a lado e em grupo.

parlendas, quadrinhas).
• Experiências com momentos de
narrativas literárias (contação de histórias,
cantigas, parlendas etc.) e momentos de
conversas em grupo (roda).
• Oportunidades para desenvolver o
comportamento leitor.
• Experimentação gráfica de marcas –
desenho/pintura – para ampliar as narrativas
e despertar hipóteses para a escrita.
• Elaboração de hipóteses e explicações
para situações-problema.
3. Traços, sons, formas e imagens (traços,
sons, cores e formas).
• Expressão e comunicação
• Criação e experimentação de diversas
linguagens e formas expressivas
• Vivências artísticas e ampliação de
repertório cultural e artístico.

EXPRESSÃO MUSICAL E
DANÇA

CAMPO DA ORALIDADE
E LETRAMENTO (ESCUTA,
FALA PENSAMENTO E
IMAGINAÇÃO)
• Expressão oral e diálogo: balbucios, fala
e brincadeiras com a oralidade. Comunicarse no cotidiano
• Narração de acontecimentos, criação
de enredos e recontos.
• Vivência de oportunidades para
compreender a fala dos adultos e das crianças
• Percepção dos diferentes discursos e
usos sociais da língua (falada e escrita)
• Brincar com as palavras (cantigas,

• Brincadeira e pesquisa sonora
• Vivência de repertório musical variado
em gêneros, estilos, épocas e culturas
diferentes.
• Reconhecimento de sons e ritmos
• Criação e produção de sons
• Momento de cantiga, roda e
brincadeiras tradicionais.
• Dança:
movimentos
e
gestos
expressivos
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EXPRESSÃO EM ARTES
VISUAIS
• Prática frequente (diária) do desenho,
marcas gráficas e experiências com as cores.
• Situações que instiguem a curiosidade,
criatividade e a expressão.
• Experimentação de uma diversidade
de materiais plásticos, riscadores e suportes.
• Pesquisa bidimensional e tridimensional
(desenho, pintura, modelagem, construção,
colagem).
• Exploração de materiais de largo
alcance (não convencionais e sucatas)

EXPRESSÃO NO FAZ DE
CONTA
• Brincadeiras com autonomia na
criação de enredos, cenários e papeis.
• Vivência em espaços e materiais
organizados (espaços propositores) que
ampliem o faz de conta.
• Oportunidades para brincar com
autonomia e também participar de
brincadeiras mediadas pelo professor.
• Oportunidades para brincar sozinho,
em grupo, com crianças da mesma faixa
etária e de idades diferentes.

CONHECIMENTO DE
MUNDO: NATUREZA,
CIÊNCIA E MATEMÁTICA
(ESPAÇOS, TEMPOS,
QUANTIDADES, RELAÇÕES E
TRANSFORMAÇÕES)
• Exploração das características dos
objetos e materiais: odor, sabor, sonoridade,
forma, peso, tamanho, posição, plasticidade
etc.
• Observação de padrões, irregularidades
e permanências; noções de espaço e tempo;
percepção de transformações, causas e
consequências.
• Vivência e pesquisa de transformações
e fenômenos naturais (clima, tempo, relevo),
físicos e químicos. Elaboração de hipóteses e
oportunidades para testá-las.
• Experimentação
de
conceitos
relacionados à quantidade, peso, tamanho,
forma e posição.
• Vivência da ocupação de espaços,
deslocamentos
e
das
construções
tridimensionais.
• Oportunidades para criar estratégias
para classificar, ordenar, relacionar, transferir
e transvasar.
• Relação direta e experiências com a
natureza (flora e fauna) e seus ciclos de vida,
diversidade, relações entre os seres vivos, os
elementos (água, ar, terra e fogo), respeito e
conservação.
Para facilitar o entendimento da BNCC
trazemos este quadro síntese formulado
pensando nos campos de experiências.
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Fonte: Quadro síntese elaborado de acordo com texto: A Educação Infantil na nova
versão da Base Nacional Curricular Comum. Plataforma Cultural, 2017. Disponível em:
<http://plataformacultural.com.br/educacao-infantil-nova-versao-bncc/>. Acesso em: 10 de
jan de 2019.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os princípios de equidade e igualdade propostos pela
BNCC para a Educação Infantil em alguns municípios traz
orientações sobre o currículo e as aprendizagens. Estes
norteadores curriculares são princípios que possuem a
intenção de trazer novos rumos para Educação Infantil.
Assuntos pertinentes ao contexto de cada escola devem ser
inseridos e colocados dentro do currículo porque a Base não
se encerra em si mesma e sim possibilita que as aprendizagens
sejam expandidas dentro dos CEIs e EMEIs. Muito proveitoso
às escolas também será o exercício de reflexão possibilitado
pela BNCC, visto que amplia a busca por uma comunidade
escolar mais ativa nas decisões nas escolas de Educação
Infantil ao propor que todos os segmentos participem do
processo ensino e aprendizagem.

MARIA DAS GRAÇAS REIS
BOMFIM
Graduação em Pedagogia,
Pontifícia Universidade
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História, Centro Universitário
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LETRAMENTO DIGITAL NA
APRENDIZAGEM
RESUMO: Esse artigo, tem por objetivo discutir os motivos pelos quais a tecnologia
deve ou não ser usada na escola, problematizando as razões e funções desses recursos
na educação. Por outro lado, visa refletir a finalidade do seu uso, ou seja, para que eles
devem ser usados e, mais especificamente, como devem ser utilizados. A partir da análise
bibliográfica, busca-se compreender a função da linguagem e do letramento digital como
práticas sociais importantes na contemporaneidade, abordando os conflitos, dificuldades
e possibilidades de usos dos recursos digitais na sala de aula. propõe uma reflexão sobre a
presença das diferentes tecnologias na sociedade e sobre os impactos que essas tecnologias
trazem para o contexto em que se inserem. Discute sobre o perfil do leitor, a partir do
advento das tecnologias digitais e, por fim, coloca a escola no centro da discussão, ao propor
que as tecnologias atuais podem ser compreendidas como artefatos que possibilitam não
só a democratização da cultura de diferentes maneiras, mas também o desenvolvimento de
habilidades leitoras.
Palavras-chave: Letramento Digital; Ensino; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO
Parece uníssono que as novas tecnologias
podem melhorar a educação e que é preciso
incluir recursos tecnológicos na sala de aula.
Entretanto, parece que professores, gestores
e alunos ainda não entendem o porquê
devem utilizar esses recursos nem com que
finalidade.
A partir da análise bibliográfica, buscase compreender a função da linguagem
e do letramento digital como práticas
sociais importantes na contemporaneidade,
abordando os conflitos, dificuldades e
possibilidades de usos dos recursos digitais
na sala de aula.
Em primeiro lugar, visa-se entender as
novas tecnologias presentes na escola, a
partir das políticas públicas, bem como a
noção de letramento digital. Em seguida,
discute-se por que, para que e como os
estudantes percebem as novas tecnologias
no espaço da sala de aula.
O momento atual, marcado pelo advento
das Tecnologias de Comunicação e Informação
(TIC’s), requer do indivíduo uma formação
que favoreça atuar com desenvoltura nos
diversos contextos tecnológicos. Assim, a
educação precisa atender à emergência de
uma sociedade que enfrenta diariamente
o desafio de absorver os impactos
advindos dos novos artefatos que surgem
vertiginosamente. Ademais, se movimentar
entre o real e o virtual é uma habilidade a
mais que se espera do profissional egresso
das escolas e universidades brasileiras.
A aquisição do conhecimento tecnológico,
bem como os meios como se processa didática

e pedagogicamente esse conhecimento,
assumem relevância. Na medida em que
os profissionais são formadores também
estão se formando, ou seja, a aprendizagem
acontece em tempo real sem local nem
horário privilegiados, onde a hierarquização
do saber cede lugar a uma relação pautada
no diálogo e em ambientes colaborativos.
Os resultados permitem afirmar que
para haver Letramento Digital é necessário
que
o
indivíduo
seja
alfabetizado
tecnologicamente. as indagações continuam
em aberto e construção, apenas estamos
nos conduzindo às evidências, tentando
intermediar e compreender conscientemente
as vozes deste nosso trabalho.

HABILIDADES DE LEITURA
Em 1981, Paulo Freire apresentou, na
abertura do Congresso Brasileiro de Leitura,
realizado em Campinas, uma palestra que
deu origem ao livro A importância do ato
de ler: em três artigos que se completam
(1986), na qual ele propôs uma compreensão
mais crítica da leitura, que fosse além da
decodificação da escrita, ampliando seu
conceito para a compreensão do mundo.
Segundo Freire (1986), “a leitura do mundo
precede a leitura da palavra, daí que a
posterior leitura desta não possa prescindir
da continuidade da leitura daquele” (FREIRE,
1986, pp. 11-12).
Seguindo o pensamento de Freire (1986),
Britto (2003) afirmou que a criança, o
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adolescente e o adulto têm de aprender com
o mundo e, nesse aprendizado, aprender a
escrita. Ou o contrário, a aprendizagem da
escrita deve implicar a aprendizagem do
mundo. Aprender uma linguagem para eles
implica aprender referências do mundo, visto
que se entendia que o sujeito, a linguagem e
o conhecimento estavam interligados.
Esses estudos despertaram para a
necessidade de considerar os aspectos
sociais e os estudos linguísticos, o que
engloba o ensino-aprendizagem de Língua
Portuguesa mais voltado para o aluno e para
sua formação integral. É nesse contexto, de
acordo com Britto (2003), que se passou a ter
uma preocupação com a tradução do termo
literacy. Cabe destacar que Paulo Freire
não propôs tradução alguma para literacy,
todavia seus estudos foram importantes e
precursores do conceito de alfabetização
que se instaurava.
O termo literacy foi traduzido no português
como a habilidade de ler e escrever que já era
entendida pelos autores anglo-saxônicos,
segundo Buzato (2007), como um conceito
que englobava dimensões de sistema, meio
e uso em diversas situações que nessa época
passam a ir além do que se entendia, até então,
no Brasil, por alfabetização. Na tentativa de
separar os estudos sobre o impacto social da
escrita dos estudos sobre alfabetização, que
destacavam as competências individuais no
uso e na prática da escrita, de acordo com
Kleiman (1995), o termo literacy foi traduzido
como letramento.
Tfouni (2000) diz que
a necessidade de se começar a falar em
letramento surgiu, creio eu, da tomada de

consciência que se deu, principalmente, entre
os linguistas, de que havia alguma coisa além
da alfabetização, que era mais ampla, e até
determinante desta (TFOUNI, 2000, p. 30).
É preciso considerar que a aprendizagem
de uma linguagem envolve aprendizagem de
referências do mundo, pressupõe reconhecer
que os contextos de uso da linguagem
precisam ser considerados nas práticas de
ensino-aprendizagem.
Soares (1998) segue a mesma perspectiva,
pois afirma que letramento “é o conjunto de
práticas sociais ligadas à leitura e à escrita
em que os indivíduos se envolvem em seu
contexto social”. Confirma-se, assim, que o
conceito de letramento se liga às práticas
sociais de leitura e de escrita.
Cabe destacar que o número de
eventos sociais de uso de leitura e de
escrita aos quais as pessoas se expõem, o
número de gêneros que circulam nesses
diferentes eventos e o fato de as práticas
sociais e de leitura e escrita estarem
continuamente em mudança tornam difícil,
se não impossível, a tarefa de definir um
indivíduo letrado e de se adotar um único
conceito para letramento.
Mortatti (2004) afirma que a “definição do
termo ‘letramento’ tem sido marcada por certa
fluidez e imprecisão” (MORTATTI, 2004, p.
86). Soares (2006), afirma ser problemática a
definição de letramento. A autora apresenta
o conceito de letramento “como fenômeno
multifacetado e extremamente complexo;
argumenta-se que o consenso em torno de
uma única definição é impossível” (SOARES,
2006, p. 65). Defende que essa dificuldade
em se definir o letramento deve-
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se ao fato de que “o letramento cobre uma
vasta gama de conhecimentos, habilidades,
capacidades, valores, usos e funções sociais;
[...] sutilezas e complexidades difíceis de ere
contempladas em uma única definição”
(SOARES, 2006, p. 65).
Segundo Soares (2006), se for tomada
apenas a dimensão individual do letramento
para a leitura e a escrita (entendendo que
a leitura e a escrita exigem habilidades
bastante diferentes) de diversos tipos de
materiais, já se pode entender a dificuldade
em se estabelecer um único conceito, pois
para leitura de cada material, de cada gênero,
serão exigidas habilidades diferentes, o que
poderia interferir no conceito de letramento.
Para ela,
as competências que constituem o
letramento são distribuídas de maneira
contínua, cada ponto ao longo desse
contínuo indicando diversos tipos e níveis de
habilidades, capacidades e conhecimentos,
que podem ser aplicados a diferentes tipos
de material escrito (SOARES, 2006, pp. 7071).
Não há como negar que as práticas
de leitura e de escrita demandam
habilidades individuais que, ao mesmo
tempo, não podem ser dissociadas de
seus contextos de uso. Além disso, as
capacidades individuais são distintas e os
contextos de uso da leitura e da escrita
também diferem de um indivíduo para outro
e de uma sociedade para outra (e de uma
classe social para outra).
Esse panorama aponta para a dimensão da
complexidade em se estabelecer um conceito
padrão para letramento, ou seja, as pessoas,

em diferentes lugares e em diferentes
contextos políticos e culturais participarão
de diferentes eventos de letramento, e,
portanto, terão de questionar diferentes
valores, tradições e formas de distribuição
de poder e utilizarão a linguagem de formas
diversas. Há que se considerar que uma
sociedade, com o passar do tempo, passa a
ter novos comportamento políticos, sociais,
econômicos também linguísticos.
Para Buzato (2006a),
letramento, ou mais precisamente os
letramentos, são práticas sociais e culturais
que têm sentidos específicos e finalidades
específicas dentro de um grupo social,
ajudam a manter a coesão e a identidade
do grupo, e são aprendidas em eventos
coletivos de uso da leitura e escrita, e por
isso são diferentes em diferentes contextos
socioculturais (BUZATO, 2006a, p. 4).
Segundo Kleiman (1995), no modelo
autônomo de letramento, proposto por
Street (1984), a escrita é entendida como
um produto completo em si, que não está
ligado ao seu contexto de produção para ser
interpretado. O processo de interpretação
é determinado pelo funcionamento lógico
interno ao texto escrito. Buzato (2007)
acrescenta:
O assim chamado modelo “autônomo”
do letramento, isto é, aquele segundo o
qual o letramento é uma variável autônoma
determinante de impactos cognitivos e
socioculturais nos indivíduos e grupos em
que é introduzido, está diretamente ligado a
uma concepção de linguagem fundada num
objetivismo abstrato que separa a língua da
fala, ou o sistema de seus usos. Associada

1992

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

a essa concepção de linguagem, ou mais
precisamente derivando dela, aparece nesse
modelo uma caracterização da escrita como
tecnologia de representação da fala e do
pensamento, por conta de sua natureza
objetiva, de separar o sentido do enunciado
(text meaning) do sentido da enunciação
(speaker meaning) (BUZATO, 2007, p. 112).
O letramento está intimamente ligado à
escrita que é concebida como uma variável
autônoma, que não sofre interferência do
meio social e, por isso, não é interpretada
segundo seus usos sociais, mas em razãoo
seu
próprio
funcionamento
interno.
Entendemos ainda que o domínio da escrita
pode modificar a perspectiva econômica e
social do indivíduo.
De acordo com Kleiman (1995), esse
é também o modelo prevalente na nossa
sociedade e que se reproduz, sem grandes
alterações, desde o século passado.
Por esse motivo, segundo ela, a escola
não tem viabilizado ao aluno participar
competentemente de eventos de letramento
não escolares, ou de tarefas que requeiram
uma “atitude abstrata”.
Fanfani (2000), conclui que “em muitas
ocasiões, as instituições escolares tendem
ao solipsismo e a negar a existência de
outras linguagens e saberes e outros modos
de apropriação de conhecimento, distintos
daqueles consagrados nos programas e nas
disposições escolares. Soares (2006) afirma
que
o letramento é, sem dúvida alguma,
pelo menos nas sociedades modernas
industrializadas,
um
direito
humano
absoluto, independentemente das condições

econômicas e sociais em que um dado grupo
humano esteja inserido (SOARES, 2006, p.
120).
A autora enfatiza, que os letramentos
adquiridos
nos
contextos
escolares
permanecem, na maioria dos casos, incapazes
de lidar com usos cotidianos, pois estes não
adentraram os muros escolares. Kleiman
(1995) confirma tal percepção.
pode-se afirmar que a escola, a mais
importante das agências de letramento,
preocupa-se, não com o letramento, prática
social, mas com apenas um tipo de prática de
letramento, a alfabetização, o processo de
aquisição de códigos (alfabético, numérico),
processo geralmente concebido em termos
de uma competência individual necessária
para o sucesso e promoção na escola
(KLEIMAN, 1995, p. 20).
O apego ao modelo autônomo de
letramento é de responsabilidade estrita das
instituições escolares, que negam outros
modos de apropriação do conhecimento.
Essa dificuldade não descarta a validade
dos estudos de letramento para discutir
questões importantes da educação ao
longo do tempo e nos dias atuais. Discutir a
educação na atualidade implica reconhecer a
presença das tecnologias digitais em nosso
cotidiano e, por e em consequência delas,
a emergência de uma nova cultura, de um
novo pensamento (SANTAELLA, 2005).

LETRAMENTO NA ERA
DIGITAL
Não há como negar que as práticas de
leitura e escrita na contemporaneidade,
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em sua maioria, são mediadas por uma
tecnologia digital. Nessa perspectiva, pensar
em letramento hoje envolve considerar a
presença das tecnologias digitais em nossas
atividades cotidianas.
O surgimento da Sociedade da Informação,
em que o domínio da informação passou a
ser o principal “capital de troca”, explica o
grande investimento no desenvolvimento de
Tecnologias de Informação e Comunicação
(TIC’s): rede de computadores, banda larga,
telefonia móvel, data show e iPads, entre
outros.
Acompanhando esse conjunto de avanços,
linguagens desenvolvidas para o uso de
meios analógicos (película fílmica e fita
cassete, entre outros) ou impressos migram
para meios digitais, permitindo a integração
e hibridização dessas linguagens (BRAGA,
2013, p. 39).
Posteriormente, a criação das redes sem
fio teve como impacto ampliar a circulação
dessas novas práticas letradas. Nota-se
que as práticas sociais determinaram o uso
das tecnologias, ou seja, não foi o uso das
tecnologias que determinou o surgimento
da Sociedade da Informação, mas o processo
de urbanização e a natureza do Mercado de
Trabalho.
Com o advento da interatividade, esses
programas buscam aproximação com os
novos modos de comunicação da sociedade,
marcados pela participação e pela
colaboração e não pela recepção passiva da
informação, o que nos leva a compreender
que são as tecnologias que determinam as
práticas cotidianas. Ao mesmo tempo, eles
revelam que uma nova identidade (novo

ethos) instaura-se nas práticas letradas
contemporâneas. Os estudos que tratam
das novas práticas letradas que consideram
o novo modo de agir das pessoas são os
estudos dos “novos letramentos” discutidos
por Lankshear e Knobel (2007 e 2011).
Esses estudos embasam-se nas teorias
sobre modos de produção (CASTELLS, 1999),
especificamente o pós-industrialismo (BELL,
1973). Daniel Bell (1973) criou o termo
“sociedade do conhecimento”, atentandose para o fato de que a economia estava
deixando de se preocupar com a produção
de bens materiais (era industrial) e passando
a se atentar para a necessidade de produzir
conhecimentos (era pós-industrial).
Nessa perspectiva, Castells (1999), discute
a identidade do ser humano no mundo
pós-moderno com base em redes, sistema
aberto altamente dinâmico e suscetível de
inovação. Para ele, no pós-industrialismo
houve a emergência de identidades coletivas
que se constroem a partir de estruturas o
que tem ganhado espaço com as tecnologias
da informação porque elas fornecem a base
material para a expansão desse sistema. Por
esse motivo, muitos se referem à era pósindustrial como era digital.
Para refletir melhor sobre o “novo ethos”
acerca do qual teorizam Lankshear e Knobel
(2007 e 2011), é preciso compreender que
as novas práticas letradas (sejam digitais
ou não) demandam um trabalho/discurso
participativo, colaborativo e distribuído.
Nesse novo lugar de ser/agir, as ações são
menos dominadas por especialistas, as
normas e regras que governam os novos
letramentos são mais fluidas e menos
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permanentes que aquelas de letramentos
tradicionais, da cultura do papel. Esses
fenômenos sugerem que a diferença de ethos
entre os letramentos e os novos letramentos
têm a ver com fenômenos sociais e históricos
de “fragmentação do espaço” acompanhados
pela emergência de uma nova mentalidade
(LANKSHEAR; KNOBEL, 2007).
O ethos é novo e a tecnologia também, seria
o caso, por exemplo, de alguns letramentos
digitais, principalmente. Esses conceitos são
bastante esclarecedores e contribuem para
delimitarmos o enfoque desta pesquisa. São
esclarecedores no sentido de que confirmam
que os novos modos de agir, de pensar e de
construir o conhecimento são características
dos novos letramentos que surgem e não
são determinados pelo uso das tecnologias.
Ao mesmo tempo, mostram que nem todo
letramento/prática que envolve nova
tecnologia será sempre novo letramento.
Buckingham (2010) ilustra bem esse
último aspecto ao discutir algumas das
especificidades da cultura digital. Ele alerta
para o fato de que nem tudo que está
veiculado no computador pode realmente
ser chamado de digital. A prática de leitura
não mudou necessariamente. A superfície
mudou: ao invés de papel, tem-se agora
uma tela; contudo, pode-se dizer que a
experiência de leitura é a mesma.
O letramento digital: um novo letramento
que se utiliza de uma nova tecnologia, um
caso paradigmático dos novos letramentos.
Buzato (2006b) entende que
Letramentos Ligitais (LDs) são redes
de letramentos (práticas sociais) que se
apoiam, entrelaçam, e apropriam mútua e

continuamente por meio de dispositivos
digitais (computadores, celulares, aparelhos
de TV digital, entre outros) para finalidades
específicas, tanto em contextos socioculturais
limitados fisicamente, quanto naqueles
denominados online, construídos pela
interação social mediada eletronicamente
(BUZATO, 2006b, p. 16).
Para Buckingham (2010) o letramento
digital não é somente uma questão funcional
de manusear o computador e fazer pesquisas;
é necessário saber localizar e selecionar
os materiais por meio de navegadores,
hyperlinks e mecanismos de procura,
entre outros. O autor afirma ainda que não
basta ter somente habilidades necessárias
para se recuperar informações na mídia
digital, é preciso ser capaz “de avaliar
e usar a informação de forma crítica se
quiserem transformá-la em conhecimento”
(BUCKINGHAM, 2010, p. 49). Isso
significa fazer perguntas sobre as fontes da
informação, os interesses dos produtores e
qual sua relação com as questões sociais,
políticas e econômicas.
O desenvolvimento das novas tecnologias
é fruto de demandas sociais, mas que, para
utilizá-las, faz-se necessário dominar novas
habilidades, como destaca Buckingham
(2010).
Nesse sentido, concordamos que os
letramentos digitais tanto são afetados pelas
culturas quanto afetam as culturas nas quais
são introduzidos, de modo que seus efeitos
sociais e cognitivos variarão em função
dos contextos socioculturais e finalidades
envolvidas na sua apropriação (BUZATO,
2006a, p. 7).
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O uso das tecnologias, apesar de
demandado pelas relações sociais, afeta
essas relações. É o caso, por exemplo, da
noção de tempo e espaço, pois as tecnologias
têm viabilizado um rompimento nas barreiras
espaciotemporais, tornando-se possível, sob
a mediação de uma tecnologia digital, estar
em diferentes tempos e espaços ao mesmo
tempo.
Segundo Braga (2013, p. 45), o uso das
tecnologias digitais faz com que se tornem
imprecisas e difusas as barreiras de tempo
e espaço, trazendo alterações nas práticas
sociais e tornando possível o surgimento
de um novo tipo de comunidades: as
comunidades virtuais.
A integração de espaços e tempos
nos ambientes online, em especial, nas
comunidades virtuais, interfere na maneira
de se usar a linguagem. Um exemplo
disso é o “internetês”: “uma linguagem
social adaptada à rapidez de escrita dos
gêneros digitais em que circula” (ROJO,
2009, p. 103).
Buzato (2011) o define como “forma
alternativa de grafar o português falado”.
Notamos que a própria noção de língua
escrita e oral, antes entendidas numa visão
dicotômica, é modificada e, nesse caso, se
fundem e se interpenetram.
Santaella (2005) fala em hibridização de
linguagens (em que as imagens, os sons,
as cores, os links, hiperlinks, os vídeos que
também se interpenetram e ressignificam)
e no surgimento de novas linguagens, que
caracterizam os textos digitais e que, ao
mesmo tempo, mobilizam novos modos de
pensar, agir, sentir.

Esses
novos
modos
de
pensar,
agir e sentir, que emergiram com a
linguagem digital, são interativos e dialógicos.
Nesses termos, não há como pensarmos em
novas tecnologias estritamente como uma
nova técnica, ou como um novo meio de
transmissão de conteúdos preexistentes.
“A hipermídia é, na realidade, uma nova
linguagem em busca de si mesma”
(SANTAELLA, 2005, p. 392).
O leitor assume um novo papel, e
esse novo perfil do leitor é influenciado
também
pelo
amplo
acesso
à
informação e pela rápida circulação
dessa
informação.
Bauerlein
(2007)
afirma que, atualmente, as crianças e os
jovens, que convivem mais de perto com
computadores, já não leem atentamente e
concentradamente
textos,
eles
mais
“escaneiam” as informações que lhes
interessam, detendo-se pouco no conjunto
do escrito. Essas práticas de letramento que
exigem a aquisição e o desenvolvimento de
habilidades de leitura e escrita, conforme as
modalidades e semioses utilizadas, ampliam
a noção de letramento(s) para letramento(s)
digital(ais).
A concepção de letramento digital e do
novo ethos característico na cultura digital,
estão novas práticas letradas (digitais ou
não) que demandam um trabalho/discurso
participativo, colaborativo e distribuído
(LANKSHEAR; KNOBEL, 2007, 2011), em
que os espaços e os tempos se interpenetram.
As redes sociais trazem um exemplo
claro
da
potencialidade
interativa
propiciada pela tecnologia digital. Nesses
espaços, é possível e prevista uma
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participação efetiva entre os usuários. Na
verdade, esse é o objetivo das redes sociais:
troca, colaboração e construção conjunta.
Segundo Coiro et al. (2008), a aquisição
do letramento digital não pode ser
definida pela aquisição da habilidade
de tirar vantagem de uma tecnologia
específica, mas uma mentalidade e a
habilidade de se adaptar continuamente a
novas tecnologias e novos letramentos que
se difundem no tempo e no espaço.
De
nada
vale
estar
conectados
se o modelo de mentalidade e o
modo de comunicação valorizam a
centralização,
a
produção/inteligência
individual e a autoria e conhecimento estão
reservados apenas aos especialistas e suas
instituições.
Agir dessa forma no ciberespaço é diminuir
o potencial das novas práticas letradas ali
presentes, impedindo a expansão de suas
possibilidades de significação.
O
letramento
e
as
tecnologias
digitais
também
como
instrumentos
meramente técnicos, desconsideram os
aspectos sociais e cognitivos. Por isso,
fazer o uso das tecnologias digitais para
substituir recursos mais antigos para
trabalhar a linguagem numa perspectiva
individualista.
O modelo autônomo de letramento, ligado
ao ensino de técnicas de leitura e de escrita
permanece inerente às práticas escolares
(em oposição ao modelo ideológico), o
letramento digital permanece vinculado
ao entendimento de que o conhecimento
técnico dos recursos digitais leva o aluno ao
letramento digital.

AS TECNOLOGIAS NA
APRENDIZAGEM
Pensar para que empregar as novas
tecnologias na escola pressupõe refletir
sobre as significações que são conferidas
pelo sujeito. Essas ideias evidenciam a
compreensão que os professores têm acerca
do uso das Tecnologias de Informação e
Comunicação – TIC’s na sala de aula, uma
vez que, segundo eles, esses recursos podem
facilitar o aprendizado, atuar de forma
interativa, unindo professores e alunos.
A sua utilização, portanto, está muito ligada
aos conteúdos escolares e à interação entre
os pares na escola. A noção de letramento
digital, portanto, parece ser desconhecida
desses professores, ou seja, a necessidade
de integração dos conhecimentos adquiridos
pelas/nas/sobre
as
Tecnologias
de
Informação e Comunicação – TIC’s na vida
social.
Além disso, talvez falte uma integração
maior dos recursos tecnológicos a um projeto
mais amplo da escola. A tecnologia é vista
isoladamente, como um acessório que pode
ajudar o processo de ensino aprendizagem.
Nesse sentido, Grinspun apud Ribeiro (2011)
afirma que:
A tecnologia não pode estar dissociada
da educação: ela é parte integrante do
processo educativo e não deve ser tratada
isoladamente. Além disso, a tecnologia deverá
estar presente não como apêndice, mas
como realidade que não pode ser ignorada
ou desconhecida, da forma mais humana
possível. Logo, um projeto de educação
tecnológica precisa ter intencionalidade e
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respaldo teórico (RIBEIRO, 2011, p. 47).
Para que o computador se torne um
instrumento de prática do sujeito, utilizado
em suas potencialidades, é imprescindível
que as pessoas estejam abertas a novas
experiências e, simultaneamente à crítica de
seus resultados. “Uma recepção crítica das
novas tecnologias da informação é o caminho
que nos resta, na pedagogia, para mantermos
e (re)vitalizarmos os processos de ensino
e aprendizagem” (GERALDI; FICHTNER;
BENITES, 2006, p. 118).
Para compreender os complexos processos
de transformação social que o computador
empreende na sociedade, Geraldi; Fichtner;
Benites (2006) discutem sobre a necessidade
de questionar sobre o potencial desses
novos meios e instrumentos para o futuro da
sociedade e da educação.
Parece ser evidente o enriquecimento nos
processos interacionais, mas as experiências
históricas de apropriação de outras
tecnologias, como a escrita e a imprensa,
ao invés de propiciar uma inclusão, pode
ocasionar uma profunda exclusão social.
Historicamente, os mais abastados
dominaram esses complexos instrumentos
apropriando-se dos seus recursos a fim de
facilitar sua convivência social. É necessário,
portanto, compreender as potencialidades do
computador aliadas a outras características
humanas, como a construção de novas formas
de relações entre sujeitos livres. O seu uso
não deve ser imposto na escola, nem sequer
nas interações humanas na modernidade.
Não é só porque abre incontáveis
possibilidades de interações, de circulação de
informações, de expansão das possibilidades

de aprender que o computador abre novas
perspectivas para o que até hoje representa
o núcleo da subjetividade do homem, a sua
intuição, o seu pensamento pessoal, a sua
criatividade, as suas emoções, etc. (GERALDI;
FICHTNER; BENITES, 2006, p. 126).
As novas tecnologias, assim como outras
que surgiram na história da humanidade
devem estar a serviço dos seres humanos.
Dessa forma, suas potencialidades devem
ser compreendidas pelas pessoas que
reconfiguram seu agir, quando fizer sentido.
Embora os resultados sejam disseminados em
um discurso do “ter que usar”, é fundamental
que o professor entenda se quer usar, por
que, para que e como usar.
Desta maneira, o uso do computador pode
fazer sentido na sala de aula, não como uma
necessidade ou obrigação, mas como mais
uma tecnologia aliada à construção dos
conhecimentos reconfigurados pelos sujeitos
(BRONCKART, 1999; 2006). Além disso,
essas novas Tecnologias de Informação e
Comunicação – TIC’s devem estar integradas
a um projeto da escola como um todo,
estando a serviço dos sujeitos para o seu
desenvolvimento e aprendizagem.
O uso das Tecnologias de Informação
e Comunicação – TIC’s na sala de aula
pressupõe pensar a maneira como
explorar suas potencialidades, por meio
do desenvolvimento de modelos didáticos
adequados ao contexto social. Esse processo,
no entanto, é complexo e longo, pois implica
a apropriação desses recursos por alunos e
professores.
Além de se pensar por que e para que
usar, entender a maneira como integrar
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esses recursos na sala de aula pode ser
fundamental para o sucesso da utilização a
favor da construção dos sujeitos sociais.
A apropriação social do computador
não significa a organização sistemática
do ensino nas escolas para desenvolver
uma competência dos indivíduos para usar
esse meio de forma adequada num nível
técnico. A apropriação social da “máquina
universal” significa um processo com o qual
apreendemos o computador como uma parte
de nossas formas de vida cotidiana. Implica
usar e desenvolver essa tecnologia como um
meio de autogestão de nossa sociedade, sem
esperar que ele próprio, como tecnologia,
desenvolverá por si um modelo de gestão
a que os indivíduos devem se submeter
como querem fazer crer os ideólogos de
mercado livre. Ao contrário, será as práticas
sociais que constituirão um novo modelo
adequado às novas condições de existência
que o desenvolvimento está possibilitando.
Os homens com suas máquinas construíram
o mundo que temos; os homens com suas
máquinas construirão o mundo que teremos
(GERALDI; FICHTNER; BENITES, 2006, pp.
129-130).
As metodologias escolares para o uso do
computador e demais tecnologias, assim,
devem prever, não apenas a exploração
conteudística do ambiente virtual. Ao
contrário, as tecnologias devem ser
integradas na escola como parte do sistema
social, promovendo a inclusão digital, e
apropriadas pelos sujeitos como forma de
mudança e construção da sociedade. Nesse
sentido, o letramento digital tenta promover
o uso das tecnologias a serviço da vida em

comunidade. Portanto, não se deve ensinar
informática, mas praticá-la. Ainda assim, é
preciso problematizar como os professores
estão usando as TIC em sala de aula e se
essas metodologias podem propiciar ganhos
sociais para os docentes e discentes.
Apesar da possibilidade de variação na
maneira como trabalhar com as Tecnologias
de Informação e Comunicação – TIC’s na
escola, é fundamental que o professor
compreenda a necessidade de adaptar as
metodologias para essa nova realidade.
Segundo Frade (2011), a cada tecnologia
da escrita na sociedade, deveríamos (re)
pensar novas formas de agir e possibilidades
cognitivas e, consequentemente, em novas
pedagogias. Esses instrumentos transformam
as maneiras de se relacionar com a cultura
escrita e com o próprio conhecimento e com
a escola, instituição incumbida de transmitilo.
Para Ribeiro (2011), a questão crucial de
uma prática educativa mediada pela tecnologia
é analisá-la a partir da perspectiva de um
planejamento, buscando-se a participação
dos professores no suporte pedagógico e
apresentação de soluções. As ferramentas
tecnológicas devem ser utilizadas se fizer
sentido para os professores e alunos, ou
seja, quando acrescentar valor e inovar os
programas e processos já existentes.
A imposição não deve vir “de fora”, de
políticas públicas que determinam o uso
desses instrumentos ou de pesquisas que
demonstram que o uso dessas tecnologias
melhora o processo de ensino aprendizagem.
As Tecnologias de Informação e
Comunicação – TIC’s devem ser utilizadas
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quando os docentes e discentes acharem
necessárias em seu âmbito social e quando
seu uso fizer sentido nas práticas sociais; ou
seja, seria bom que sua utilização estivesse
atrelada a práticas de letramento digital, que
visam diminuir a exclusão social.
Ao se pensar o processo pedagógico
mediado pela tecnologia, não se pode
esquecer que a centralidade da ação deve
estar nos sujeitos, e não na técnica. Esse é
um fato de ordem primitiva; é preciso ver
primeiro as potencialidades do indivíduo;
a máquina é apenas um instrumento. [...] A
tecnologia só tem validade se for subordinada

ao homem. É preciso um olhar para além da
técnica, verificando-se os sujeitos com seus
anseios, sua existência, suas potencialidades
e seus problemas; e, diante disso, reconhecer
a tecnologia enquanto saber importante e que
está a serviço do homem para o atendimento
de suas necessidades (RIBEIRO, 2011, p. 94).
A educação, particularmente a mediada
pelas novas tecnologias, traz como
compromisso ético propiciar a inserção de
todos em seus domínios e batalhar por essa
inclusão, buscando ultrapassar a alienação.
As escolas devem procurar e possibilitar a
formação da autoconsciência.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao refletirmos sobre o letramento na atualidade,
verificamos a necessidade de considerar a presença das
tecnologias digitais em nossas atividades cotidianas, cujo
uso é fruto de demandas sociais e do grande investimento
no desenvolvimento de Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC): rede de computadores, banda larga,
telefonia móvel, data show e iPads, entre outros. Essas
demandas da sociedade vinculam-se a uma nova mentalidade
que se forma e que determinou o que se tem denominado
letramento digital: um novo letramento que se utiliza de uma
nova tecnologia.
Não há mais como fechar nossos olhos para as demandas
da sociedade e elaborar propostas de ensino pautadas na
transmissão de conteúdos, que se preocupem apenas com
o ensino de gêneros institucionalizados que, normalmente,
estão veiculados ao papel. Um ensino nesses moldes
jamais contribuirá para a formação de um aluno para atuar
competentemente na sociedade, pois, fora da escola, o
aluno tem acesso à informação, participa de atividades
colaborativas, comunica-se em diversas modalidades, produz
e divulga textos não escolares. Por isso, não basta inserir as
tecnologias na escola. É preciso entendê-las para utilizá-las
adequadamente e de forma relevante.
É preciso superar essas barreiras e propor atividades
pedagógicas que considerem a realidade dos alunos, levando
em conta as teorias de letramento e de letramento digital
não desconsiderando as propostas curriculares. No âmbito
dos estudos de letramento digital, todavia, destacamos
uma tendência pela defesa de que as novas tecnologias da
informação podem transformar esses hábitos institucionais
de ensinar e aprender, que vêm sendo discutidos há anos.
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A DIFICULDADE DE TRABALHOS
COM ALUNOS IMIGRANTES QUE
FALAM UMA SEGUNDA LÍNGUA
RESUMO: Este trabalho tem por objetivo explanar importância do ensino de ensinar
geopolítica no ensino Fundamental, bem como utilizar este processo de reflexão para
transformar a sociedade. Além de apresentar objetivos claros para favorecer aulas de geografia
ministradas de maneira crítica, séria e objetiva, valorizando o meio e o espaço oferecido
pela escola. O fator principal da discussão girará entorno da geopolítica e o papel que a
escola assume diante da dificuldade de aprendizagem da disciplina no ensino fundamental,
buscando a solução do problema com a ideia de valorizar o diálogo utilizando o espaço
oferecido para discutir sobre os assuntos propostos , incentivando o indivíduo a perceber-se
participante deste, levando-o a entender a relação homem – mundo modificando o que não
condiz com os novos paradigmas sociais.
Palavras-chave: Educação; Geopolítca; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO
Após observar que a escola do ensino
fundamental e médio tem muitas dificuldades
para e entender uma segunda língua dentro
do ensino público, apresentando aos alunos
um conteúdo de inglês um tanto escasso,
não oferecendo a população recursos para
que esta consiga entender seu domínio,
grafia ou fluência, não percebendo a origem
de seus problemas políticos, regionais,
etc., aumentando frequentemente o
desinteresse das crianças pelo que ocorre
nas aulas de outros idiomas, devido à falta
de material didático apropriado a ausência
de professores, e a carga horária insuficiente,
havendo necessidade de refletir sobre o
assunto ,buscando enfatizar a Aplicação do
Conceito de cidadania e sociedade nas séries
iniciais.
Para entender tais problemas de maneira
superficial, pois a questão é bem mais
ampla e necessária de ser estudada, será
preciso buscar entender a relação que esta
língua adversa influencia em nosso dia a
dia, observando a diferença desta com a
língua mãe, chegando assim a necessidade
de discuti-la em salas de aula, utilizando o
espaço escolar como sede para construção
de métodos de ensino e planejamento que
busquem minimizar este problema de forma
que os alunos realmente internalizem o
conhecimento necessário sobre a ideia
proposta.
O objetivo principal deste vem a ser,
portanto, oferecer meios para que se
entenda o inglês ou outra língua como
aprendizado consciente, significativo, criativo

contribuindo para que seu entendimento
favoreça a mudança da realidade existente
contribuindo para o rendimento sustentável,
valorizando e diminuindo dois problemas
sociais que abrangem muitas pessoas neste
século. Conscientizar, portanto, o futuro
adulto é o caminho para a reorganização
e melhora da cidadania, especificando o
conceito de reaproveitamento oferecendo
conhecimento e novas ideias para resolver
as dificuldades de ensinar línguas na sala de
aula.

A DIFICULDADE DE
TRABALHOS COM ALUNOS
IMIGRANTES QUE FALAM
UMA SEGUNDA LINGUA
O Século XXI, é marcado por importantes
discussões sobre o papel da educação
na formação do cidadão. Porém para se
construir a cidadania é necessário que se
tenha o domínio geográfico do seu meio,
pois este favorece o indivíduo a suprir
suas necessidades no que diz respeito à o
trabalho, as lutas sociais, deveres políticos, e
pratica social da democracia.
Conhecendo seu espaço é possível
saber ao qual estão as necessidades
individuais e quais são os métodos de suprilas, assim o mesmo terá consciência no qua
ele poderá agregar-se para conseguir comida,
trabalho, cultura de subsistência, etc.
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O ensino de línguas dentre elas o inglês
e o espanhol então, pode ser considerado
de extrema importância em todos os níveis
escolares, já que é no início da aprendizagem
nas séries iniciais que se treina a criticidade
da criança, desenvolvendo a capacidade de
compreender conceitos mais profundamente,
mesmo porque estamos recebendo grande
contingente migratório que necessitam
comunicar-se.
Hoje o ensino de inglês, visa estudar
somente a disciplina, sendo considerada
estática, visualizando a relação fala e escrita
com o meio sem grandes aprofundamentos,
sendo o conceito apresentado pronto sem
estimular o pensamento.
Para real aprendizagem, seria preciso
entender as estratégias políticas usadas e a
obtenção de poder sobre algum território,
observando seus recursos naturais, sua
posição geográfica ,etc., localizando-se
teoricamente no tempo e espaço para dar
significado a aprendizagem. Podendo esta
ser vista como uma disciplina dinâmica, que
não se contenta em conceber simplesmente
o conteúdo com o simples dever de informar,
a geopolítica, ,busca oferecer meios de
se entender a história, o meio , o caminho
percorrido, o território apresentado.
Tal fator implica em criar e formar
indivíduos que questionem a realidade,
tomando consciência dos direitos ,
deveres e necessidades políticas do meio,
compreendendo conflitos e buscando
soluções favoráveis para todos.
Diante de tudo, o papel da disciplina
visa despertar a criticidade de alunos e
professores contribuindo para a formação e a

consolidação da cidadania. Os objetivos para
trabalhá-la estão no direito constitucional
do indivíduo de receber educação, tendo
como função principal formar e informar.
É preciso então, apresentar metodologias
que favoreçam o desenvolvimento desta
proposta no ensino fundamental para que
este direito seja preservado desde o ensino
fundamental.
Agregado a isto, quando o indivíduo
entende seu papel social as questões de
inglês envolvidas em seu cotidiano, este
transforma-se em um ser questionador de
seus direitos e consciente de seus deveres,
passando a compreender de maneira ampla o
que vem a ser cidadania, oferecendo sentido
real e amplo ao termo.
Quando
observados
os
dados
quantitativos, sobre estas informações
percebemos que o indivíduo no início da
sua formação não se interessa pelo sentido
real da democracia, não compreendendo
qual seu verdadeiro papel na sociedade, nem
os termos que se fazem presentes nestas
necessidades, colocando-se alheio ao que
ocorre em sociedade que faz parte de sua
vida desde o seu nascimento.
Já apoiando-se na geopolítica este
se transformaria em um ser situado no
seu tempo e espaço contribuindo para a
organização social do meio, dando real
função aos caminhos midiáticos do seu
entorno. Este conteúdo no entanto só é
discutido superficialmente, não favorecendo
a formação no início da jornada escolar.
As dificuldades encontradas no aprendizado
de inglês no Ensino Fundamental estão
presentes frequentemente na falta de
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atrativos que a disciplina oferece, e na
questão de transmissão de conhecimentos
uma vez que se oferecem conceitos prontos,
não permitindo a quem o recebe identificar
e solucionar o problema, dificultando
o entendimento durante a sua leitura
dificultando a percepção da importância da
matéria pelo educando deixando-o a parte
no processo de construção do saber.
Segundo Rosa (2001), para que a
criança se torne sujeito do seu processo
de desenvolvimento, em suas ações diárias,
deve-se permitir que ela construísse por si
valores e regras no dia a dia que favoreçam
suas interações com o mundo físico e
social, o inglês para ser uma matéria de
eficiência necessita também desta relação.
Unido a este processo está à qualidade das
execuções destas atividades, justificadas
pela necessidade funcional dos mecanismos
de controle de movimento, necessários para
desenvolver habilidades e interiorizando-as
construindo o conhecimento.
Quando se constrói esta relação entre
o processo de aprendizagem e o ensino de
inglês de forma natural e comum que a criança
se utilize de sua mobilidade levando a crer
que esta fará parte da sua vida permanente
dando significado ao aprendizado.
O ensino fundamental tem um papel
muito importante para desmistificar a
dificuldade de aprender inglês e outras
disciplinas como geografia, matemática etc.,
pois nesta fase a ideia, não é somente dizer a
criança quais são as intenções ao se ensinar
os conceitos, mas construí-los por meio de
experiências, uma vez que estas fazem parte
do desenvolvimento cognitivo do dia a dia
da criança. As atividades, porém, devem ser

diferenciadas favorecendo a construção de
vários conceitos de maneira lúdica.
É nesta fase, que os conceitos são
construídos de forma eficiente transformando
a maneira de ver e conceber a disciplina,
modificando seus conceitos pelo educando
e pelo educador. Nesta perspectiva, o
inglês além de ser um objeto social, pode
ser considerado ferramenta adequada para
ensinar, uma vez que está sempre presente
na vida dos alunos.·.
Rosa (2001) em seus registros elenca
que, existe no ser humano, uma tendência a
automatizar os movimentos e pensamentos,
esta tendência, pode ser considerada um fator
importante para o processo de aprendizagem,
pois a necessidade de atenção favorecida
por situações de aprendizagem torna-se
contribuições infalíveis ao processo, pois ao
concentrar-se a criança assimila os conceitos
ensinados e desenvolve habilidades que
somadas a outras atividades auxilia no
desenvolvimento da leitura, da linguagem, da
escrita, da resolução de cálculos, eliminando
dificuldades apresentadas, podendo estas
serem primordiais para que se compreendam
os conceitos que se deseja ensinar.
O raciocínio lógico envolto no ato
de analisar a escrita global da disciplina
favorece também o desenvolvimento de
novos conhecimentos, capacitando assim
o indivíduo a estimular sua criatividade
contribuindo também para compreendê-la
os problemas do seu cotidiano, uma vez que
as crianças são desafiadas nas mais diversas
situações que lhe colocam em contato
permanente com conceitos propriamente
ditos.
O conseguir realizar e vencer os
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desafios propostos gera então sentimentos
de satisfação e competência vencendo as
limitações e destruindo barreiras internas
que são construídas quando ocorrem
fracassos, permitindo errar e aprender com o
erro, concebendo práticas educacionais que
servem como instrumentos de formação que
auxiliem a construção da personalidade do
indivíduo transformando-os em produtores
do seu próprio conhecimento, desenvolvendo
diferentes habilidades.
Favorável à interação e a aprendizagem
suprindo as necessidades de seus alunos.
Desta maneira o olhar sobre as formas
de ensinar inglês devem estar voltados a
observá-la como instrumento valioso no
desenvolvimento educacional da criança,
transformando as atividades atraentes aos
olhos recebendo uma dimensão educativa
incomensurável. É preciso lembrar que
ao incluir disciplina de inglês ensino
fundamental, o professor deve ter em mente
os objetivos claros, para que estes atinjam
o estágio de desenvolvimento da criança. O
professor deverá também propiciar, mediar e
organizar um ambiente.
As crianças desde pequenas estruturam
seu espaço e seu tempo até chegarem à
representação e finalmente a lógica... se
esforçando para superar os desafios, sejam
eles cognitivos ou emocionais” (FRIEDMANN,
P. 27, 1996).
O contato com diferentes tipos de
informações, a busca de diferentes métodos
para alcançar as soluções finais destas

atividades escolhidas para ministrar tal
disciplina durante o período infantil pode
favorecer o processo futuro de aprendizagem,
a partir do momento em que estes são
adequados às faixas etárias da criança.
Segundo Vygotsky apud Kishimoto, (1998)
o ser humano tem a possibilidade de imaginar
eventos nunca vividos, planejar ações a
serem realizadas em momentos posteriores.
Por meio dos diferentes tipos de atividades
oferecidas, são acionados mecanismos
que desenvolvem os processos mentais e
evidenciam a importância das relações entre
o imaginário e a realidade.
É fundamental que por meio das escolhas
e explicações adequadas oferecidas pelos
professores as crianças se descubra as
respostas por si mesmas, por meio de
situações desafiadoras que estimulem a
criatividade, como também é necessário
considerar as brincadeiras que as crianças
trazem de casa ou da rua, organizadas
independente da participação de um adulto,
pois estas servem como diagnóstico do que
elas conhecem e dizem respeito tanto ao
meio físico como social o qual o indivíduo se
insere.
Com essa finalidade, a modificação da
Metodologia de inglês ministrada no Ensino
Fundamental, necessita ser realizada de modo
coerente com teoria emancipatória, que
implica na compreensão de que este processo
se torna indispensável para o entendimento
da educação como instrumento mediador de
interesses e conflitos entre agentes do meio,
que buscam se apropriar do aprendizado
oferecido e de seus recursos, de modo a
diferenciar as condições de desigualdade em
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contextos específicos tendo o diálogo como
base do processo. Porém este deve ter um
objetivo específico, se aprofundando nos
problemas sem ignorar os saberes de forma
a criar uma concepção critica.
Outra finalidade de modificar as
metodologias seria abrir a percepção das
questões ligadas à disciplina, observadas
em sua dimensão, sendo estas entendidas
pelos indivíduos a partir dos olhares que eles
têm. Este entendimento implica em perceber
as relações existentes entre educação,
sociedade, trabalho e natureza, com um
processo global de aprendizagem para seu
desenvolvimento psicossocial.
A compreensão de que o desenvolvimento
da capacidade teórica no sentido de agir em
situações concretas do cotidiano da vida,
conhecendo a realidade em um processo de
sistematização reflexão e ação, passando por
um processo de compreender o que se fala
transformando e reafirmar a educação como
prática social que contribui para o processo
de construção de uma política consciente
que implica em um processo concretização
de alguns princípios indispensáveis para a
evolução humana.
É essencial também considerar o
desenvolvimento cognitivo do aluno
considerando sua idade, sua identidade
cultural e social, e os diferentes significados
e valores que a metodologia de inglês
escolhida pode oferecer para eles, para que
se favoreça esta construção de conhecimento
de forma significativa. Os temas sugeridos,
portanto, deve ser flexível o suficiente para
que abrigue a curiosidade e as dúvidas dos
alunos do Ensino Fundamental, favorecendo

a sistematização dos diferentes conteúdos e
seu desenvolvimento histórico conforme as
características da turma a ser trabalhada.
Esta afirmativa passa, portanto, pela
reorganização de atividades interessantes
que
permitam
a
elaboração
de
conhecimentos que sejam compatíveis com o
desenvolvimento intelectual do aluno e seus
diferentes momentos de desenvolvimento,
favoreçam a correlação do que se estuda ao
momento que ele se encontra em sua vida,
situando o aluno ao seu mundo.
O aluno torna-se então sujeito de
seu aprendizado, dando movimento e
resinificando o mundo desenvolvendo a
capacidade de construir explicações para o
que ocorre a sua volta, favorecendo assim a
espontaneidade do movimento, tendo como
indispensável e fundamental a interferência
do professor questionando, informando,
apontando as relações, desenvolvendo
problemas desafiadores, trazendo exemplos,
organizando os trabalhos, apoiando-se em
diversos materiais, favorecendo a expressão
do conhecimento anterior dos alunos
contribuindo para a reelaboração destes
conhecimentos.
Para isso, no entanto é preciso que o
professor tenha claro para si que na medida
em que os alunos tomem consciência de
que as questões de inglês buscam explicar
assuntos que englobam o homem e seu
entorno, em qualquer lugar que ele viva,
oferecendo a solução dos problemas urgentes
e pertinentes.
A escola é sem dúvida o lugar mais
propício de se discutir tais questões que
dizem respeito a toda a comunidade, uma
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vez que concentra um grande contingente
de crianças, jovens e adultos formadores de
opiniões.
Assumir as aulas de inglês como projeto
significa enriquecer o trabalho pedagógico da
escola uma vez que se trata de uma vertente
que exige por sua própria natureza, o exercício
da transdisciplinaridade, envolvendo todas
as disciplinas e áreas do conhecimento por
meio da interelação da grade curricular. Além
de criar atividades que permitam iniciativas
iniciais de discussão, contando com o apoio
de diretor, coordenador, professores, E

comunidade, é preciso também criar projetos
extraclasse que ofereçam oportunidade aos
alunos de desenvolverem o senso de cidadania
exteriorizando o que se aprende, interagindo
e favorecendo ações que ampliem os limites
da escola para a sociedade.
Um indivíduo torna-se cidadão ao
perceber que existem problemas comuns a
várias pessoas, ao descobrir que tem quanto
membro da sociedade direito e deveres, ao
criar mecanismos de expressar publicamente
sua opinião e quando entende que é preciso
reunir forças para realizar as mudanças.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se portanto que, o conhecimento para ser
pertinente em inglês utilizando a língua mãe como ponto
de partida no Ensino Fundamental, não se deriva de saberes
desunidos, mas de apreender a realidade a partir de um
contexto significativo de forma global, percebendo o ser
humano como uma unidade diversa, e complexa, favorecendo
a compreensão do quadro de crise em que se vive, utilizando
o espaço escolar para modificar o pensamento e transformar
a realidade por meio do diálogo.
Observa-se também que para que haja tal transformação
é necessário que todos os segmentos trabalhem juntos,
utilizando-se de métodos e atividades adequadas para a
transformação das crianças por meio da construção de novos
saberes, levando a escola a ocupar seu lugar de mediadora
para que a mudança se de após a reflexão sobre o crescimento
desenfreado da tecnologia fazendo-o de forma consciente.
Percebe-se ainda que é preciso dar as aulas de inglês
o devido valor delimitando o tema, considerando-a como
transformadora quando realizada pela própria comunidade,
por meio do respeito e do conhecimento dos saberes dessa
população, modificando a política cultural da sociedade
transformando os valores norteando os conteúdos
oferecendo um potencial critico a população exercitando
o questionamento e a opção de valores significativos mais
dignos.
Esclareceu-se o papel da escola que não pode e não
consegue realizar esta transformação sozinha devido à falta
de espaço e continuação dos projetos, por falta de espaço
social, e conhecimento, antes de mais nada é necessário que o
professor apreenda o conhecimento para depois transportalo para seus alunos de forma significativa e ordenada.
Tudo leva a crer portanto que a disciplina de inglês
só poderá ser considerada uma disciplina trabalhada com
sucesso quando esta for incutida no cotidiano, tornando-se
prática diária, para isto, seria necessário uma transformação
e uma conscientização social, levando o indivíduo a perceberse participante e responsável pelo meio em que se vive.
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O processo de ministrar as aulas para
imigrantes, baseado nos PCNs, facilita o
processo de trabalho em grupo, uma vez que
seus temas encorajam a criança a cooperar
com seus pares. Porém as necessidades de
favorecer as discussões, conversações fazem
parte da responsabilidade do professor.
Uma vez que a este cabe o papel de
organizar o trabalho proposto, dependendo
da maneira que o professor encara e
compreende o processo dando-lhe o devido
valor, é possível ou não favorecer aulas
criativas e bem empregadas, favorecendo
as habilidades de cada aluno, adaptando as
aulas as condições que se tem à disposição
são possíveis obter bons resultados durante
o trabalho.
Os PCNs, direcionam o trabalho, mas cabe
ao professor organizar a melhor maneira
de realizá-lo, uma vez que este é o eixo
organizador do trabalho, uma vez que por
meio de sua capacidade é possível superar

as dificuldades do grupo, encaminhando-os
para a construção de novos conhecimentos
de geografia.
As abordagens atuais da geografia,
buscam práticas pedagógicas que favorecem
a apresentação de diferentes aspectos
fenômenos, nas diversas fases de sua vida
escolar, de forma que os alunos construam
as diversas concepções acerca dos assuntos
estudados de maneira que se desenvolva
a capacidade de identificar e refletir os
diferentes aspectos da relação social e
natural do aprendizado. Desta forma os
professores baseiam-se em pesquisa,
reflexão,
problematização,
observação,
registro, descrição, documentação dos
fenômenos sociais, culturais ou naturais que
envolvem a paisagem e o espaço geográfico
durante o processo de aprendizagem dos
estudantes durante tais inteirações.
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A AQUISIÇÃO E O PAPEL DA ESCRITA
RESUMO: O presente trabalho destina-se, por meio de revisão bibliográfica, a aprofundar
conhecimentos acerca da questão da aquisição da escrita na escola, considerando todo o
processo de desenvolvimento humano. Objetiva-se, assim, levantar elementos referentes
aos primeiros contatos do aluno com o universo da escrita, assim como analisar aspectos
que influenciam de forma positiva ou negativa no processo de sua aquisição. O papel da
escrita na sociedade também é foco de discussão e levantamentos sobre sua prática ao
longo do tempo são apresentados neste artigo.
Palavras-chave: Alfabetização; Aquisição da escrita; O papel da escrita.
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INTRODUÇÃO
Para refletir sobre a aquisição da escrita,
é necessário partir de um problema
epistemológico que vai determinar as
primeiras relações da criança com a
alfabetização: a compreensão da relação
entre o real e aquilo que o representa. Sendo
assim, devem ser analisados e considerados
diversos aspectos do desenvolvimento da
criança para que se possa identificar e lidar
com suas dificuldades, assim como buscar
maneiras de superá-las.
A alfabetização vai muito além da questão
gráfica. É necessário considerar esse fato
para que o processo seja bem sucedido.
A apropriação do universo simbólico, por
parte da criança é um processo complexo e
repleto de avanços e retrocessos resultante
de conflitos internos que precedem
a acomodação e a internalização da
representatividade dos códigos com os quais
tem contato e precisa aprender a lidar de
maneira consciente e intencional.
As combinações entre letras e palavras
constroem um cenário e formam mensagens
que exigem interpretação por parte do
alfabetizando. Entender essa dinâmica
faz parte de um longo caminho que exige
a crescente abstração do pensamento. E
culmina na capacidade de leitura de mundo
de forma enriquecida.
O professor deve, certamente, estar
capacitado para transmitir as regras da relação
de correspondência entre letras e sons, mas
não é a isso que se resume a alfabetização.
O educador precisa, ainda, considerar as
hipóteses e o repertório do aluno durante

o processo de aquisição da escrita, uma vez
que estes são fatores determinantes para o
bom desenvolvimento e para a obtenção de
resultados satisfatórios.
Para compreender melhor o processo de
aquisição da escrita, por parte da criança, bem
como suas características e especificidades,
serão desenvolvidas nesta pesquisa reflexões
sobre os aspectos comportamentais e
cognitivos da faixa etária em que a criança se
encontra no período de alfabetização. Serão
também apresentadas considerações sobre o
papel das interações sociais na compreensão
da escrita, bem como etapas que constituem
o processo de aquisição da escrita.

ASPECTOS COGNITIVOS NA
FASE DE ALFABETIZAÇÃO
De acordo com Wallon (apud MAHONEY;
ALMEIDA, 2000), o Estágio Categorial
compreende o período de 6 aos 11 anos.
Ele é caracterizado pela superação do
personalismo (3 aos 6 anos), momento em
que a criança conquista uma estabilidade
nos processos regulares da evolução mental,
mas que é abalada por eventuais crises.
A principal questão a ser apontada neste
estágio é o desenvolvimento intelectual,
pois é neste momento que a criança começa
a se perceber como membro pertencente
a vários grupos, nos quais ela desempenha
diferentes papeis e estabelece diferentes
relações. Nessa etapa a criança desenvolve a
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atenção, passando a ser capaz de identificar,
corresponder ou descartar estímulos
relacionados à atividade em que está
envolvida.
A motricidade também apresenta uma
grande evolução, ocorrendo maior precisão
em relação ao gesto e a ação pretendida.
Wallon afirma que existe uma divisão entre
dois momentos: a etapa pré-categorial e a
categorial (MAHONEY; ALMEIDA, 2000,).
No estágio categorial:
A diferenciação nítida entre o eu e
o outro dá condições estáveis para a
exploração mental do mundo físico,
mediante atividades de agrupamentos,
seriação, classificação categorização em
vários níveis de abstração até chegar ao
pensamento categorial. A organização
do mundo físico em categorias mais
bem definidas possibilita também uma
compreensão mais nítida de si mesmo
(MAHONEY; ALMEIDA, 2000, p. 13).
A criança em processo de alfabetização se
encontra no que o autor chama de etapa précategorial, a qual ocorre dos 6 aos 9 anos,
aproximadamente, e tem como característica
o sincretismo, mas possibilita que a criança
comece a pensar e perceber o mundo de
uma nova maneira, nomeando, agrupando
e comparando, embora não atinja ainda a
abstração.
Mahoney e Almeida (2000) esclarece
que Piaget classifica o período em que a
criança se encontra entre 2 e 7/8 anos de
idade como pré-operatório, no qual surge a
função simbólica/semiótica e é o ponto em

que a criança inicia e começa a desenvolver
a linguagem, embora a lógica não surja
juntamente a ela.
A criança ainda concebe a realidade
ao seu redor a partir de si, apresentando
egocentrismo intelectual e social, exatamente
por ainda não possuir o pensamento lógico.
De 1 e 1,5/2 anos a 4/5 anos
(naturalmente, com as defasagens a cada
contexto sociológico e cultural), dá-se
o processo de construção da função
semiótica de que a linguagem, a imitação
diferida, o jogo simbólico, a imaginação
são os resultados mais evidentes. É a
construção da “experiência mental”
que irá, aos poucos, substituindo a
“experiência física”, interiorização que
visa a traduzir em imagens a realidade
concreta, o que possibilita, no futuro,
os jogos operatórios (MAHONEY;
ALMEIDA, 2000, p. 26).
Vygotsky
(2007)
analisa
aspectos
sóciogenéticos
e
ontogenéticos
do
desenvolvimento, em que determinados
instrumentos e signos têm o papel de
mediar a relação entre o indivíduo e o meio,
considerando aspectos como a origem
cultural das funções psíquicas, a base
biológica do funcionamento psicológico
e características básicas dos processos
psicológicos humanos. A interação das
pessoas entre si e com o mundo é possível
por conta dessas ferramentas que chagam a
cada sujeito por meio da transmissão cultural.
Para o autor, a separação entre aspectos
intelectuais e afetivos é um dos mais
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significativos
defeitos
da
psicologia
tradicional, pois é necessário considerar
a unidade entre esses dois processos,
principalmente porque é a emoção que
motiva o pensamento.
Vygotsky, conforme Oliveira, (1992)
ressalta a influência da intervenção
pedagógica no desenvolvimento infantil.
A
intervenção
pedagógica
provoca avanços que não ocorreriam
espontaneamente. A importância da
intervenção deliberada de um indivíduo
sobre outros como forma de promover
desenvolvimento
articula-se
com
um postulado básico de Vygotsky: a
aprendizagem é fundamental para o
desenvolvimento desde o nascimento
da criança. A aprendizagem desperta
processos internos de desenvolvimento
que só podem ocorrer quando o
indivíduo interage com outras pessoas
(OLIVEIRA, 1992, p. 33).
O autor também considera o papel da
subjetividade e da intersubjetividade, assim
como o processo de internalização que forma
a consciência. Esses processos são mediados
simbolicamente em relações interpessoais,
de acordo com as experiências de cada
indivíduo. As funções aparecem sempre
primeiro no nível interpsicológico e depois
no nível intrapsicológico.
Operações antes realizadas apenas
externamente, pela criança, passam ser
realizadas internamente quando as funções
psicológicas superiores estão emergindo. Este
é o momento de surgimento, por exemplo,

da memória e da atenção voluntária.
Nos anos iniciais da fase escolar, a criança
entra em contato com diversos novos códigos,
com representações e com organizações
que precisa compreender e assimilar. É um
salto muito grande em seu desenvolvimento
e precisa estar vinculado com o correto
direcionamento do mesmo para que ocorra
de maneira satisfatória e producente.
O meio oferece muita resistência e
exigências, nesse período, dificultado a
iniciação da criança nesse novo universo. A
estimulação psicossocial é necessária para
que as demandas impostas pelo meio não
surtam efeito negativo na criança.
Fatores de saúde, intelectuais, emocionais,
comportamentais,
familiares,
contatos
com outras crianças, oscilações físicas e
psicológicas, questões sociais e tantos outros
aspectos podem influenciar o aluno que está
em processo de adaptação ao novo meio,
em que ele precisa entender seu papel e
como desempenhá-lo. Professores e pais são
recipientes de fantasias, emoções, impulsos,
agressividade, angústias, medos.
O conforto e a estimulação oferecidos
por esses dois agentes imprescindíveis no
desenvolvimento da criança irão viabilizar
um processo mais prazeroso, tranquilo e
propenso ao sucesso. Para isso, é necessário
estar atento à criança como um todo,
inclusive às suas necessidades emocionais e
físicas.
O desenvolvimento cognitivo acontece
paralelamente ao social, e um age diretamente
sobre o outro, influenciando de maneira
positiva ou negativa, proporcionando
novas perspectivas, novos estímulos, novas
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reações, novos caminhos e novos desafios a
todo momento para a criança.
Todo ambiente de convívio é espaço de
aprendizagem, inclusive no que diz respeito
à aquisição da escrita. Códigos diversos
rodeiam a criança o tempo todo em todos os
âmbitos de sua vida, mediando sua relação
com o meio por meio da linguagem que
primeiramente se apresenta apenas como
expressão oral, seguida pela possibilidade de
registro gráfico.
Dessa forma, é necessário estar atento ao
modo como a criança é assistida no processo
de contato e internalização da escrita,
levando em consideração fatores decisivos
que influenciarão diretamente no progresso
e no sucesso da experiência.
De modo sistematizado, Ferreiro (2001)
aponta fenômenos intracerebrais envolvidos
na aquisição da escrita. Segundo a autora, para
pensar a aquisição da escrita, é necessário
partir de um problema epistemológico que
vai determinar as primeiras relações da
criança com a alfabetização: a compreensão
da relação entre o real e aquilo que o
representa. Sendo assim, devem ser
analisados e considerados diversos aspectos
do desenvolvimento da criança para que se
possa identificar e lidar com suas dificuldades,
assim como buscar maneiras de superá-las.
É necessário analisar os aspectos
constitutivos da aprendizagem nos dias
atuais, abandonando a concepção mecanicista
da aprendizagem da escrita e da leitura,
colocando o aluno no centro do processo,
como ser pensante, que elabora hipóteses,
que passa por conflitos cognitivos, e que está
a todo momento construindo conhecimento.

Estamos
tão
acostumados
a
considerar a aprendizagem da leitura
e da escrita como um processo de
aprendizagem escolar que se torna difícil
reconhecermos que o desenvolvimento
da leitura e da escrita começa antes da
escolarização. Os educadores são os
que têm maior dificuldade em aceitar
isso (FERREIRO, 2001, p. 64).
A partir deste ponto de vista, podemos
compreender
que
criança
possui
experiências, repertório, tem desejos e sua
própria dinâmica de aprendizado. Neste
processo, cada criança cria sua própria
metodologia, a partir de conflitos internos,
que resultam em mecanismos pessoais de
solução e compreensão.

O PROCESSO DE AQUISIÇÃO
DA ESCRITA
Quando a criança chega à escola, ela já
está em processo de alfabetização, iniciado
pelos meios em que ela está inserida desde
o nascimento.
A escola formaliza e sistematiza
esse processo, mas precisa respeitar as
características particulares vindas dos
demais espaços onde a criança já recebeu
referências e influências no que diz respeito
ao registro da fala e à alfabetização como um
todo, como afirma Ferreiro (2001, p. 65):
As crianças de todas as épocas e de todos
os países [...] nunca esperaram completar 6
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anos e ter uma professora à sua frente para
começar a aprender. Desde que nascem são
construtoras de conhecimento. No esforço
de compreender o mundo que as rodeia,
levantam problemas muito difíceis e abstratos
e tratam, por si próprias, de descobrir
respostas para eles. Estão construindo
objetos complexos de conhecimento e o
sistema de escrita é um deles.
Devem também ser considerados no
processo de aprendizagem: o processo de
maturação do organismo, a relação com
objetos, a experiência social e a equilibração
do organismo com o meio. A autora afirma
que, segundo Piaget, um mecanismo de
auto-regulação é que dá condições a tal
equilibração. Para isso, há três elementos
envolvidos: a experiência externa, o programa
hereditário (inato) e as influências sociais.
Ferreiro (2001) considera que a construção
do conhecimento objetivo não se constitui
de maneira linear. Existem momentos de
conflitos e caos, dos quais surgem soluções
e acomodações.

O processo de alfabetização ocorre de
acordo com as seguintes etapas, seguindo
Ferreiro (2001):
No nível de escrita pré-silábica existem
representações independentes de qualquer
busca de correspondência entre a emissão de
som e a escrita, enquanto no nível de escrita
silábica ocorrem as representações silábicas,
com ou sem valor sonoro convencional.
A criança não coordena as sílabas nem as
associa com outras da mesma natureza.
Já no nível de escrita silábico-alfabética, a
criança começa a elaborar sozinha hipóteses
silábicas e passa a entender a relação entre a
totalidade e as partes, e entre as letras e os
sons.
E no nível de escrita alfabética, a criança
compreende que não se pode adivinhar o
que está escrito, e percebe que é preciso
reconhecer os fonemas e as letras. Principia
a escrita com características e regras
alfabéticas, utilizando letras e sílabas com
valor fonético correspondente.

Cada passo resulta da interação que
ocorre entre o sujeito cognoscente e o
objeto de conhecimento: no processo
de assimilação [isto é, no processo de
elaboração da informação], o sujeito
transforma a informação dada; às
vezes a resistência do objeto obriga o
sujeito a modificar-se também [isto é,
a mudar seus próprios esquemas] para
compreender o objeto [isto é, para
incorporá-lo, para apropriar-se dele]
(FERREIRO, 2001, p.70).
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Sabemos agora que há uma série de
passos ordenados entes que a criança
compreenda a natureza de nosso
sistema alfabético de escrita e que cada
passo caracteriza-se por esquemas
conceituais específicos. [...] Nenhum
desses esquemas conceituais pode ser
caracterizado como simples reprodução
– na mente da criança – de informações
fornecidas pelo meio. Esses esquemas
implicam sempre em um processo
construtivo no qual as crianças levam
em conta parte da informação dada, e
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introduzem sempre, ao mesmo tempo, fase alfabética, a criança consegue dominar
algo de pessoal (FERREIRO, 2001, p. completamente o valor das letras e das
70).
sílabas.
A escrita surgiu na sociedade para atender
Ferreiro (2001) aponta que na fase pré- a necessidades da vida diária. Basicamente,
silábica a criança ainda não relaciona as servia aos estudos e à produção de textos
letras com os sons, mas suas representações, religiosos, bem como poéticos. Poucos eram
que se dão por meio de desenhos, rabiscos, aqueles que possuíam acesso à leitura e à
etc., possuem valor e significado.
escrita, esse conhecimento era restrito aos
nobres e ao clero. Configura-se então, o
No caso do desenvolvimento da domínio do saber como exercício de poder.
leitura-e-escrita, a dificuldade para
Ainda que sob influência da letra cursiva
adotar o ponto de vista da criança foi tão comercial, a qual foi amplamente disseminada
grande que ignoramos completamente por manuais caligráficos, a escrita presente
as manifestações mais evidentes das no cotidiano apresentava-se com mais
tentativas infantis para compreender flexibilidade, afetada por personalizações,
o sistema de escrita: as produções mantendo a elegância elegante, requintada,
escritas pelas próprias crianças. Até há a formalidade e a legibilidade, conforme
poucos anos as primeiras tentativas Mandel (2007).
de escrever feitas pelas crianças
Após inúmeros processos de estilização,
eram consideradas meras garatujas, a grafia da escrita cursiva suplantou as
como se a escrita devesse começar itálicas humanísticas, as quais tiveram sua
diretamente com letras convencionais função tornada obsoleta. A escrita ora
bem traçadas. Tudo o que ocorria antes vigente possuía aspecto inclinado e com
era simplesmente considerado como laços, parecendo-se com a comercial. Apesar
tentativas de escrever e não como de representarem uma pequena parcela da
escrita real (FERREIRO, 2001, p. 68).
sociedade, os cidadãos comuns que sabiam
ler e escrever, também adotavam modelos
Na etapa silábica, a criança cria suas de escrita ensinados por mestres. Contudo,
próprias interpretações sobre as letras, e era possível notar significativas diferenças
atribui valor silábico a elas. Neste momento relativas a cada nação.
ocorre uma divisão entre silábico sem valor
Mandel (2007) ainda aponta que a
sonoro (letras aleatórias, que representam escrita comercial e contábil sofreu grande
sílabas) e silábico com valor sonoro (letras transformação por conta da Revolução
relacionadas aos sons da palavra).
Industrial e o intenso crescimento dos
Na fase silábico-alfabética, acontece uma intercâmbios entre Ocidente e Oriente, de
fusão entre a lógica da fase silábica com a modo que a escrita foi simplificada a fim de
identificação de algumas sílabas. Então, na tornar-se universal entre o final do século
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XVIII e o início do século XIX.
O padrão estabelecido como mundial
foi a escrita “Inglesa”, o que demonstra a
grande potência que o país representava
no âmbito industrial e econômico à época.
A padronização foi então introduzida e
instalou-se na sociedade de forma rígida,
sem personalizações, passando a fazer-se
presente na administração pública e privada,
nas instituições de ensino e no comércio
(MANDEL, 2007).
Logo a escrita conquistou o monopólio do
ensino de aquisição da escrita no mundo. No
Brasil tal escrita difundiu-se nas escolas e no
comércio. Entretanto, em meados do século
XX, discursos pedagógicos permeados por
ideias higienistas trouxeram uma discussão
voltada para a normatização da escrita.
A caligrafia inclinada, utilizada
durante o século XIX, apesar de
“elegante, graciosa e pessoal”, era
criticada, porque percebida como a
causa para os problemas de miopia e
escoliose encontrados nos/as escolares.
Para manter a saúde das crianças,
indicava-se a caligrafia vertical como
a mais adequada ao trabalho escolar.
“Papel direito, corpo direito, escrita
direita” pareciam resumir as prescrições
da higiene (VIDAL, 1998, p. 01).
Segundo Vidal e Gvirtz (1998), ainda
no mesmo século, o Brasil já demonstrava
indícios de que a escrita se disseminava, por
meio de seu ensino, bem como o da leitura,
nos bancos escolares. A escrita estava,
contudo, distanciando-se das instituições

responsáveis por seu surgimento, tais como
a igreja e a família, pois iniciava-se um
processo de identificação da escrita como
laica e de caráter estatal.
As teorias da educação da época eram
importadas da Europa e dos Estados Unidos,
de maneira que a escrita inclinada fazia-se
mais presente no país até 1890, quando
apresentava, entre outros, dois subtipos que
se destacam: a letra Inglesa e o “spenceriano”
norte-americano. No final do século XIX
foram desenvolvidas no país, por professores
do Rio de Janeiro e de São Paulo, cartilhas
que refletiam determinadas experiências
didáticas.

MÉTODOS DE
ALFABETIZAÇÃO
Métodos baseados no ensino da leitura
considerando partes ou fragmentos das
palavras, passando do contato com as letras
do alfabeto para a formação de sílabas
e, então, para a composição de palavras,
propriamente; a leitura de sentenças,
buscando sua compreensão, ocorria no final
do processo. Mortatti (2006) destaca que
a Cartilha Maternal, ou Arte da Leitura, foi
publicada em Portugal, em 1876, produzida
pelo poeta João de Deus. Tal publicação
introduziu significativas transformações no
ensino da escrita a partir da apresentação do
“método João de Deus”, ou ainda do “método
da palavração”, analisando em seguida as
partes que compõem a palavra.
O método “sintético”, que consistia na
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soletração, com ênfase para o aspecto fônico,
bem como para a silabação, e o método
de “palavração”, causaram veementes
discordâncias entre pedagogos no Brasil,
considerando que no final do século XIX,
havia uma grande discussão resultante da
divergência de posicionamentos relativos a
escolha do melhor método para as escolas
do país.
A Proclamação da República, em 1889,
marcou
grandes
transformações
na
educação do Brasil. Os modelos de escrita
foram sofrendo restrições acerca da “letra de
imprensa” em relação à “letra cursiva”, como
lembra Cagliari (1999).
Hoje, cartilhas e livros alfabetização
parecem apresentar predileção pela escrita
cursiva (vertical), enquanto o construtivismo
tende a preferir a letra bastão (de imprensa,
ou de fôrma) considerando mais apropriada
para o processo de aquisição da escrita em
fase inicial. Os preceitos construtivistas
tendem a privilegiar, portanto as letras de
fôrma maiúsculas, as quais são caracteres
isolados e apresentam traçado simples. As
letras cursivas encadeiam-se e emendam-se,
o que pode ser confuso e prejudicial para a
compreensão das partes do todo.

Apesar disso, o método das cartilhas e
a escola continuam insistindo na escrita
cursiva. Alguns professores acham que,
se os alunos começam a escrever com
letras de fôrma, não vão aprender a
escrever letras cursivas, e no processo
de alfabetização o alvo a ser atingido
é a bela escrita cursiva, redondinha,
igual para todos. Padronizar a escrita
cursiva desse modo é ir contra a sua
própria natureza, cuja característica
fundamental é ser expressão gráfica
individualizada (CAGLIARI, 1999, p.
220).
A escrita sofreu grande impacto pelo
advento da máquina de escrever, pois esta
tornou-se um paradigma, dando à escrita
de próprio punho um aspecto de algo
ultrapassado.
Na atualidade, ocorre algo similar em
relação ao computador e os demais aparatos
tecnológicos que oferecem às pessoas novas
formas se comunicarem-se por meio da
escrita, sem o uso de lápis e papel:

A escrita cursiva tem um uso quase
exclusivamente pessoal. Com o grande
desenvolvimento
tecnológico
das
máquinas de escrever (chegando até
o computador), a escrita deixou de
ser feita à mão, ficando essa atividade
restrita a pequenas notas pessoais. Isso
fez a escrita cursiva perder um pouco
da sua importância no mundo moderno.
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Com relação aos sistemas de escrita,
está em jogo a sempre presente luta
entre escrita ideográfica e fonográfica e
entre escrita pictográfica e escrita nãofigurativa. Do ponto de vista teórico,
não há nada a acrescentar: os usos da
escrita até hoje já exploraram bastante
as possibilidades de todos os sistemas.
Porém, há um problema novo aqui. [...],
se imaginarmos que, no futuro, vamos
escrever através de computadores, o ato
de escrever terá muitas características
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próprias, diferentes das que usamos
hoje, a começar pelo não uso de caneta
e papel. O mundo da imagem estará
em plena forma e as palavras escritas,
na maioria das vezes, não passarão de
simples rótulos para tarefas específicas
que o computador realizará. Ler uma
obra literária, produzida com letras
do alfabeto, será coisa do passado,
uma coisa de arqueologia, assim como
vemos, hoje, as escritas antigas, como
a egípcia, a cuneiforme, os livros
iluminados da Idade Média, etc. As
histórias serão contadas através da fala
gravada (CAGLIARI, 1999, p. 221).

O autor salienta que “a imensa maioria dos
livros tem nos papéis uma bomba-relógio.
[...] O computador é o único que pode salvar
o livro de sua extinção física e, conseqüente
extinção cultural” (CAGLIARI, 1999, p. 221).
Esta se apresenta como uma questão a ser
objeto de reflexão em nossa sociedade nos
dias atuais, pois cabe compreender que as
transformações provocadas por quaisquer
que sejam as inquietações humanas que
as acarretem, devem ser consideradas e
analisadas, porém, devemos abraçar o que
novo apresenta de positivo, sem desprezar e
descartar aquilo que ainda possui seu lugar
na vida em sociedade.

2022

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A escrita nasce no ato da fala, e ganha sentido na sua prática e na
utilização da linguagem como expressão geral da criança. Nesse processo
são internalizados diversos conceitos que precisam ser devidamente
fixados para que possam, mais tarde, vir a serem utilizados de maneira
espontânea e natural.
É possível perceber que, muito antes de entrar na escola, a criança
domina a base de sua língua materna, necessária para se estabelecer a
comunicação. Entretanto, esse domínio é inconsciente.
A criança atinge a consciência e o domínio de seus próprios
pensamentos na relação em ação. Entre os sete e doze anos ocorrem
conflitos em relação ao pensamento da criança, e estes conflitos a
fazem perceber seu próprio pensamento.
Entre as habilidades de fala, leitura e escrita, a escrita é aquela
que exige maior grau de intencionalidade. Esse é um processo de
longa construção, pois exige uma crescente abstração que precisa ser
trabalhada constantemente.
A complexidade do domínio dos conceitos básicos para a aquisição da
escrita ocasiona na criança avanços e retrocessos ao longo do processo.
E cada uma destas etapas é de enorme importância para a obtenção dos
resultados finais, que são confirmados pela capacidade de compreender
as relações existentes entre a fala e o seu registro gráfico.
O cotidiano da criança, de forma geral, tem um papel muito
importante na aquisição na compreensão da escrita, como foi
mencionado anteriormente. Nenhum aspecto do desenvolvimento pode
ser considerado ou analisado isoladamente, porque o desenvolvimento
acontece como um todo a todo o momento e em todo espaço em que
a criança se insere.
Verificou-se, por meio desta pesquisa, que a escrita passou por
diferentes momentos ao longo de sua existência e ocupou lugar de
prestígio na sociedade, estando relacionada a poder e dominação.
Contudo, hoje, a escrita feita a próprio punho enfrenta o desafio
imposto pelas tecnologias que transformaram o modo como as pessoas
se relacionam e se comunicam por meio da escrita digital.
A escrita tem grande papel na formação humana, não só para a
convivência social imediata, mas também para sua compreensão política.
Sendo assim, formar um leitor e um indivíduo capaz de compreender,
interpretar, expressar e articular pensamentos de maneira escrita é
oferecer a ele uma ferramenta de sobrevivência e de ação.
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PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO: O
PPP COMO DOCUMENTO ESCOLAR
INTEGRADOR
RESUMO: Este artigo tem por objetivo tecer algumas considerações referentes ao Projeto
Político Pedagógico (P.P.P) da EMEF Infante Dom Henrique (DRE Penha). Para tanto, toma-se
como referencial teórico os autores especializados na temática em foco, tais como Azanha,
Veiga, Gadotti, Gimeno Sacristan, dentre outros. Objetiva-se mostrar que o PPP da referida
escola municipal coaduna com os fundamentos de um projeto que visa a modificação
do entorno da comunidade escolar, defendendo a autonomia da escola no que tange à
construção de ações elaboradas com o intuito de melhorar o ensino-aprendizagem, bem
como voltar esse ensino para os valores humanos, a cidadania, a construção de “valores
que não têm preço”. Objetiva-se, também, analisar e mostrar os resultados obtidos com a
renovação do PPP feita nos últimos três anos.
Palavras-chave: Projeto Político Pedagógico; Educação; Sociedade
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INTRODUÇÃO
Este artigo tem como objetivo analisar a
importância do Projeto Político Pedagógico
(PPP) da EMEF Infante Dom Henrique (DRE
Penha), situada na Rua Comendador Nestor
Pereira, 286.
Pretende-se, no decorrer do artigo,
elencar as principais características do PPP
e sua importância no contexto escolar, bem
como na comunidade do entorno. Para isso,
pretende-se relacionar tal importância com
o PPP desenvolvido na EMEF Infante Dom
Henrique a fim de demonstrar que o projeto
da referida escola cumpriu e cumpre com o
objetivo primordial de um projeto de suma
importância tanto no ambiente escolar
quanto para a comunidade. Trata-se de um
trabalho que pretende mostrar que o PPP,
quando bem elaborado e realizado, pode
surtir efeitos significativos para a comunidade
escolar como um todo, uma vez que seu
papel consiste na definição da identidade da
unidade escolar, bem como a indicação de
caminhos para que o ensino seja de qualidade.
Ademais, trata-se de um documento de suma
importância para a criação e realização de
projetos que contemplem a inclusão social,
o reconhecimento dos direitos humanos, a
valorização do trabalho escolar como fruto da
equipe docente, discente e da comunidade.
À escola cabe a incumbência de objetivar
metas a cumprir e projetos a realizar. Assim,
esse conjunto de aspirações e seus métodos
de concretização são o que definem o PPP.
Como o próprio nome mostra, PPP é um
projeto na medida em que reúne propostas
de ações concretas a serem executadas

durante um determinado período de tempo; é
político, uma vez que concebe a escola como
um espaço de formação cidadã, objetivando
que os alunos sejam responsáveis, críticos
e atuantes individual e coletivamente na
sociedade, para que essa se transforme,
modifique-se e melhore. E é pedagógico,
pois tem o papel de definir e organizar
os projetos e as atividades educativos
concernentes e primordiais ao processo de
ensino e aprendizagem.
Dessa forma, ao abranger essas três
dimensões, o PPP pode ser considerado
o norteador das ações pedagógicas não
apenas para os gestores e docentes, mas
também para os demais funcionários,
alunos e famílias. Sua completude deve ser
vislumbrada de forma a ser suficiente para
não permitir dúvidas sobre o “caminho” a ser
seguido e, também, flexível o bastante para
abranger as necessidades de aprendizado e
crescimento cidadão dos discentes.

O PPP NO CONTEXTO
SOCIAL

2026

VEIGA (2011, p. 12) diz que,
“Todo projeto supõe rupturas com
o presente e promessas para o futuro.
Projetar significa tentar em função da
promessa que cada projeto contém
de estado melhor do que o presente.
Um quebrar um estado confortável

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

para arriscar-se, atravessar um período
existia idealmente, como conhecimento
de instabilidade e buscar uma nova
da realidade ou antecipação ideal de
estabilidade projeto educativo pode
sua transformação.
ser tomado como promessa frente a
determinadas rupturas. As promessas
tornam visíveis os campos de ação
Tendo em vista a afirmação de Vazquez
possível, comprometendo seus atores e citada acima, a construção do PPP deve estar
autores.
fundamentada numa gestão democrática.
GIMENO SACRISTAN (2001, p. 24),
elenca os objetivos e finalidades do PPP na
Dessa maneira, a elaboração do PPP escola pública. São eles: a fundamentação da
deve contemplar: a missão, a clientela, os democracia; o estímulo ao desenvolvimento
dados sobre a aprendizagem, a relação com do sujeito; o deslocamento da reflexão;
as famílias, os recursos, o plano de ação e as a qualidade; difusão da cultura e do
diretrizes pedagógicas para que configure conhecimento, bem como sua incrementação
uma ferramenta de avaliação e planejamento e a inserção do sujeito na sociedade e no
a ser consultada por todos os membros das mundo. Todos esses objetivos constituem
equipes gestora e pedagógica a cada tomada uma inter-relação na formação do PPP.
de decisão.
Ademais, compartilhar a elaboração do
PPP é essencial para a constituição de uma
VAZQUEZ (1977, p. 207), ressalta que gestão democrática, uma vez que por meio
desse documento, os gestores reconhecem
A teoria em si [...] não transforma e viabilizam a participação de todos na
o mundo. Pode contribuir para sua construção das metas e na realização de
transformação, mas para isso tem que ações, propiciando que a equipe esteja
sair de si mesma, e, em primeiro lugar, aberta a cobranças. O resultado disso é um
tem que ser assimilada pelos que vão PPP bem estruturado que permite à unidade
ocasionar, com seus atos reais, efetivos, escolar uma identidade clara, precisa e que
tal transformação. Entre a teoria e a coaduna com os interesses da comunidade.
atividade prática transformadora se
De acordo com o que ressalta VEIGA
insere um trabalho de educação das (1995, p. 15), não se deve induzir os docentes
consciências, de organização dos meios e, tampouco, os demais funcionários da
materiais e planos concretos de ação: unidade escolar a trabalhar mais. O necessário
tudo isso como passagem indispensável é que se ofertem mais oportunidades que lhes
para desenvolver ações reais, efetivas. permitam aprender a pensar e a construir, bom
Nesse sentido, uma teoria é prática na como moldar, o PPP a melhor forma possível.
medida em que materializa, através de Assim, à escola não cabe seguir regras que
uma série de mediações, o que antes só são impostas pelo poder centralizador. Cabe,
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portanto, criar seu próprio caminho e trilhálo da melhor forma. Acerca disso, GADOTTI
(2001, p. 40) salienta que são muitos os
caminhos existentes para que se adquira o
saber elaborado e “o caminho que pode ser
válido numa determinada conjuntura, num
determinado local ou contexto, pode não
ser em outra conjuntura ou contexto”. Dessa
forma, faz-se preciso que haja uma ruptura
entre a imposição da classe dominante e
o sistema organizacional escolar, uma vez
que a escola precisa ter sua autonomia.
Para GADOTTI (2001, p. 37), todo projeto
pressupõe quebras com o presente, bem
como incita promessas para o futuro, já que
projetar, em sua essência, significa tentar
destruir um estado confortável afim de se
arriscar numa nova empreitada, atravessando
um período de instabilidade para se buscar
a estabilidade que embase a promessa
mantenedora que cada projeto tem de ser
melhor para apresentar no que concerne a
um futuro melhor que o presente.
SEVERINO (1998, p. 85) ressalta
que existe o risco desse processo não dar
oportunidades aos que estão envolvidos
na construção do projeto de compreender
efetivamente a realidade histórica em que
a unidade escolar encontra-se inserida, uma
vez que o desenvolvimento da educação só
ocorre a partir de um projeto escolar que
esteja vinculado a um projeto histórico,
bem como social. Dessa forma, para que a
prática educativa constitua uma práxis é
imprescindível que ela ocorra num contexto
de um projeto, uma vez que a unidade escolar
é o lugar de um projeto educacional, ou seja,
ela deve ser vista e concebida como espaço-

tempo. Além disso, deve ser vista como uma
instância social cuja finalidade sirva como
base mediadora e articuladora dos demais
projetos relacionados ao ser e agir humano.
Assim, tem-se, e um lado, o projeto político a
sociedade e, e outro, os projetos individuais
pertencentes aos sujeitos envolvidos na
educação.
SEVERINO (1998, p. 85) ainda estaca
que a articulação dessas duas esferas
mostra que a escola revela legitimar que as
pessoas não constituem meros artefatos
de uma política educacional baseada numa
demanda social específica, porém, como
protagonistas de um projeto históricosocial, bem como sujeitos da práxis que os
possibilite desenvolver seus anseios como
indivíduos. O autor ressalta que a educação
concebe a própria subjetividade e suas
produções tanto no plano das expressões
teóricas quanto no das realizações práticas.
Para SEVERINO (1998, p. 86), a experiência
subjetiva constitui, inclusive, um vasto leque
de ilusões, de erros e de falseamento da
realidade podendo, portanto, ser uma ameaça
para sua própria atividade, uma vez que a
prática educacional necessita, por parte dos
docentes, de vigilância no que se refere aos
riscos da ideologização de suas atividades.
De acordo com CARIA (2011, p.
98), “a filosofia da práxis se contrapõe ao
pensamento idealista que nega a realidade
concreta do homem, considerando a
teorização como algo em si, cuja validade
independe da sua conexão com a prática
social que teoriza”. Dessa maneira,
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método, presente na prática em torno
Acerca disso, CARIA (2011, p. 104do projeto político-pedagógico, implica 105) afirma que
superar a dicotomia entre teoria e prática
e analisar os fenômenos associados
os dilemas e oportunidades do projeto
ao objeto da pesquisa, considerando a
político-pedagógico da escola no
totalidade que a insere. Essa crise no
contexto da rede ou sistema de ensino
interior do projeto político-pedagógico
se apresentam quando relacionamos
da escola, que se expressa tanto nos
a construção histórica dos sistemas
fins a que se propõe quanto nos meios
com as proposições conceituais
que o constituem, nos permite pensar a
que caracterizam o projeto políticodimensão dialética existente no interior
pedagógico da escola. Se na Projeto
dele mesmo, entre os fins e os meios, a
político-pedagógico: em busca de novos
teoria e a prática, seu sentido histórico
sentidos 105 constituição histórica dos
e sua prática cotidiana. (CARIA, 2011, p.
sistemas prevalece a uniformização de
98).
ações e programas, o projeto políticopedagógico é caracterizado com base na
Conforme salienta KOSIK (1976, p.
valorização da diversidade de práticas
73):
e de iniciativas, e seu êxito, enquanto
empreendimento escolar, está associado
Separada da história, a cotidianidade
à viabilização de um projeto plural que
é esvaziada e reduzida a uma absurda
afirma e agrega as múltiplas expressões
imutabilidade, enquanto a história,
da comunidade em busca de uma escola
separada da cotidianidade, se transforma
mais autônoma.
em um colosso absurdamente impotente
sobre a cotidianidade, sem poder mudáDe acordo com GADOTTI (1998, p.
la, sem poder eliminar a banalidade nem 20), implantar um novo PPP acarreta sempre
lhe dar um conteúdo.
uma descrença geral dos que acham que não
adianta projetar uma escola melhor enquanto
Ao se conceber a educação como não houver um maior engajamento e vontade
um fenômeno político, analisa-se a práxis política dos governantes. Entretanto, nada
escolar tendo em vista, também, o objeto poderá ser mudado enquanto os sujeitos
que será pesquisado, já que o pressuposto protagonistas a Educação não fizerem algo
reconhecedor do projeto escolar como síntese para pressionar os governantes, pois o
de uma realidade histórica específica exige PPP deve ser concebido como um legítimo
do pesquisador relevar em sua investigação processo de conscientização, bem como e
não somente os condicionantes oriundos à formação cívica, constituindo um processo
esfera imediata do objeto, mas também a em que se recupere a importância e a
especificidade da escola.
necessidade do planejar na Educação.
O PPP, entretanto, não pode negar
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o que está instituído e nem as condições e reposicionar os indivíduos frente à realidade
objetivas caracterizadoras da realidade que vivem.
presente. A respeito isso, GADOTTI (1998, p.
17) salienta a ideia do PPP como um caminho
Citando AZANHA (1998, p. 20):
que promete uma maior e melhor ingerência
populacional acerca dos rumos da política
Num projeto pedagógico tudo é
educacional do entorno e, por consequência,
relevante na teia das relações escolares,
a transformação da unidade escolar num
porque todas elas são potencialmente
espaço público voltado para e pela cidadania.
educativas ou deseducativas. Ensinar
bem, por exemplo, não é apenas ensinar
Assim:
eficientemente uma disciplina, mas é
também o êxito em integrar esse ensino
A autonomia e a gestão democrática
aos ideais educativos da escola.
da escola fazem parte da própria
natureza do ato pedagógico. A gestão
democrática da escola é, portanto,
A concepção de Azanha, conforme
uma exigência de seu projeto político- lido acima, mostra que o PPP é um
pedagógico. Ela exige, em primeiro empreendimento que integra as diversas
lugar, uma mudança de mentalidade ações e relações no âmbito escolar.
de todos os membros da comunidade
No que tange à integração das ações e
escolar. Mudança que implica deixar relações no âmbito escolar, AZANHA (1998,
de lado o velho preconceito de que a p. 15) ressalta que existe a necessidade do PPP
escola pública é apenas um aparelho constituir em sua essência um instrumento
burocrático do Estado, e não uma prático e tangível, já que trata-se de uma
conquista da comunidade. A gestão oportunidade possibilitadora para que ações
democrática da escola implica que a ocorram, tais como: conscientização dos
comunidade, os usuários da escola, principais problemas da unidade escolar,
sejam seus dirigentes e gestores, e não das alternativas de solução e definição das
apenas seus fiscalizadores ou meros incumbências coletivas e pessoais afim
receptores dos serviços educacionais.
de que se elimine (ou atenue) as falhas e
problemas encontrados.
Acerca da autonomia escolar, AZANHA
Gadotti, portanto, impõe às unidades (1998, p. 15) afirma que
escolares e também aos sistemas de ensino
desafios de largo escopo e proporção, uma
A questão da autonomia escolar e
vez que caracteriza o PPP como expressão
de seu desdobramento num projeto
da cidadania e como síntese histórica, bem
pedagógico é, como problema, típico
como utópica com capacidade de posicionar
da escola pública que, a não ser em
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raríssimas exceções, integra uma
rede de escolas e, por isso, está
sempre sujeita a interferências de
órgãos externos responsáveis pela
organização, administração e controle
da rede escolar. É aí que reside um grave
problema da escola pública e é para
resolvê-lo que se reivindica a autonomia
do estabelecimento na elaboração e
execução do projeto escolar próprio.
Assim, Azanha, conforme pode-se ler
acima, ao ressaltar o problema da interferência
de órgãos externos no contexto da unidade
escolar, reafirma que o PPP constitui uma
oportunidade para a escola mostrar que
possui autonomia política e pedagógica.
Contudo, é imprescindível que o projeto seja
construído em conjunto pela comunidade
escolar e a Secretaria de Educação, devendo
esta apoiar e assessorar a escola.
Para tanto:
A ideia de um projeto pedagógico,
visando à melhoria desse mundo com
relação às suas práticas específicas,
será uma ficção burocrática se não
for fruto da consciência e do esforço
da coletividade escolar. Por isso, é
ela, a escola, que precisa ser assistida
e orientada sistematicamente e
seus membros temporários, que
são os professores, não devem ser
aperfeiçoados abstratamente para
o ensino de sua disciplina, mas para
a tarefa coletiva do projeto escolar.
(AZANHA, 1998, p. 20).

O PPP DA EMEF INFANTE
DOM HENRIQUE: OS
VALORES QUE NÃO TÊM
PREÇO
Conforme verificou-se acima, o PPP (projeto
político pedagógico) de uma escola constitui
um instrumento teórico e metodológico
importante para o desenvolvimento da
unidade escolar. Deve ser disponibilizado e
reconstruído por todos aqueles que querem,
efetivamente, mudanças positivas no âmbito
educacional.
Qual o propósito do PPP? Ele serve para
definir a identidade, os objetivos, as formas
de implementação e avaliações escolares.
Elaborar um PPP é um processo que engloba
a discussão da função social, bem como
política da UE, envolvendo princípios das
esferas administrativas, comunitária e de
gestão de resultados.
O PPP deve ser elaborado tendo como
foco o real e o necessário, o possível e o
palpável para que as melhorias realmente
ocorram na unidade escolar como um todo.
Dessa forma, depreende-se que deva ser
flexível, permitindo alterações e adequações
que visem, sempre, a melhoria da qualidade
do ensino para os educandos. Participam
de sua elaboração todos os segmentos da
escola, que devem atentar-se para o foco
pedagógico, pois a maior meta do PPP é
melhorar o ensino.
Ao analisar o PPP da EMEF Infante
Dom Henrique, pode-se verificar, já na
apresentação, que o foco do documento
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prima por seguir à risca o que se espera de
Pode-se identificar tais características
um PPP, uma vez que:
no PPP da EMEF Infante dom Henrique,
posto que a UE prima por dar ênfase a três
A EMEF “Infante Dom Henrique” quesitos:
tem como missão a formação integral
a) Direito universal à Educação;
de um sujeito com consciência social,
b) Gestão democrática;
crítica, solidária, democrática e inclusiva,
c) Educação de qualidade.
através da garantia dos seus direitos de
aprendizagem, e que, gradativamente,
A partir desse processo, algumas
se perceba como agente do processo
questões que merecem atenção
de construção do conhecimento e
mais sistematizada neste ano são as
da transformação das relações em
necessidades de ampliar e aprimorar
sociedade, voltada para a cultura de paz.
as dimensões pedagógicas deste
PPP, especialmente no que tange à
Trata-se, portanto, de um PPP que cumpre
implementação dos programas “Mais
sua missão e diz a que veio, pois seu foco é
Educação São Paulo” e “São Paulo
a comunidade escolar, a prática pedagógica
Integral”, na busca da efetivação
como norteadora dos princípios regentes
do direito de aprender, a partir do
educacionais e humanos, vislumbrados no
princípio da igualdade de oportunidade,
título do próprio projeto: “Valores que não
postulada nos referidos programas.
têm preço”, que foi iniciado no ano de 2013.
Também merecem atenção as temáticas
do currículo e da avaliação, definidas
GADOTTI (1994) apud VEIGA (2011, p.
para o Projeto Especial de Ação (P.E.A.)
12) nos diz que,
e a continuidade do Projeto do “Núcleo
de Estudos e Acompanhamento da
Todo projeto supõe rupturas com o
Avaliação (N.E.A. – Avaliação)”, os quais
presente e promessas para o futuro.
contam com a parceria do Projeto de
Projetar significa tentar quebrar um
Extensão “Avaliação Institucional – a
estado confortável para arriscar-se,
participação da comunidade”, vinculado
atravessar um período de instabilidade e
à Faculdade de Educação da USP, e
buscar uma nova estabilidade em função
coordenado pelas Professoras Lisete
da promessa que cada projeto contém
Arelaro e Sônia Kruppa.
de estado melhor do que o presente. Um
projeto educativo pode ser tomado como
promessa frente a determinadas rupturas.
Além disso, a EMEF se propõe a promover
As promessas tornam visíveis os campos a aprendizagem nas esferas leitora, escritora,
de ação possível, comprometendo seus oral, de cálculos, bem como do ambiente
atores e autores.
natural e social, do sistema político, da
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tecnologia, dos valores e das artes. Seu foco e fora da escola de forma solidária para
é o desenvolvimento pleno da capacidade de com os demais e respeitadora para com as
aprendizagem, tendo como eixo norteador diferenças.
formar cidadãos que possam interagir dentro

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O PPP dessa escola mostra que o incentivo ao trabalho
de investigação científica, bem como a promoção de
uma educação inclusiva que prepare o indivíduo para o
exercício pleno da cidadania constituem a base do todo.
Daí, depreende-se que o título “Valores que não têm preço”
coaduna com a missão a que se propõe a referida unidade
escolar.
A EMEF Infante dom Henrique mostra que confere ao PPP
o seu real significado, uma vez que o considera como um dos
pilares da gestão democrática, permitindo sua construção
de forma conjunta, contínua e flexível. Referente a isso,
podemos citar Veiga, 2011, p. 13:
A partir do momento em que todos os envolvidos
passam a conhecer a realidade e objetivos da escola,
começam a se sentir parte integrante ajudando a
melhorar a realidade. Veiga destaca a importância do
trabalho democrático e coletivo na construção do PPP.
A EMEF também mostra, através de seu PPP, que busca
uma nova organização dentro da escola e que isso consiste
num grande desafio, porém, possível. Tal fato pode ser
comprovado pela quantidade de projetos que constam do
PPP: foram 16 projetos implementados para o ano de 2017
e todos obtiveram êxito junto ao corpo docente, gestor e à
comunidade escolar.
Com a leitura do PPP da referida escola, constata-se que
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há uma preocupação latente e pulsante em aprimorar o aprendizado através da visão de
mundo do alunado, visão esta que é norteada pela participação dos demais envolvidos na
construção da aprendizagem dos alunos. Trata-se de um PPP que cumpre todos os quesitos
necessários para romper com a histórica visão de que a escola é apenas um lugar para se
aprender conteúdos. A equipe da EMEF Infante dom Henrique mostra, através de suas
ações e projetos, que é possível construir uma educação de qualidade focada na formação
cidadã, proporcionando aos aprendizes-cidadãos que se desenvolvam plenamente tanto no
aprendizado escolar e curricular quanto na esfera dos “Valores que não têm preço”.
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O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA POR
MEIO DE ATIVIDADES LÚDICAS
RESUMO: O presente artigo tem a finalidade de refletir sobre o ensino da Língua Inglesa
para as séries iniciais do ensino fundamental. O objetivo é refletir como ocorre o processo
de ensino/ aprendizagem de uma língua estrangeira por meio de brincadeiras e atividades
lúdicas. Sabe-se que o período de estudo referente ao ensino fundamental é um momento
de muitas descobertas e realizações para os educandos. Justamente por esse motivo há a
necessidade cada vez mais eminente de ser aprender novas línguas, neste caso, o inglês em
especifico. Trazendo ao aluno paixão e vontade de aprender brincando uma língua que será
importante para seu desenvolvimento pessoal e acadêmico.
Palavras-chave: Língua inglesa; Brincadeiras; Aprendizado; Aluno; Lúdico.

2036

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

INTRODUÇÃO
O
termo
lúdico
tem
aparecido
frequentemente nas discussões atuais sobre
a nova perspectiva educacional voltada
as séries iniciais do ensino fundamental.
Tanto os professores quanto os teóricos
da educação vem tentando esclarecer a
importância do brincar nos anos iniciais de
qualquer criança.
Através de atividades lúdicas o
educando forma conceitos, seleciona
ideias, estabelecem lógicas, integra
percepções,
faz
estimativa,
vai
socializando-se, promovendo situações
que o leva a estabelecer relações
sociais com o grupo ao qual está
inserido, estimulando seu raciocínio
no desenvolvimento de atitudes que
exigem reflexões e enquanto função
educativa proporciona a aprendizagem,
seu saber, sua compreensão de mundo
e seu conhecimento. (NOGUEIRA,
2007, p. 9)
De acordo com alguns teóricos como
Vygotsky e Piaget a melhor idade para se
aprender uma língua estrangeira é dos seis
aos onze anos, idade que as crianças estão
freqüentando o ensino fundamental, esse
processo se dá justamente por estarem na
época da alfabetização e, portanto abertos a
novas aprendizagens, sons e estruturas.
A importância deste tema se faz ao
analisar o contexto de algumas escolas
atuais sejam elas bilíngües ou apenas com
uma disciplina a mais durante o ensino

fundamental (o inglês- ainda não obrigatório
no ensino fundamental de todas as redes
públicas e particulares). Há vários anos o
inglês vem ganhando força no Brasil, isso se
deve a vários fatores, mas principalmente a
fatores econômicos. Saber inglês é uma das
necessidades da sociedade atual e por que
não começar a estudar desde a infância?
Aprender essa língua por meio de jogos e
brincadeiras tão presentes no cotidiano de
qualquer criança?
Justamente por isso devemos estimular
o aluno a gostar do inglês desde o inicio
do ensino fundamental até o ensino médio.
Propiciando atividades lúdicas que estimule
a criatividade e a curiosidade de falar
outro idioma sem a cobrança conteudista
com a finalidade de se aprender algo em
sua plenitude. Durante essa faixa etária o
professor de língua inglesa pode apresentar
um mundo paralelo ao que o aluno vem
conhecendo em sua língua materna, sendo
disponibilizados jogos orais, músicas,
cartazes, filmes, desenhos entre outros
em língua inglesa fazendo uma ponte em
relação ao que o aluno já conhece em sua
língua materna. Desta forma o aprendizado
acontecerá naturalmente e despertará no
educando uma nova maneira de aprender: o
brincar.
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O BRINCAR E A INFÂNCIA
O termo lúdico vem do latim “ludus” e
possui um extenso significado. Em geral está
associado a brincadeiras, passatempos, jogos
e etc. O lúdico sempre fez parte do cotidiano
das crianças e da vida do ser humano em
geral. Os gregos e romanos já desenvolviam
atividades lúdicas para entreter toda a família
inclusive os adultos.
A oposição entre atividade lúdica e
função do real pode mostrar em que
sentido a criatividade da criança se
parece com o jogo. Pela função do real,
os atos se integram ao conjunto das
circunstâncias que os tornam eficazes:
circunstâncias exteriores que lhes
permitem inserir-se, para modificálas, no curso das coisas; circunstâncias
mentais que os põem a serviço da
realidade de um propósito, de uma
conduta, da solução de um problema.
A distinção, aliás, é apenas provisória.
Pois o lugar, os meios e o final de toda
realização só pode estar, decididamente,
no mundo exterior. (WALLON, 2010,
p. 57)
O jogo e a brincadeira é uma necessidade
na vida da criança, pois por meio destas
atividades as crianças podem expressar
seus sentimentos, expressões e vontades.
O brincar é inato a criança e é responsável
pelo desenvolvimento de suas habilidades
físicas, motoras e intelectuais. Durante as
brincadeiras algo muito importante também
é desenvolvido: as regras. Essas regras

nortearão o futuro da criança e de acordo
com Brougeré (1995, p.103) "As regras não
preexistem à brincadeira, mas são produzidas
à medida que se desenvolve a brincadeira".
Ao brincar as regras são desenvolvidas e
aquele que não as respeitar será penalizado
e poderá até sair das brincadeiras, sendo
assim Brougeré (1995, p.103) destaca ainda
que a brincadeira: É o lugar da socialização,
da administração da relação com o outro,
da apropriação da cultura, do exercício da
decisão e da invenção.
Durante o ato de brincar vários
elementos são desenvolvidos; a interação
social, o respeito mútuo entre os amigos,
o conhecimento corporal e espacial, o
desenvolvimento cognitivo e o respeito
às regras. Analisando todo esse contexto
podemos redimensionar para o espaço
escolar, ou seja, ao desenvolver brincadeiras
durante a infância a criança assimila aquilo
que foi proposto na brincadeira, construindo
assim pontes para o saber e tendo sua
criatividade e curiosidade aguçadas.

O BRINCAR E A
ARTICULAÇÃO COM A
LINGUAGEM
Estudar e entender o desenvolvimento
da linguagem na criança é algo fundamental
para compreendermos as aprendizagens.
Esse processo é estudado há muitos anos e
segundo Scarpa:
A linguagem humana da criança
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sempre provocou especulações diversas
entre leigos e estudiosos do assunto.
Seja essa linguagem a manifestação
imperfeita de um ser incompleto, seja a
expressão primitiva da palavra de Deus,
o fato é que relatos mais ou menos
esparsos, porém constantes, têm sido
registrados ao longo dos séculos e
chegaram até nós. Scarpa (2001, p.203)
De acordo com Vygotsky (2009, p.
63) “... a função primordial da linguagem é
comunicar, relacionar socialmente, influenciar
os circundantes tanto do lado dos adultos
quanto do lado da criança”. Desta forma fica
notório que vários teóricos já estudaram o
processo de aquisição de linguagem, seja ela
materna ou de línguas estrangeiras, entre
elas podemos destacar algumas vertentes
como o Behaviorismo que se baseia no
comportamento do aprendiz, que destaca a
premiação ao acerto e a punição ao erro, o
Inatismo que sugere que a criança deve ser
exposta a um mínimo de regras e posterior
a isso aprende outras regras sozinhas, por
associação e assimilação e também temos
o Interacionismo que sugere que a criança
aprende tanto sozinha pelo modo mental
quanto pela interação entre aquele que
aprende e o adulto interlocutor.
As aprendizagens são constituídas por
meio de várias interações, sendo assim,
para que ela ocorra de maneira sadia
Piaget menciona que são necessários
três processos: adaptação, acomodação
e assimilação. De acordo com o teórico
mencionado acima a criança ao iniciar a
fase escolar já possui alguns conhecimento

prévios de linguagem e para que desenvolva
uma boa comunicação deve assimilar os
três princípios mencionados anteriormente
e também ter seus conhecimentos prévios
sobre a língua materna respeitados. Sendo
assim, Piaget sugere que os primeiros anos
de uma criança até mais ou menos 10 ou
11 anos de idade é o período ideal para se
inserir uma segunda língua.
Desta forma pode-se analisar que durante
os anos iniciais de ensino a criança está
mais propensa a aprender novos idiomas e
também a brincar. Sendo assim é necessário
refletirmos sobre a interface entre
constituição da linguagem e brincadeiras que
estimulem a aquisição de uma nova língua.
Alguns fatores são muito importantes para
a aquisição de uma nova língua, entre eles
está à motivação e a contínua persistência
por parte do aprendiz, o erro e o acerto são
inerentes a aprendizagem e, portanto, tornase necessários estímulos diários. De acordo
com Schutz (2003), "a motivação pode
ser definida como o conjunto de fatores
circunstanciais e dinâmicos que determina a
conduta de um individuo". Nessa perspectiva
mesmo ao se ensinar brincando devese encontrar formas de estimular o aluno
e mantê-lo interessado no novo idioma.
Mostrando-lhe, sempre que necessário, a
importância do aprendizado do inglês em um
mundo capitalista que a cada dia mais requer
esse conhecimento de todos os cidadãos.
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BRINCADEIRAS PARA
APRENDER INGLÊS
É possível aprender brincando? De
acordo com os estudos mais recentes não
só é possível como garante a qualidade
de aprendizado. Os jogos e brincadeiras
permitem ao educando uma melhor fixação
do conteúdo e maior interesse para aprender.
Segue abaixo relação de jogos e brincadeiras
que podemos realizar durante o ensino
fundamental.

2. Family members.
Para essa brincadeira serão necessários
cartões com o nome dos membros da
família (father, mother, brother, sister,
grandmother and grandfather). Posterior
a isso o aluno deverá completar o quadro
abaixo sem recorrer aos cartões analisados
anteriormente.
Figura 2 - Family

1. Hello... My name is...?
Durante essa brincadeira o grupo de
alunos sentado em roda será estimulado a
participar de uma dinâmica com o fantoche
“dog”. Esse fantoche será passado de mão
em mão e ao segurá-lo o aluno deverá falar
“Hello... My name is...”. Sendo assim todos
os integrantes do grupo se apropriarão da
estrutura de apresentação pessoal e ainda
se apresentarão para toda a sala. Sugere-se
que essa brincadeira seja realizada durante
as primeiras aulas do ano letivo.

Fonte: própria.

Figura 3 - Family members

Figura 1 - Dog
Fonte:https://br.123rf.com/photo_51552231_stock-vector-familymembers-with-three-generations-illustration.html.
Acesso
em
12/01/19.

3. Hangman
Após ensinar as cores e trabalhá-las
de várias formas este será o momento de
verificar se os alunos memorizaram a escrita
Fonte:
https://www.kisspng.com/png-dog-hello-kitty-icon-dogs-sayhello-378633.Acesso em 11/01/2019.
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das cores em inglês. Para isso será necessário por escolher uma cor para o amigo descobrir
um painel com a escrita das principais cores e e tentar vencer a “forca”. Assim como no
posterior a isso um aluno ficará responsável exemplo abaixo.
Figura 4- Hangman

Fonte:http://meumundomil.blogspot.com.br/2011/02/dinamicas-para-ensinar-ingles-para.html.
11/01/2019.

Acesso

em

4. Jump rope
Com a ajuda de uma “rope” (corda) os alunos formas em sala de aula durante a brincadeira
serão levados a um espaço externo para que de pular cordas os alunos precisarão cotar
possam exercitar e treinar os números em em inglês... One,two, three, four, five....
inglês. Após serem trabalhados de várias
Figura 5- Jump rope

Fonte:https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/four-kids-playing-jump-ropevector-18003839. Acesso em 12/01/2019.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após analisar a concepção e desenvolvimento da
linguagem e refletir sobre o ensino no Brasil fica evidente que
todos os recursos possíveis são necessários para enfatizar
a necessidade da aprendizagem de forma significativa. Em
especial a necessidade da aquisição de uma nova língua, o
inglês. O Brasil há anos vem lutando para aumentar os níveis
de alfabetização e melhoria no ensino, no entanto, para
aqueles que estão constantemente em sala de aula, todo o
trabalho feito até então se mostra ainda ineficiente. Faltam
recursos financeiros e pessoais, incentivo, políticas públicas
de qualidade e leis que favoreçam o sucesso educacional.
Vários aspectos negativos são discutidos diariamente
nas escolas brasileiras e, sobretudo na educação pública,
porém só ressaltar os aspectos negativos também não são
suficientes. Cabe a cada integrante da educação tentar fazer
algo para melhorá-la, mudar o paradigma educacional sem
depender de auxílios externos, afinal, eles parecem nunca
chegar. Sendo assim, cabe a cada professor deixar a sua marca
e tornar o aprendizado menos cansativo. Sim, aprender é
algo extremamente cansativo e por vezes entediante, porém
só por meio do conhecimento é que poderemos transformar
a realidade a nossa volta.
O estudo de inglês no Brasil vem crescendo gradativamente
e não é novidade para ninguém que as escolas bilíngües
vêm se tornando uma realidade cada vez mais presente em
nossa sociedade. Aprender uma nova língua com excelência
é a garantia de um futuro melhor e promissor. É eliminar
barreiras no território mundial, é permitir ao falante novas
experiências lingüísticas e conhecer novas culturas. Ainda
temos um longo caminho a percorrer com a educação para
que esta finalmente seja inclusiva em todos os aspectos
e forme cidadãos autônomos e conscientes de seu papel
social. Para isso é necessário inovar, criar, ousar e arriscar.
O brincar motiva, apaixona e gera conhecimento de
forma leve. Fica evidente que este não é um brincar
descompromissado. É um brincar pensado, articulado, com
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intenções claras e objetivas e acima de tudo com uma bela finalidade: aprender sendo criança.
O brincar estimula o hormônio da felicidade e sendo assim o conhecimento se internaliza
com alegria e gera prazer naquele que aprende sendo dificilmente esquecido.
Cabe ao professor estimular e desenvolver esse prazer ao aprender. No entanto, sabemos
também que várias dificuldades permeiam o território escolar, mas criar possibilidades
de distração e relaxamento auxilia até mesmo o docente a desenvolver um bom trabalho
e a sentir-se mais leve frente às exigências da sociedade. Trabalhar com crianças cria a
possibilidade de eternizar a infância e aproveitar a fase mais bela da vida por mais tempo.
Que a ludicidade e a criatividade vire uma prática constante nas realidades escolares. Que
a magia do aprender não dependa somente daquilo que não possuímos e que a esperança
por dias melhores não morra em nossas escolas. Com certeza não mudaremos o mundo, mas
auxiliaremos a transformar as pessoas. Que cada professor e aluno brinquem mais, ousem
mais e aprendam mais mutuamente.
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LITERATURA INFANTIL: OS BENEFÍCIOS
DA LEITURA DESDE A INFÂNCIA
RESUMO: O presente estudo resulta de pesquisas bibliográficas a cerca dos benefícios da
leitura desde a infância. A pergunta norteadora desta pesquisa é: “Quais os benefícios que a
leitura iniciada na infância traz para as crianças?” Por meio de leituras e estudos, buscamos
reconhecer a importância da literatura infantil no processo de formação e desenvolvimento
da criança e incentivar a formação do hábito de leitura desde a infância. Neste sentido, a
literatura infantil é vista como um caminho que leva a criança a desenvolver a imaginação, as
emoções e os sentimentos de forma prazerosa, lúdica e significativa. Com base na pesquisa
bibliográfica, levantou-se a relevância da leitura de textos literários infantis para a formação
e desenvolvimento pessoal, emocional, social e cognitivo das crianças, que aprendem por
meio das narrações e leituras a relacionar os temas tratados nas leituras com situações
vividas em seu cotidiano. A leitura de grandes obras instiga o poder da criatividade, da
curiosidade, da imaginação, fatores imprescindíveis para o crescimento pessoal, social e
intelectual da criança.
Palavras-chave: Leitura; Incentivo à Leitura; Literatura Infantil; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO
Assim como outros hábitos, o gosto pela
leitura deve ser desenvolvido desde cedo,
mesmo antes do processo de alfabetização.
Isso, além de tornar a literatura infantil parte
da vida das crianças, estimula a criatividade,
a empatia, o raciocínio, o respeito, a
imaginação, o desenvolvimento cognitivo
e da linguagem, uma visão de mundo mais
ampliada, entre outros vários benefícios.
A literatura infantil é um instrumento
de construção do conhecimento. Quando
colocada em prática de forma adequada,
torna-se uma atividade prazerosa, de grandes
aprendizagens e de suma importância para
o desenvolvimento social, emocional e
cognitivo da criança.
Além da realização de descobrir um
novo mundo pela leitura, a literatura com
início na infância abre caminhos para um
excelente aprendizado escolar, estimulando
o entendimento, o mundo da comunicação e
da interação humana.
No presente estudo destacamos a leitura
de textos literários como sendo um momento
lúdico, prazeroso e instrutivo; um momento
de despertar a imaginação e a fantasia da
criança, construção e desenvolvimento do
lúdico, fazendo-a sonhar e vivenciar a magia
contida nos livros, contribuindo para o seu
desenvolvimento e servindo de estímulo à
alfabetização e ao letramento em momentos
posteriores.
Acreditamos ser pertinente perceber a
importância da literatura na vida da criança
uma vez que a literatura na vida da criança
tem o poder de incentivar e criar situações

onde a criança imagina e vive momentos
de alegrias, prazer e construção de novas
aprendizagens, inclusive na construção do
seu processo de alfabetização e, acima de
tudo, tornando-a uma cidadã leitora que
conhece a magia da leitura e o poder da
mesma na vida do ser humano.
Nesse contexto, o estudo realizado tem
por objetivo então apresentar os benefícios
da leitura desde a infância, verificando
a contribuição da literatura infantil no
desenvolvimento social, emocional e
cognitivo da criança.

LITERATURA INFANTIL E
DESENVOLVIMENTO DA
CRIANÇA
Histórias são fontes de aprendizagem e
desenvolvimento. É evidente que a literatura
infantil serve para reforçar os laços de
desenvolvimento e descobertas da criança.
Elas aprendem desde cedo que a linguagem
dos livros tem as suas próprias convenções,
e que as palavras podem criar mundos
imaginários para além do aqui e agora.
A literatura infantil tem como ferramenta
fundamental, despertar na criança o hábito
saudável de se ouvir histórias, pois é nesta
fase que se tornam prováveis leitores. E
com isso se garante não apenas possíveis
leitores, mas o que se evidencia são os
caminhos infindáveis que o simples ato de
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ler nos oferece. As histórias contribuem
para que a criança entre em contato com
diversos modos de ver e sentir o mundo, e
com o “contar histórias” é que se lida com
os aspectos emocionais, socioculturais,
históricos, linguísticos e literários.
O simples fato de ouvir histórias já coloca
a criança em contato com a linguagem oral
e a linguagem escrita, pois elas oferecem
um amplo leque de conhecimentos. Além de
serem fonte de prazer e diversão, a criança
aprende história, matemática, geografia, sem
se dar conta de que está aprendendo vários
conteúdos pedagógicos. Não fazendo deste
ato em um simples passatempo lúdico.
Tendo em vista o desenvolvimento da
criança, as histórias precisam trazer temas que
abordem a morte, laços familiares desfeitos,
sentimentos, crescimento e amadurecimento
da criança e outros conflitos que povoem
seu imaginário, podendo ser um forte aliado
no auxílio do equilíbrio emocional da mesma.
Por meio da história, a dimensão simbólica
da linguagem é experimentada, assim com a
sua ligação com o imaginário e o real.
A criança deve ser estimulada, por meio das
histórias que lhe são contadas, a enfrentar
seus medos, a vencer suas dificuldades e,
sobretudo, a se preparar para a vida. É com
este contato primordial que ela encontrará
meios para o seu desenvolvimento afetivo e
emocional, pois sua sensibilidade capta a sua
realidade.
Momentos de contar e ouvir histórias
devem fazer parte da rotina das crianças.
Deve-se reconhecer o papel que a literatura
exerce; espaço de ampla significação aberto
às emoções, aos sonhos e à imaginação,

favorecendo também a construção de
conceitos, como os de cultura, civilização e
tempo histórico durante a infância.
Pelas leituras das obras infantis a criança
percorre um caminho de experimentação e
descoberta tornando-se ela o sujeito de sua
própria aprendizagem, capaz de aprender
textos, códigos linguísticos e pictóricos
contidos nas histórias infantis. Afinal, ler e
ouvir histórias é um gesto de libertação; é
estar em vários lugares ao mesmo tempo;
sentir o que o outro sente; experimentar
mundos que não existem; abrir-se a novas
sensações e emoções, afastar-se de seus
problemas e pensar nos problemas dos
outros.
Por isso, deve-se despertar nas crianças
o desejo, o gosto pelas histórias, para fazer
delas adultos leitores, críticos e inseridos em
seu contexto social e histórico. A literatura
abre portas para novos conhecimentos.
Os contos de fadas não se restringem
apenas em meros apanhados de informações
ou reprodução de lendas e contos de
uma determinada época; são valiosos
instrumentos para o enriquecimento das
vivências emocionais e do âmbito escolar,
considerando que o universo particular de
uma criança é repleto de significação. Isto
mostra que ela não se desvincula de seu
mundo mágico mesmo que já tenha formado
seu pensamento lógico; conservam seu
mundo particular como escapismo às reações
e incompreensões dos adultos.
Pode-se considerar este momento
oportuno para a introdução da criança não
apenas no contexto literário, mas em todas
as formas de representação da cultura e da
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arte. A questão está em se oferecer histórias
apropriadas às crianças; que se adéquem
às suas necessidades, que correspondam a
todas as suas expectativas.
Enfim, as histórias não são apenas um
passatempo; elas têm como função despertar
na criança o gosto pela leitura, sendo que pais
e professores devem ser seus incentivadores,
pois é nesta fase que o fantástico e o irreal
estão aguçados e sua imaginação transborda
para mundos inexplorados onde tudo é
possível.
Além de educar, ensina e diverte, mas é
necessário que as histórias correspondam
às necessidades das crianças: estas, ao
se identificarem com as personagens,
conseguirão sentir as emoções vivenciadas
pelas personagens, percebendo que mesmo
os seres fantásticos também sentem as
mesmas emoções.
Daí a importância de se trabalhar
conteúdos como abandono, medo ou
rejeição, por exemplo, questões que fazem
parte do cotidiano da criança, para que ela,
mesmo de maneira inconsciente, se aproprie
da história a fim de estruturar o que lhe
perturba. As mensagens de uma história, seu
enredo, gravuras o simples manusear de um
livro é algo realmente significativo no sentido
que se estabelece uma afinidade pelo objeto
a ser explorado.
Assim, as histórias infantis são caminhos
que devem ser explorados pelo educador, de
maneira a não desperdiçá-las apenas como
conteúdo para a aprendizagem. Há de se
considerar as características do universo
infantil, ajudando em seu desenvolvimento.
Elas devem suscitar nas crianças momentos

de prazer onde serão experimentadas novas
sensações, mundos a serem descobertos,
fantasias a serem vividas. Histórias devem
povoar a mente infantil, indicando que os
heróis também sofrem, e que o mocinho, ao
fim de muito sofrer, encontra a felicidade.
O momento do faz de conta, a hora de se
ouvir uma história, não deve ser vista apenas
com um fazer pedagógico. A criança que tem
contato com a literatura passa a ser agente
de seus próprios pensamentos e de sua
aprendizagem, torna-se autônoma, sendo
apenas criança, com sua espontaneidade e
percepções.
A literatura desperta o interesse e a atenção
da criança, desenvolvendo nela, dentre
outros fatores, a criatividade, a percepção
de diferentes resoluções de problemas,
autonomia e criticidade, que serão elementos
importantes para a formação pessoal e
social do ser humano. A criança quando tem
contato com bons modelos literários, não só
desperta a sua imaginação, como também
facilita a expressão de ideias e a expressão
corporal.
Quando busca imitar e representar os
personagens das histórias, se coloca no lugar
dos personagens da fabulas e dos contos de
fadas. É importante frisar também o fascínio
que a criança tem pelas ilustrações; estas são
um convite para um mergulho no universo
lúdico. É fácil perceber o entusiasmo que a
criança demonstra pelas cores e riquezas.
É importante que o livro seja tocado pela
criança, folheado, de forma que tenha um
contato mais íntimo com o objeto do seu
interesse. A partir daí ela começará a gostar
dos livros e a perceber-se como parte de um
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mundo fascinante, onde a fantasia apresentase por meio de palavras e desenhos.
O mais importante é fazer com que a
criança desperte o interesse pela leitura e
que esta venha contribuir de forma valiosa
e enriquecedora para a construção do seu
conhecimento, possibilitando, assim, um rico
desenvolvimento em sua aprendizagem.

LITERATURA INFANTIL: O
IMAGINÁRIO E O LÚDICO
A princípio, a criança usa o livro como
um brinquedo de onde retira motivação
para interagir com os personagens e outras
crianças e adultos, satisfazendo a necessidade
de fantasiar. Quando lê figuras estáticas e
em movimento ou palavras, a criança brinca
e se desenvolve, construindo autonomia
da qual necessita para a formação de sua
identidade com a necessária autoestima.
O livro apresenta-se, a priori, como algo
mágico e encantador, com o qual a crianças
se envolve ao decifrar figuras e os desenhos
das palavras, em seus mistérios.
Conforme Cunha,
O lúdico seria aquela categoria que
presente no ato estético, permitiria
ao receptor entrar em um jogo cujo
resultado, sendo-lhe desconhecido,
depende de sua atuação na partida. Isto
do ponto de vista da literatura infantil,
quer dizer que as mensagens por elas
veiculadas devem ser instigantes a
ponto de desafiar o leitor, propondo-lhes
problemas cujas soluções dependeriam

de sua habilidade em jogar, de sua
capacidade criativa para dar respostas a
situações novas, de suas idiossincrasias
(2003, p. 77).
Nesse contexto, a criança, aos poucos, vive
novas experiências, em que, além de desfrutar
do prazer da leitura, passa a dominar recursos
importantes para o desenvolvimento de sua
fantasia e criatividade.
A literatura desempenha um papel
relevante no desenvolvimento intelectual da
criança. Isso ocorre porque os significados
inicialmente
expressos
por
gestos
(linguagem corporal ou cênica) passam a ser
demonstrados e compreendidos por palavras
(linguagem oral ou fala), possibilitando, a
posteriori, a compreensão e a expressão
de conteúdos mais complexos, ampliando
a capacidade da para se relacionar com
objetos, mesmo ausentes e situações não
vistas, permitindo comunicar-se com outras
pessoas, abstrair e generalizar.
Nesse ponto, comunga-se que a
capacidade de imaginação da qual a criança
é dotada, devido às suas situações ficcionais,
representarão em sua vida, as primeiras
tentativas de emancipar-se e posicionar-se
diante das imposições do meio. Essa criança
começa a se caracterizar como um ser
reflexivo, questionador, capaz de interpretar
e buscar explicações.
Entrar na ficção, segundo Amarilha (1997),
encaminha a criança aos procedimentos
de ajustamento intelectual, para lidar
comparativamente com fatos reais e
imaginários, e colabora, portanto, no
discernimento entre o real e o fictício. A
autora diz que a literatura possibilita esse
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treinamento no simbólico em dois níveis – o
primeiro é o da palavra, por ser um produto de
linguagem – e o segundo é o da identificação
com personagens de uma narrativa, por
possibilitar suspender transitoriamente a
relação com o cotidiano e viver outras vidas.
Diante disso, a criança vive diferentes
papéis, nos quais relaciona as questões
internas com a realidade externa podendo
criar e recriar sua própria história. Desse
modo, se a literatura nas escolas se
apresentar como uma atividade lúdica, logo,
o interesse da criança e sua identificação
serão imediatos.
A criança escuta as histórias lidas por
adultos, depois conhece o livro como objeto
tátil, no qual toca, vê, e tenta compreender
as imagens que enxerga. Compreendese, portanto, que mesmo sem saber ler as
palavras e escrevê-las, já produz textos
quando fala, pensa e se expressa. Assim,
gradativamente, a criança vai se tornar um
leitor autônomo, capaz de escolher o quê,
quando e onde quer ler. Mesmo aquelas que
ainda não sabem ler, brincam com as palavras
e com as imagens. São vários os títulos que
proporcionam encantamento, ludicidade,
prazer e descobertas.

BENEFÍCIOS DA LEITURA
A leitura tem o intuito de levar a pessoa
a descobrir novos horizontes, realizando
a interpretação da escrita. Na infância,
a criança aprende por diversos meios,
principalmente com atividades lúdicas que
estimulam o desenvolvimento.

A infância é o período mais adequado para
o desenvolvimento da leitura, apresentando
as construções no âmbito do aprendizado e
assim criando maior facilidade da criança no
mundo da leitura. Quanto mais cedo iniciado
essa experiência, mais profunda ela será.
Apresentar para a criança literaturas de
seu interesse, de acordo com a faixa etária,
também é uma estratégia no desenvolvimento
e estimulo do ler. Na infância, a linguagem
que será utilizada com as crianças é
primordial; livros com ilustrações, atividades
e desenhos, são validos para estimular o
desejo de leitura.
Independentemente da idade ou da fase
da vida, além de ser um passatempo que
traz enorme prazer, a leitura traz inúmeros
benefícios, sendo os principais: melhora e
aumento de vocabulário; melhora na escrita;
aumenta a criatividade, a curiosidade, a
imaginação e a fantasia; amplia a visão e o
conhecimento de mundo; amplia a visão
sobre nós mesmos e sobre os outros;
contribui para o pensamento crítico e leitura
de mundo; colabora para uma visão de
mundo mais sensível e humanizada; estimula
a memória; trabalha a empatia; fortalece a
capacidade de concentração e atenção.
Diante das grandes complexidades do
desenvolvimento da leitura e da escrita,
estratégias de incentivo precisam ser
adotadas pela sociedade para evolução
no que diz respeito à aprendizagem das
crianças. Apresentar a importância da leitura
na educação é estimular uma sociedade
melhor, pensando em um futuro com
cidadãos mais esclarecidos e que consigam
realizam interpretações, a fim de não serem
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manipulados. “Quando dizemos ler, nos
referimos a todas as formas de leitura. Lendo,
nos tornamos mais humanos e sensíveis”.
(CAVALCANTI, 2002, p. 13)

A FAMÍLIA E O PROFESSOR
COMO INCENTIVADORES
O processo de leitura por diversas vezes
tem início em casa, com pais leitores, que se
apresentam para os filhos como exemplos.
Quando a prática de leitura não tem início
com a família, é na escola que a criança terá
os primeiros contatos com livros. Silva (2014,
p. 83) diz que “quando entra na escola, o
educando aprende a ler e ao professor fica
a incumbência de apresentá-lo à leitura e ao
gosto de ler”.
Kleiman (1993, p.9) afirma que
“o professor deve orientar o aluno no
desenvolvimento de estratégias de leitura”,
alguns professores utilizam estratégias
pedagógicas para o estimulo da leitura, com
intuito de despertar o interesse pela leitura
e consequentemente formarem leitores
conscientes da importância desse ato
para futura vida acadêmica e para melhor
entender suas
funções na sociedade.
Segundo Kretzmann e Rodrigues,
Como a imitação faz parte do
processo de aprendizagem da criança,
ver outras pessoas lendo é importante
para as suas primeiras experiências com
a leitura. Aprende-se a ler vendo outras
pessoas lerem, prestando atenção às

leituras que elas fazem para si, tentando
ler, experimentando e errando (2006,
p.394).
O professor tem a responsabilidade social
com o aluno e ao mesmo tempo como
motivador, conduzindo o aluno ao desejo de
ler e ao hábito da leitura, lendo por prazer. O
professor tem necessidade de desenvolver
mecanismos para que seus alunos além de
decodificar os textos escritos, consigam
entender a ideia transmitida pelo mesmo.
Embora os professores tenham grande
papel na vida das crianças, essa influência
não isenta a família da função que ela tem de
estimular as crianças, pois quando a leitura é
despertada em casa, os reflexos são maiores
e repercutem de forma positiva por toda a
vida da criança.
Segundo Kretzmann e Rodrigues (2006,
p.395), “antes mesmo de ser alfabetizada, a
criança pode ser levada a descobrir o quanto
é importante e interessante o contato com
a leitura. Assim, o ambiente familiar e a
escola de Educação Infantil exercem grande
importância na formação do sujeito leitor.”
A escola deve ter convicção a respeito da
importância da literatura no processo social,
compreendendo o livro como um meio eficaz
de modificar a percepção, atribuindo ao
seu destinatário um lugar particularmente
importante em seu mundo ficcional,
promovendo um alargamento de horizontes
e condições para a compreensão do seu
mundo interior e do real circundante numa
perspectiva crítica da vida exterior.
No intuito de desenvolver, desde os
primeiros anos de vida, o hábito e o prazer
da leitura, a educação infantil deve oferecer
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oportunidades de leituras variadas de
histórias contadas, textos escritos, filmes,
músicas e figuras para indução e dedução
de considerações interpretativas do mundo
em que a criança está inserida e do qual faz
parte como ator social.
Em face ao exposto, Zilberman (2003)
ressalta que não é atribuição do professor
apenas ensinar à criança a ler e a escrever
corretamente, mas fazê-la compreender a
leitura procedida, auxiliá-la na percepção dos
temas e dos seres humanos que afloram em
meio à trama ficcional, de modo que o leitor
interaja com aquilo que se lê, e se vive, ou se
imagina.
Nesse contexto, a literatura infantil
deve ser apresentada aos alunos enquanto
manifestação artística e cultural, em caráter
lúdico e formador de seres sensíveis e
pensantes, pois a literatura é marcada pela
conotação e pluralidade de significados. A
literatura infantil deve, portanto, impulsionar
todos esses movimentos. Não se pode utilizar

um texto literário apenas para ensinar algo.
Isso diminuiria os propósitos da literatura
que são de fazer pensar, emocionar, interagir
e agir.
Nesta linha de raciocínio, a escola é um
espaço privilegiado para o desenvolvimento
e o gosto à leitura. Apresenta-se, portanto,
como um lugar ideal para o intercâmbio da
cultura literária, considerando que a literatura
se faz a partir de um contexto histórico
real. Por isso, torna-se imprescindível uma
relação bem qualificada entre a literatura e
as crianças a quem se destina.
Amarilha (1997) aponta que o aprendizado
da leitura é um ato social, por isso o professor
tem um papel pedagógico fundamental, no
sentido de ser o mediador, de adequar o
nível dos livros ao nível de desenvolvimento
emocional e cognitivo da criança. Se houver
coerência nessa relação, a criança torna-se
autônoma em relação à leitura, e constrói
seu trajeto de leitor.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A leitura desde a infância é imprescindível para a formação
de bons leitores e de cidadãos mais conscientes e críticos,
por isso o incentivo a leitura é fundamental. Desenvolver o
interesse e o hábito pela leitura é um processo constante,
que começa muito cedo, em casa, aperfeiçoa-se na escola e
continua pela vida inteira.
Existem diversos fatores que influenciam o interesse pela
leitura. O primeiro e talvez mais importante é determinado
pela atmosfera literária que a criança encontra em casa.
A criança que houve histórias desde cedo, que tem
contato direto com livros e que seja estimulada, terá um
desenvolvimento favorável ao seu vocabulário, bem como a
prontidão para a leitura.
Por meio da leitura, formam-se cidadãos ativos na
organização de uma sociedade mais consciente e crítica.
Por isso, desenvolver o hábito da leitura desde a infância
é fundamental, e a influência de pais e educadores nesse
estágio é imprescindível. A leitura é uma das formas de que
dispomos para a interação com o ambiente em que estamos
inseridos e para a nossa compreensão do mundo.
Não apenas no ambiente familiar, mas também na escola, a
literatura desperta diferentes habilidades nas crianças, como
a linguagem, a ampliação de vocabulário, a criatividade e a
descoberta do mundo imaginário. A leitura desde a infância
traz inúmeros benefícios para amadurecimento psíquico,
afetivo, social e intelectual da criança.
Neste sentido, a literatura infantil contribui de forma
significativa no processo de formação e desenvolvimento da
criança. Quanto mais cedo estimulado e iniciado o processo
de leitura, mais rápido será criado o hábito e o gosto pelo ler
e mais rápido e prazeroso será seu desenvolvimento. Escola
e família são grandes estimuladores que caminham juntos
para que o hábito de leitura iniciado na infância se torne
constante.
Assim, as condições necessárias ao desenvolvimento de
hábitos positivos de leitura, incluem oportunidades para
ler de todas as formas possíveis. Frequentar livrarias, feiras
de livros e bibliotecas são excelentes sugestões para tornar
permanente o hábito de leitura.
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A INOVAÇÃO EM SALA DE AULA ATRAVÉS
DA METODOLOGIA MODERNA
RESUMO: O objetivo do estudo consiste em evidenciar a necessidade de inovação dentro
do ambiente escolar, verificando as principais dificuldades encontradas pelos alunos e
professores, e quais são os métodos de ensino que se mostram mais eficazes em relação
à aprendizagem. A pesquisa caracteriza-se pela percepção necessária ao inserir novos
métodos de ensino na rotina dos professores e dos alunos, mantendo o foco não apenas na
quantidade de informações, mas em como multiplicar de diferentes maneiras cada passo de
um determinado conteúdo.
Como resultado verificou-se que, na percepção dos alunos, os métodos modernos são
mais eficazes, pois, através das diferentes formas de ensinar, se tem um maior interesse em
aprender. Já na percepção dos professores, o enriquecimento da sua capacidade de ensinar,
e ao colocar essa metodologia em prática, o interesse e a participação se torna cada vez mais
recorrente e importante numa colaboração mutua e eficiente. Desta forma, concluiu-se que
há um grande leque de opções inovadoras, que permitem que a modernização do modelo de
ensino atinja cada vez mais jovens, permitindo que a evolução do ensino faça a diferença na
formação e criatividade da geração que virá a seguir.
Palavras-chave: inovação; metodologia; formação; aprendizado; tecnologia.
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INTRODUÇÃO
Os desafios apresentados na educação
durante várias décadas mostram a grande
necessidade de se incluir com criatividade
metodologias inovadoras que possam atingir
e transformar diretamente cada indivíduo
através de mudanças que transformem os
métodos tradicionais utilizados em métodos
diversificados e criativos, que sejam
aprimorados de maneira a serem inseridos
em todos os níveis da sociedade e atingirem
cada indivíduo individualmente.
O processo educativo deve ser planejado
anualmente, podendo ser modificado sempre
que houver a necessidade de atender uma
diferente região, pois, esse processo deve
ser abrangente o suficiente para abordar
diferentes temas, em diferentes localidades
com o potencial de atingir cada necessidade
diferente de cada indivíduo particularmente,
com base em um grande desafio, que é o de
tornar o ensino-aprendizagem cada vez mais
criativo, diversificado e totalmente eficaz,
tendo como objetivo alcançar o máximo de
rendimento no dia-a-dia da vida escolar.
Nas últimas décadas a discussão sobre
a necessidade de uma nova construção na
formação dos profissionais da educação
vem se tornando cada vez mais comum,
pois, essa formação não deve ser apenas
profissionalizante, e sim para se construir
novas habilidades e intensificar as mudanças
necessárias na sua maneira de ensinar, e
assim dominar o seu ambiente de trabalho,
sabendo que esse domínio poderá ser
alterado em diferentes circunstâncias para
atingir cada particularidade de cada trabalho

que esse docente irá desenvolver na unidade
escolar.
Segundo Veiga (2006), o professor
não pode mais ser aquele que tem uma
didática definida com o papel de apenas
ensinar o conteúdo, ele deve assumir seu
papel de mentor e facilitador, priorizando
e intermediando o acesso do aluno à
informação, assim havendo a necessidade
de aprimorar constantemente suas técnicas
e seus métodos de ensino, acerca de atender
às necessidades que vão surgindo. Diante do
contexto apresentado, vemos a importância
de não se manter uma didática somente de
conteúdo, utilizando papel, livro didático, giz
e lousa e sendo sempre tradicional, e sim se
utilizar de práticas modernas e inovadoras
para orientar os alunos de maneira que
eles sejam incentivados a pesquisar e
buscar informações, sabendo interpretar,
argumentar e discutir e assim mostrar as
suas idéias, traçando um novo caminho com
facilidade de novas descobertas sem que se
tenha medo de mostrá-las à sociedade.
A escola tem um papel muito importante
na valorização e na inserção de uma
metodologia inovadora dentro do ambiente
escolar, pois, diante de toda e qualquer
mudança há a necessidade de mostrar
acolhimento a novas idéias, sejam essas
idéias de professores ou de alunos, tendo em
vista que a gestão escolar deve sempre estar
aberta a novidades, e assim, fazer com que
a sua escola tenha um diferencial, criando
uma identidade na sua região e com isso,
gradualmente atingir não apenas os seus
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alunos, mas a população que reside ao seu
redor seja com uma leitura, um cartaz ou
com eventos que possam expor a autonomia
dos alunos que ali estudam.
O estudo realizado justifica-se pela
importância de mostrar que a prática de
métodos diferenciados de estudo fazse pela necessidade de não manter um
ensino engessado durante anos, pois, com a
evolução tecnológica, a maneira com que se
ensina deve ser modificada, para que se torne
interessante e seja compatível para poder
competir com todo o acesso que a juventude
tem ás informações, e aos conteúdos que
são passados em sala. Essa competitividade
se tornou inevitável, e a partir daí há várias
perguntas que devem ser feitas antes de se
planejar uma aula, perguntas como: “os meus
alunos já tiveram acesso a esse conteúdo? ’’,
e provavelmente a resposta será sim, pois
o acesso através da internet é totalmente
simples e fácil. E como competir com isso?
Essa competição é fácil de ganhar através do
lúdico e do diferenciado, mostrando que não
se aprende apenas lendo, mas que é muito
mais fácil aprender praticando.

A INOVAÇÃO MUDANDO A
FORMA DE APRENDER
Nos dias atuais basta nos aproximarmos
por alguns instantes de um adolescente,
para perceber o quanto ele se envolve
rapidamente com cada tecnologia que a ele
é apresentada, seja por segundos ou horas,
esse envolvimento nos mostra o quanto a

sociedade evoluiu tecnologicamente e o
quanto se tornou necessário adotar novos
métodos que não privilegiam apenas a
quantidade de informação e sim, como
essa informação é transmitida, o quão
interessante ela está se tornando e o quanto
dela fará diferença para cada um dos alunos
ali presentes.
A inovação é necessária para mudar a
forma de ensinar e de aprender, porém há
um grande desafio em tornar o aprendizado
motivador para os estudantes, principalmente
nas escolas públicas, aonde a metodologia
do ensino brasileiro esta cada dia mais
ultrapassada, pois os alunos têm contato
permanente com as tecnologias modernas, o
que torna o conteúdo trabalhado em aula cada
vez menos interessante, pois, com um clique
ele terá acesso a tudo o que está falado pelo
seu professor, de uma maneira totalmente
diferente, tornando imprescindível a pesquisa
e a modernização da metodologia utilizada
por todos os professores, atenuando uma
motivação que vem do diferente, da união
da modernidade com o processo de ensinoaprendizagem, respeitando as necessidades
dos alunos no que se refere a ritmos desiguais
para aprender, e evitando a padronização
da educação, pois, utilizar métodos iguais
para todos não atingirá diretamente cada
um, criando um aprendizado total para
aqueles que conseguem se utilizar daquele
método e pouco ou nenhum aprendizado
para aqueles que possuem dificuldades
com aquele método, então se adaptar e não
padronizar os métodos utilizados fará com
que cada um seja atingido diretamente no
seu ritmo, e a partir dai a criação de novos
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caminhos que maximizem o potencial de
aprendizagem do aluno. Quando o ensino
permanece padronizado, o rendimento
individual não é totalmente aproveitado, e
na maioria das vezes o rendimento coletivo
não é o ideal, porém em algumas situações
ele é totalmente necessário. Uma turma
com aproximadamente 30 alunos, torna o
trabalho padronizado muito mais simples do
que a metodologia diferenciada e inovadora,
por que o padrão manterá todos fazendo
exatamente o mesmo processo, mas essa
atividade não irá atingir igualmente cada um
dos 30 alunos. A partir do momento que um
dos professores dessa turma mudar a sua
metodologia e em uma aula diferenciada
trabalhar de maneira que se maximize
o ponto de aprendizagem de cada um
individualmente aula não será tão simples,
mas terá maior atenção de cada aluno
individualmente e assim o aproveitamento
e rendimento será único para cada um ali
presente, inclusive o próprio professor, pois,
com o caminho novo que está sendo criado
aos poucos, ele também estará absorvendo
novos momentos, com novos métodos de
aprendizagem.
A capacitação dos docentes é essencial
para que a inovação ocorra efetivamente
na sala de aula. O saber dos docentes é
adquirido e construído em um processo
contínuo de aprendizagem, no qual o
professor aprende progressivamente, e
assim, consequentemente se insere e
domina seu ambiente de trabalho (TARDIF,
2002). Diariamente deve-se trabalhar cada
parte da necessidade de engajar os alunos
no processo de aprendizagem, levando-

os a assumir a responsabilidade pelo seu
aprender diário; pelo ato de criar e oferecer
a eles diferentes oportunidades através
de atividades que proporcionem uma
aprendizagem ativa, prática e colaborativa,
para atender aos diferentes estilos de
aprender, e assim reformular toda a relação
existente atualmente entre professores,
alunos e currículo, visando uma educação que
seja a cada dia mais dinâmica através do uso,
apropriado, das tecnologias educacionais
disponíveis, visando alcançar transformações
na educação. Deve-se entender que não
bastaria apenas inserir computadores
nas salas de aula, o que iria requerer um
grande investimento em computadores e,
provavelmente teriam pouco efeito sobre
o modo como os professores ensinam e os
estudantes aprendem. Portanto, é importante
antes de realizar mudanças nos métodos
de ensino, modificar a maneira como os
professores são preparados e diplomados,
para que o professor consiga mudar a sala
de aula e manter a sua metodologia focada
no aluno, as suas funções devem sofrer
mudanças, o que permitirá uma ruptura no
básico e uma oportunidade para atender
as diferentes demandas ao decorrer de
sua carreira. Caldeira (1995) ressalta que a
importância do saber produzido pela prática
cotidiana do professor é resultante de um
processo que vem da reflexão realizada
coletivamente a partir das “condições
materiais e institucionais” da escola,
considerando-se a dimensão histórica e social
em que é construída a, e ainda a importância
de considerar o estudo da prática docente
como processo informal, dinâmico, complexo
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e carregado de valores. Lembrando que
a prática diária de um docente vai desde
uma leitura básica, até os mais diferentes
relacionamentos interpessoais, tanto com
seus colegas, como com seus alunos, o
que torna comum o diálogo e a reflexão da
dimensão das diferentes práticas realizadas
em diferentes unidades escolares, levando
em conta a realidade da comunidade que
está ao redor e freqüentando a escola, sendo
que na maioria das vezes esse processo é
totalmente informal, ou seja, não faz parte
das reuniões pedagógicas realizadas pela
unidade escolar, essas conversas acontecem
em momentos que se faz necessário a
construção de algum valor, iniciando a partir
dai um processo mais dinâmico, pois, nesses
momentos surgem as idéias mais inovadoras,
que irá se tornar interdisciplinar e poderá ser
multiplicada em diferentes momentos.
As tecnologias estão disponíveis de diversas
maneiras, não apenas na sala de informática
que a escola possui, ela está presente desde
um smartphone que diariamente está nas
mãos de grande parte dos nossos alunos, até
em um trabalho realizado com vários efeitos
diferentes, basta deixar aquele sistema
repetitivo e básico para trás e criar novos
caminhos para a produção de conhecimentos
que darão oportunidades práticas, modernas
e eficientes, utilizando-se de uma nova
realidade que favorecerá a formação de um
novo indivíduo. Nos dias atuais o mercado
de trabalho pede que o conhecimento vá
além do saber ler e escrever, as empresas
não querem contratar apenas uma mãode-obra básica e barata, mas alguém que
forneça um método de trabalho que seja

inovador, criativo, significativo, podendo ser
multiplicado ao decorrer de seu crescimento
e carreira, e isso se inicia naquele momento
em que o professor deixa o giz, a lousa e
o livro didático e inicia um novo método,
permitindo que todos tenham autonomia
para criar, demonstrar, diversificar ou apenas
participar, seja dentro de uma aula de ciências,
com alguns copos plásticos, água, óleo e
alguns grãos, ali demonstrando através da
observação e da prática os tipos de misturas
existentes, ou numa aula de história aonde
com matérias recicláveis, roupas velhas e
algumas carteiras se cria uma exposição viva
dos deuses do Olimpo, que poderá contar
uma história, receber visitações, trabalhar a
organização, a empatia e o respeito, ou na
aula de informática, o professor ali propõe
o aprendizado da robótica, que irá utilizar
a tecnologia de diversas maneiras para
criar algo inovador, utilizando matérias
antigos que não teriam mais utilidade,
vários exemplos poderiam ser citados, mas o
importante é que cada exemplo mostra uma
metodologia diferenciada sendo apresentada
dentro da sala de aula e deixando o comum e
o repetitivo para trás, De acordo com Veiga
(2006) os métodos e metodologias de ensino
devem atender a necessidade de aprendizado
dos alunos, e suas técnicas devem ser
aprimoradas constantemente, o que fará com
que os alunos adquiram o seu aprendizado na
prática, com uma metodologia diferenciada
que irá despertar novos princípios, novas
qualidades e principalmente, irá proporcionar
novas atitudes, valorizando cada informação,
cada momento e cada processo realizado
dentro da unidade escolar, e assim, fora
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desse ambiente a sociedade terá uma nova
pessoa, que conseguirá desenvolver a sua
criatividade em novos momentos e espaços
garantindo que a inovação seja desenvolvida
e concretizada diariamente de diversas
maneiras com diferentes objetivos.
É importante ressaltar que a metodologia
moderna faz uso da tecnologia, mas não
deve ser limitada apenas ao seu uso, pois,
existem diversas maneiras de se inovar,
não precisamos de internet, computadores,
smartphones, etc. A metodologia moderna
está no diferente e no encantador, ela pode
ser inserida de diversas maneiras, inclusive
sem utilizar nenhum material didático, basta
levar a turma para um passeio de campo,
dentro da própria escola, e então ensinar
física ao ver aquele coleguinha correr no pátio
ou na aula de educação física, ou a química
ao ver as cozinheiras preparar o alimento,
português ao ouvir um diálogo, ou até a soma
através da quantidade de portas existentes
na escola, não importa qual método será
utilizado, mas a maneira que essa inovação
será inserida no aprendizado daquela turma,
o importante é ser diferente, é conquistar a
atenção, é fazer a diferença.
Em conversa com uma sala do 6º ano do
ensino fundamental e duas salas do 9º ano
do ensino fundamental, os alunos puderam
expor as principais dificuldades e incentivos
que fazem diferença na sua rotina escolar, num
geral grande parte dos alunos (cerca de 85%),
mostraram que as atividades realizadas de
uma maneira diferenciada, muitas vezes fora
da sala de aula, chamam mais atenção, fazendo
com que o seu interesse seja despertado
instantaneamente, já as atividades realizadas

apenas com livros didáticos, diretamente na
lousa ou verbalmente já não prende tanto
a sua atenção, fazendo com que eles se
dispersem em pouco tempo. Essa conversa
mostrou que os jovens necessitam de um
ensino próximo da realidade do seu dia-adia, ou seja, mais moderno, tecnológico e
com uma diversidade de atividades que irá
instantaneamente prender a sua atenção
e despertar o seu interesse, mas que não
fuja do conteúdo que deve ser abordado,
nesse caso o conteúdo deve ser trabalhado
através de uma particularidade de cada
aluno daquela turma, de uma maneira que
irá individualmente conquistar a atenção e a
empolgação de cada um.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo teve como objetivo mostrar a importância da
valorização da inserção de novas metodologias dentro
das variadas formas de ensino-aprendizagem dos jovens
em período escolar, através da inovação percebemos a
importância da formação contínua do corpo docente escolar
e do trabalho mútuo entre professores e alunos.
A metodologia moderna envolve diversas práticas
diferenciadas, e naturalmente com a evolução tecnológica,
a forma tradicional de ensino utilizada, principalmente nas
escolas públicas brasileiras, se tornaram bastante ineficientes,
atingindo uma pequena porcentagem dos alunos, e então
necessitando de uma grande mudança. Ao decorrer dos
anos os professores que estão diariamente em contato com
formas de ensino, começaram a adaptar diferentes formas
de trazer a atenção dos alunos, e assim inovando a cada
novo assunto abordado no conteúdo. A partir da percepção
desses professores, novos métodos e novos cursos foram
surgindo para formar docentes com um currículo mais amplo
e aberto a novas abordagens metodológicas.
Hoje, podemos perceber que uma aula em campo ou
expositiva gera diversos questionamentos, por que ali os
alunos têm contato direto com o que está aprendendo, ali estão
usando os sentidos do seu corpo para ativar a sua imaginação,
e então ao participar, ao olhar, tocar, cheirar ou sentir
algo conseguem guardar na sua memória cada informação
passada, e com seu cérebro em total funcionamento, surgem
novos questionamentos e novas idéias que poderão gerar
novos assuntos e novos planejamentos para as próximas
aulas, e esse aluno ao sair da escola, levará essa experiência
para sua casa, sua família, amigos e automaticamente
estará multiplicando o seu conhecimento, e sem dúvidas
ele será um cidadão mais ativo, mais engajado e criativo e
com esse incentivo poderá no seu futuro ter oportunidades
diferenciadas e crescer profissionalmente.
Com base na experiência profissional docente, foram
verificadas as dificuldades encontradas para se manter
uma metodologia moderna, entre essas dificuldades está a
utilização diária do currículo proposto pelo Estado ou Cidade,
que deve ser seguido integralmente em todos os anos do
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ensino fundamenta I, ensino fundamental II
e ensino médio, porém um grande obstáculo
encontrado é a quantidade de alunos em uma
única turma, que varia entre 25 e 40 alunos.
O Currículo abrange diversos conteúdos que
ao se trabalhar podem ser adaptados, porém,
o maior questionamento entre os docentes é
a falta de material para se trabalhar, materiais
como papéis, retroprojetor, computadores,
ou materiais diferenciados como corantes,
tecidos etc, isso muitas vezes impede que
o professor faça algo diferente com os seus
alunos, pois devido a grande quantidade de
alunos, um trabalho diferenciado demanda
investimento, tanto de tempo, como de
imaginação e muito trabalho, porém, uma
solução que encontramos para esse problema
foi a de utilizar materiais recicláveis, que com
um trabalho antecipado pode-se preparar os
alunos de modo que, os mesmos conheçam
a importância de se reciclar e quais são
produtos encontrados na sua rotina que os
mesmos poderão recolher e guardar para
reutilizar, ou produtos e objetos que já tenha
na escola, neste caso utilizando a imaginação
pode-se fazer diversas atividades, basta
estar emprenhado e ter colaboração.
Utilizando o termo colaboração podemos
comentar sobre a segunda dificuldade, que
é ter uma quantidade elevada de alunos e,
uma turma, sabe-se que dentro de uma sala
há diversos níveis de aprendizado e ritmos
de aprendizagem diferentes, isso na maioria
das vezes pode ser um problema, porém
as atividades práticas e lúdicas tendem a
abranger uma quantidade maior de alunos
atentos e que estarão absorvendo o que
está sendo trabalhado, diferentemente de
uma aula teórica, aonde posteriormente
a explicação o professor terá que atender
uma quantidade significativa de alunos

individualmente de maneiras diferentes, e
aí os problemas podem aos poucos surgir,
por que além dos alunos que possuem
ritmos diferentes de aprendizado, temos os
alunos com algum tipo de deficiência que
estão incluídos na sala, e para esses, na
maioria das vezes, necessita-se a realização
de trabalhos totalmente diferentes, como
desenhos e jogos, sendo que em uma aula
teórica, provavelmente esses alunos quase
não conseguirão participar e compreender
o que está sendo passado durante a aula, já
durante uma atividade lúdica, o professor
estará trabalhando com a sala em conjunto,
e o próprio professor juntamente com os
alunos irão adaptar essa atividade a esses
alunos que terão uma participação maior e
através dessa participação será totalmente
incluído dentro do ambiente da sala de aula e
se sentirá mais acolhido tanto pelo professos,
pelos seus colegas de sala, como pela escola.
Esse estudo contempla a percepção
acerca das técnicas e métodos de ensinoaprendizagem a serem trabalhadas de
maneira moderna e inovadora para atender
uma quantidade significativa de alunos com
diferentes ritmos e percepções num mesmo
momento, tendo como base experiências
conteudistas, experiências práticas e
diferenciadas, para então, abordar através de
conversas e aplicações das diversas maneiras
de se ensinar e aprender.
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DIVERSIDADE CULTURAL
RESUMO: A escola como estrutura viva e profundamente enraizada na sociedade, refletirá as
circunstâncias sociais, econômicas culturais dessa mesma sociedade. Daí então a escola teve
assim a necessidade de se ajustar a esta diversidade, que está caracterizando a sociedade
atual, mudando a sua postura e passou a ser uma escola para todos. Na perspectiva de
Paulo Freire (1972) citado por Moreira e Candau (2005), “atualmente, todos os círculos
da sociedade são marcados pelas diferenças, (sociais, lingüísticas, econômicas, culturais,
religiosas etc.) existentes entre “uns” e “outros”, mas é no seio da comunidade escolar que
o seu entendimento pode e deve ser perspectivado a favor de uma maior justiça social e de
um crescimento pessoal”. Como já referimos, os espaços escolares abriram-se à população
em geral, e lentamente começou a assistir-se a um alargamento dos sujeitos aprendentes, e
consequentemente Diversidade Cultural no Contexto Escolar 34/121 verificou-se um maior
contacto entre as diversas culturas que aí coexistem.
Palavras-chave: Diversidade; Aprendizagem; Crianças; Professor; Escola.
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INTRODUÇÃO
Tendo em consideração a grande
massificação do ensino, a escola se depara
com uma nova realidade: a multiculturalidade
no seio dela. Nesse sentido, não é mais
possível primar pela uniformidade, pela
homogeneidade uma vez que a pluralidade,
a heterogeneidade se torna uma realidade
concreta, sendo assim necessário uma maior
diversificação e flexibilidade de modo a dar
resposta ao público também diversificado.
De acordo com Leite (2003), “refletir sobre
a escola e a diversidade cultural significa
reconhecer as diferenças, respeitá-las,
aceitá-las e colocá-las na pauta das nossas
reivindicações, no cerne do processo
educativo”.
Por exemplo, no caso do processo de
ensino-aprendizagem, urge olhar cada
aluno como um ser único, individual, com
conhecimentos, interesses e estilos de
aprendizagem diferentes, dando voz às
diferenças de idade, de sexo, de personalidade,
hábitos familiares, proveniência social,
entre outros. Além disso, em educação, a
diversidade pode estimularmos à busca de
um “pluralismo universalista que contemple
as variações da cultura, o que requer
mudanças importantes de mentalidade e
de fortalecimento de atitudes, de respeito
entre todos e com todos”. Ou seja, a prática
pedagógica, ao reconhecer e se apropriar
da diversidade, tem a chance de enriquecer
seu leque de experiências que possibilitam o
aprimoramento da práxis educativa, face aos
desafios que a modernidade exige das ações
escolares.

A ESCOLA E A DIVERSIDADE
CULTURAL
Qualquer escola, cuja política educativa se
pretenda pautar pela multiculturalidade, terá
Diversidade Cultural no Contexto Escolar
35/121 obrigatoriamente de se guiar por
princípios de igualdade e de aceitação da
diferença, procurando contribuir para que
nenhuma cultura perca a sua identidade,
ou subjugada incorretamente por qualquer
outra. Como tal esta Diversidade é de
fato uma realidade nas nossas escolas,
e isso exige dos professores e da escola
redobradas responsabilidades, no sentido de
desenvolverem um trabalho interdisciplinar,
com a finalidade de formar cidadãos do
mundo, capazes de viver na nossa aldeia
global e de interagir de modo construtivo
com a Diferença.
É preciso de fato a interação entre os seres
humanos como forma de compreendemos
melhor o outro ao nosso redor. Portanto
é necessário entender a escola, como um
sistema, para poder analisar a questão da
interação que ocorre dentro e fora dela,
é preciso ter presente os vários atores
educativos que intervêm no processo escolar.
Assim, para que a escola possa possuir a sua
identidade e promover a interação no seu
seio, ela deve criar vínculos não só entre
os seus atores educativos: professores,
alunos, funcionários, administradores, mas
também a comunidade que a envolve, de
modo particular e a sociedade em si, de uma
maneira mais geral.
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DIVERSIDADE CULTURAL NO
CONTEXTO DE SALA DE AULA
Hoje no mundo em que vivemos, a
diversidade cultural está cada vez mais
patente nas escolas. Nelas encontramos
adolescentes e crianças de diferentes meios
sócio-culturais, com as suas potencialidades
e especificidades diferenciadas. Mas
como sabemos é na sala de aula que essa
diversidade ganha maior visibilidade, visto
que é um lugar de encontros, na qual cada
Diversidade Cultural no Contexto Escolar
39/121 vez mais deparamos com existência
de alunos com culturas e características
heterogêneas. Realmente na escola atual,
circulam e convergem diferentes culturas,
cabendo também a esta ser produtora de
Diversidade. Esta heterogeneidade deve,
portanto ser repensada, o que exige que
na sala de aula se valorize o pluralismo, em
detrimento de uma visão etnocêntrica do
mundo, unicamente centrada nas culturas
dominantes.
Tendo
em
consideração
essa
multiplicidade de diversidade, a tarefa da
escola é conseguir reconhecer as diferenças,
não só culturais, mas também a níveis dos
diferentes ritmos e estilos de aprendizagem,
de interesses e capacidades. É um desafio
que compete a todos nós adotarmos no
sentido de caminharmos cada vez mais para
uma sociedade em que sejam formados
indivíduos responsáveis, críticos, atuantes
e solidários, conscientes dos seus direitos
e deveres. Neste sentido ainda Perestrelo
(200: 37) acrescenta que é impossível ignorar
que “a nossa sala de aula, tem vindo a tornar-

se cada vez mais heterogêneas. Temos de
reconhecer que estas diferentes pertenças
são uma fonte de riqueza inesgotável”. O
reconhecimento desta diversidade nas
nossas salas de aula é uma realidade com que
os professores e demais agentes educativos
se confrontam diariamente, e exige uma
postura de reflexão sobre o decorrer dos
processos de ensino e de aprendizagem.
Sabendo que na sala de aula deparamos
sempre com a diversidade de alunos,
portanto neste caso os professores têm um
grande papel a desempenhar perante esta
situação, e cabe ao ele ajustar os conteúdos
às necessidades dos alunos, ou seja, deve
fazer uma diferenciação pedagógica. Para
Morgado (1999), “a organização e gestão
da relação pedagógica solicita ao professor
a ter em consideração de um conjunto de
dimensões que se operacionalizam de forma
Diversidade Cultural no Contexto Escolar
40/121 interdependente”. Daí que não posso
esquecer que, tal como escreve Perestrelo
(2001), “numa sala de aula está presente uma
complexa interação cuja diversidade não
se resume apenas à cor da pele ou à etnia,
mas na qual se conjugam diferentes eixos de
classe social, de gênero ou de origem”. Na
perspectiva de Ramiro (2002: 48) o professor
faz uma diferenciação pedagógica, “quando
prepara tarefas específicas para diferentes
grupos de alunos, tendo em consideração as
suas necessidades de formação e interesses
próprias”. Neste caso o professor terá que
adotar estratégias que permita que cada
aluno, aprenda determinado conhecimento
de acordo com as suas próprias características,
que provém do seu saber, dos seus hábitos
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de pensar e de agir. Segundo Miranda (2004)
uma das formas do professor fazer a gestão
da diversidade na sala de aula é por meio
de “formação de grupos heterogéneos e a
abordagem diferenciada são necessárias e
eficazes na gestão da diversidade na sala de
aula”.
Ainda nesta mesma linha de pensamento
Aguado (2000) focaliza igualmente esta forma
para gerir a diversidade, a “aprendizagem
cooperativa em equipas heterogêneas visto
que quando as relações com as colegas se
produzam adequadamente, proporcionam
o principal contexto para adquirir as
competências sociais mais sofisticados para
enfrentar os elevados níveis de incerteza”
Nós também propomos que para trabalhar
com a turma toda sem fazer nenhuma
exclusão, devem propor atividades abertas,
diversificadas, isto é, atividades que possam
ser abordadas por diferentes níveis de
compreensão e de desempenho dos alunos,
e em que não se destaquem os que sabem
mais ou os que sabem menos, pois tudo o que
essas atividades propõem pode ser disposto,
segundo as possibilidades e interesses dos
alunos que optaram por desenvolvê-las.
Entendemos que esta estratégia leva os alunos
a aprender a cooperar, negociar e a questionar
face aos problemas dos outros, e sobretudo
ter um maior conhecimento do outro.
Isto porque entendemos que não se pode
falar em educação multicultural, sem se
especificar com clareza o multiculturalismo
como movimento social, em que abriu o
caminho para o campo educativo, para que
hoje possamos nos inquietar pelo desejo de
compreensão e busca de novas possibilidades

pedagógicas, que nos permitam atuar
numa perspectiva de respeito com a nossa
rica diversidade cultural. Inicialmente
surgiu desvinculado do sistema educativo,
incorporado na sua maioria pelos movimentos
sociais, especialmente os grupos culturais
negros.
O eixo orientador do movimento é o
combate ao racismo e as lutas pelos direitos
civis. Diversidade Cultural no Contexto
Escolar Gonçalves e Silva (1998), “situam
o início desse movimento na primeira
metade do século XX, com as lutas dos afrodescendentes, que buscavam a igualdade
de exercício dos direitos civis e o combate à
discriminação racial no País”.
Nesta
perspectiva
então
o
multiculturalismo
aparece
como
um
movimento legítimo, de reivindicação dos
grupos culturais dominados no interior
desses países, para terem suas formas
culturais reconhecidas e representadas na
cultura nacional. O multiculturalismo pode
ser visto também como uma solução, para os
problemas daqueles grupos raciais e étnicos
no interior desses países. O multiculturalismo
se destaca como uma das suas preocupações,
os estudos sobre a multiplicidade de culturas,
a pluralidade de identidades, as relações
de poder assimétricas e também veio
questionar e desafiar práticas silenciadoras
de identidades culturais, particularmente
as questões de racismos, machismos,
preconceitos e discriminações. Ao longo das
últimas quatro décadas, o multiculturalismo
como movimento social engajado na defesa
da diversidade cultural, vem ganhando
espaço nas discussões e debates, nas mais
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diversas perspectivas e vertentes, levando
sempre em conta que o sentido dessas
discussões
depende,
necessariamente,
de uma visão global e articulada, capaz de
integrar todos os aspectos ao mesmo tempo,
políticos, econômicos, sociais, culturais e
educacionais. Tal movimento nos ensina
que conceber e conviver com as diferenças
requer o reconhecimento de que existem
indivíduos e grupos distintos entre si, mas
que não se anulam ou se excluem em termos
de direitos iguais e de oportunidades que
garantam a afirmação de suas identidades e
dignidade humana.
A partir desses pressupostos, uma das
questões que deve nortear o estudo sobre
multiculturalismo é o próprio conceito
que o termo abrange. Para a maioria dos
autores (Mclaren, 2000; Souza Santos,
2003; Gonçalves e Silva, 2006; Hall, 2006)
o termo multiculturalismo abarca diferentes
definições e perspectivas que se contradizem.
Para tal, acreditamos que é necessário em
primeiro lugar lembrar que, nossas vidas estão
permeadas por essa discussão multicultural,
tendo em vista as próprias características da
sociedade moderna em que as diferenças
não só aumentam, como se tornam cada vez
mais problemáticas.
Ainda Silva (2007) acrescenta que de uma
forma ou de outra, “o multiculturalismo não
pode ser separado das relações de poder
que, antes de mais nada, obrigam essas
diferentes culturas raciais, étnicas e nacionais
a viverem no mesmo espaço”. Dessa forma,
numa sociedade que se percebe cada vez
mais multicultural, cuja pluralidade de
culturas, etnias, religiões, visões de mundo e

outras dimensões das identidades infiltra-se,
cada vez mais, nos diversos campos da vida
contemporânea penetrando os espaços de
educação formal.
É neste sentido que segundo Moreira
(2001), educação multicultural surge como
um conceito que “permite questionar no
interior do currículo escolar e das práticas
pedagógicas desenvolvidas, a “superioridade”
dos saberes gerais e universais sobre os
saberes particulares e locais” É evidente o
fato de que o debate acerca da educação
multicultural tem proliferado muito na
atualidade. O multiculturalismo vem
ganhando dimensão na educação, e este
fenômeno está a ocorrer em muitos países,
desafiando-os a fazer diversas alterações
nas práticas educativas, como forma de dar
respostas aos novos desafios da sociedade
atual. Embora seja um termo ainda em
construção no nosso país.
Nesse sentido, levar em conta a pluralidade
cultural no âmbito da educação implica pensar
formas de reconhecer, valorizar e incorporar
as identidades plurais em políticas e práticas
curriculares. Significa, ainda, refletir sobre
mecanismos discriminatórios que tanto
negam voz a diferentes identidades culturais,
silenciando manifestações e conflitos
culturais, bem como buscando homogeneizálas
numa
perspectiva
monocultura.
Atualmente a escola, por se configurar como
espaço legítimo na qual se dá o processo de
socialização, é o ambiente no qual mais se
encontra a da diversidade cultural, racial,
social. Portanto é necessário que haja um
convívio multicultural que implica respeito
ao outro, diálogo com os valores do outro.
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Em função dessa realidade, a educação em
geral e mais especificamente, a escola e os
professores são encarados como “esperança
de futuro”, sendo pressionados a repensar
o seu papel diante das transformações em
curso, as quais demandam novos saberes,
novas competências, um novo jeito de pensar
e de agir, enfim um novo perfil de formação do
cidadão. Segundo Fontoura (2005), um dos
grandes objetivos da educação multicultural
é o de “reformar as escolas de maneira que
os estudantes de diferentes classes sociais
e de diferentes grupos étnicos e raciais
possam experimentar a igualdade e possam
usufruir, homens e mulheres, de igualdade de
oportunidades para o sucesso em educação”
Neste sentido nós entendemos que a
educação multicultural é um movimento de
reforma da educação, que leva à igualdade
de oportunidades para todos os alunos,
tornando-se necessária uma modificação
do ambiente na escola de tal maneira que
este reflita as diversas culturas e grupos
existentes na sociedade e na própria escola.
Deste modo, a educação multicultural
pode ser encarada como uma educação
para aplicar de uma forma contínua numa
sociedade pluralista e democrática. Ferreira
(2003) acrescenta ainda que um importante
objetivo da educação multicultural é a de:
ajudar os alunos a desenvolverem o espírito
crítico e a adquirirem os conhecimentos, as
atitudes, as capacidades e o empenhamento
necessários para participarem numa atividade
democrática, que contribua para que os
ideais da democracia se tornem realidades.
A educação multicultural procura realizar os
princípios democráticos da justiça social por

meio de pedagogias críticas, proporcionando
conhecimentos, desenvolvendo a reflexão
ação que permita aos futuros cidadãos,
participar nas transformações sociais no
sentido de atingir níveis cada vez mais
elevados de igualdade de oportunidades.
Rejeita e combate todas as formas de
discriminação na escola e na sociedade.
Aceita e defende o pluralismo representado
pelos alunos e pelas suas famílias. A educação
multicultural deve ser encarada como um
processo progressivo de mudança.
Ela por sua vez obriga a escola a mudar a
sua organização administrativa e pedagógica,
e a estruturar de modo a acolher da melhor
forma a diversidade dos seus alunos. Isso
implica reajustamentos do currículo ao
nível dos conteúdos, das estratégias e das
interações entre alunos e professores, de
modo a proporcionar a todos os alunos
igualdade de circunstâncias educativas.
Souta (1997) define a educação multicultural
como “uma abordagem transdisciplinar que
procura introduzir alterações aos diferentes
níveis no sistema, quer na definição de
políticas educativas, quer nos programas e
materiais didáticos”.
Em suma, seja qual for a concepção adotada
pelos diversos atores, nós entendemos que
a educação multicultural, é uma questão
fundamental no campo educativo, dado
que nas escolas prevalece uma grande
heterogeneidade cultural e étnica, devendo
valorizar-se a diversidade cultural e o
respeito pela diferença. Sugerimos, portanto,
uma educação multicultural aberta a todas as
formas de diferenças entre todos os grupos
que se encontram na escola.
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A EDUCAÇÃO
INTERCULTURAL
Antes de entrarmos no domínio educativo,
gostaríamos em primeiro lugar analisar o
termo intercultural. Atentando na própria
palavra Intercultural, verificarmos que o
prefixo Inter aponta para a idéia de interação,
neste caso entre culturas, o que indica
também a existência de uma relação entre
os grupos, indivíduos e identidades. Relação
essa que entendemos como uma construção
e não como um dado adquirido. De acordo
com Ferreira (2003), o interculturalíssimo
refere: à interação entre culturas de
uma forma recíproca, favorecendo o seu
convívio e integração assente numa relação
baseada no respeito pela diversidade e no
enriquecimento mútuo. A expressão também
define um movimento que tem como ponto
de partida o respeito pelas outras culturas,
superando as falhas de relativismo cultural,
ao defender o encontro, em pé de igualdade,
entre todas elas.
Nesta mesma linha também Trindade
(1999), salienta que o interculturalíssimo
implica, “reciprocidade e partilha na
aprendizagem, na comunicação e nas relações
humanas. Numa perspectiva sociológica mais
global, o interculturalíssimo é uma atitude
humanista que valoriza o diálogo, o respeito
pelas diferenças e a compreensão mútua”.
Nesta perspectiva nós entendemos que este
contacto entre os indivíduos é fundamental,
dado que cada um de nós somos portadores
de fragmentos culturais, isto é, experiências
de vida distintas que potenciam um conceito
de cultura mais abrangente, podendo a partir

daqui, promover o desenvolvimento de uma
competência intercultural. Por seu torno
Candau (2006), acrescenta que o modelo
intercultural refere-se à “interação entre as
várias culturas, reconhecendo o direito à
diversidade e luta contra a discriminação e
desigualdade social, defendendo relações
dialógicas e igualitárias entre pessoas de
diferentes grupos”.
Diante disso então, o termo intercultural
remete-nos para o diálogo e interação
entre as culturas, que deve ocorrer numa
abertura efetiva ao outro, dado que não
se pode considerar que qualquer cultura
tenha atingido o seu total desenvolvimento.
Portanto o diálogo entre os povos de
diferentes culturas é o meio de possibilitar
o enriquecimento mútuo. Entretanto o
interculturalíssimo propõe, que se aprenda
a conviver num mundo pluralista e se
respeite e defenda a humanidade no seu
conjunto. Roque (2002) acrescenta que: o
verdadeiro desafio cultural para o futuro da
nossa sociedade, parece estar na criação de
atitudes interculturais, em que as culturas
não se limitam a uma convivência pacífica,
mas interatuam umas nas outras, por meio
do diálogo, do conhecimento mútuo, da
abertura ao universal, sem prejuízo da
originalidade própria.
De acordo com Vieira (1995), o
interculturalíssimo propõe-se alcançar os
seguintes objetivos:
• Compreender a natureza pluralista da
nossa sociedade e do nosso mundo;
• Promover o diálogo entre as culturas;
• Compreender a complexidade e riqueza
das relações entre diferentes culturas, tanto
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no plano individual como no comunitário;
Colaborar na busca de respostas aos
problemas mundiais que se colocam nos
âmbitos sociais, econômicos, políticos e
ecológicos.
Em suma, nós defendemos que para a
prática de uma abordagem intercultural, o
simples respeito e tolerância não se revelam
suficientes. É preciso criar um verdadeiro
diálogo, em que os conflitos sejam
ultrapassados por meio de negociação. Com
isso se origina uma dinâmica de criações
novas e também de enriquecimento entre as
culturas. De realçar também que a abordagem
intercultural que aqui propomos não pode ser
confundida com o modelo multicultural, isto
porque, a abordagem intercultural acentua
no processo de interação entre indivíduos e
culturas. Ora bem, transpondo esta análise
para o campo educativo, entendemos que a
educação intercultural é uma forma diferente
de tratar a Diversidade.
Ainda o mesmo autor acrescenta que, “a
educação intercultural propõe que a pratica
educativa situe as diferenças culturais como
foco de reflexão e de indagação pedagógica”.
Entretanto pensar sobre a educação
intercultural, significa refletir sobre a relação
entre as diferentes culturas e a sua integração
no espaço escolar.
Neste sentido a educação intercultural
é uma educação para a alteridade, isto é,
para entrar em contacto com alguém que é
simultaneamente diferente e semelhante.
Neste caso o processo educativo tem que
basear sobretudo numa pedagogia que
promove a interação, a compreensão, o
reconhecimento do outro e da sua diversidade,

a tolerância e a igualdade de oportunidades
educativas e sociais para todos.
É nesta linha de análise que entendemos
a educação intercultural, como toda a
formação que leva em conta a diversidade
cultural dos alunos. Neste sentido a
educação intercultural aparece como uma
forma de abordar a diversidade cultural,
a partir de processo de interação entre as
diversas culturas no contexto escolar. A
nosso ver a educação intercultural centra
essencialmente no diálogo e na convivência
entre as diferentes pessoas, o que faz com que
elas aprendam umas com as outras, tomando
sempre como pressuposto que cada um de
nós temos as nossas especificidades, mas
podemos aproveitar dessas especificidades,
e complementar uns aos outros.
Neste sentido o que propomos para âmbito
escolar é que todos os agentes educativos
criem dispositivos pedagógica que permitam
uma convivência entre todos os parceiros
educativos, e também aprender a negociar
de uma forma pacífica os conflitos (encontros
e desencontros de diferenças), promovendo
uma aprendizagem cooperativa. Em suma o
que pretendemos é que se faça da escola
um lugar de encontro e de convivência
entre culturas. Na qual exercício de uma
verdadeira educação intercultural passe pelo
contacto que se proporciona ao aluno com
um ambiente heterogêneo, pluricultural e
pelo convívio com outras culturas.
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O PAPEL DO PROFESSOR
EM FACE DE DIVERSIDADE
CULTURAL
O professor é um indivíduo que ensina,
mas tem de perceber que não é só depositar
os seus conhecimentos numa determinada
sala de aula, para que o seu papel seja bem
desempenhado. Em contextos escolares
multiculturais, a capacidade técnica bem
como o domínio dos conteúdos e da
metodologia por parte dos professores,
é insuficiente. Para assegurarem uma
educação efetiva dos estudantes de culturas
diferentes, os professores terão de ser
capazes de alterar e modificar estratégias
de ensino que possam respeitar e desafiar
alunos dos diversos grupos culturais, em
ambientes educativos. Entretanto, uma
educação sem fronteiras e que trabalhe no
sentido de mitigar as diferenças existentes,
não é tarefa fácil, requer preparo por parte
do professor, uma vez que para lidar com
as adversidades é necessário compreender
como elas se manifestam e em que contexto.
Todavia o professor que acolhe seus alunos
é um professor reflexivo, que percebe e
respeita as diferenças de cada um, e constrói
um ambiente de igualdade, e propicia uma
segurança aos seus alunos, e isso refletirá
em melhor e maior aprendizado.
Os professores terão de estar conscientes,
de que a escola reflete a sociedade e a
comunidade envolvente. E de certa forma, são
influenciadas pelo poder de uns em relação
a outros que se verifica na comunidade
envolvente.

O professor tem de analisar a sua
população, para perceber de que forma
isso pode influenciar as dinâmicas de
sala de aula, para assim poder intervir no
sentido de abolir as práticas de exclusão e
de discriminação. No entender de Cardoso
(2001), o professor deve “compreender o
aluno, e tudo o que este transporta para a
sala de aula, deve estar consciente acerca
das suas opiniões, perspectivas, concepções
e sentimentos, enquanto cidadão e professor
numa sociedade multicultural”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É por meio de uma visão multicultural que o professor
dos nossos dias, deve pautar a sua forma de estar na sala,
tornando-a num local de aprendizagem não só de conteúdos
programáticos, mas também na qual podemos ensinar algo
aos outros e acima de tudo aprender muito com eles. Neste
caso, a escola e os docentes têm o dever de valorizar, aceitar
e aproveitar saberes, valores, interesses e competências
que os alunos trazem, pois eles não entram para a escola
como uma tábua rasa, uma mente vazia. Assim, a formação
dos docentes em contextos multiculturais é a pedra basilar
da educação intercultural, pois conduz à melhoria da
qualidade do ensino e das capacidades dos professores face
à diversidade. Para isso é necessário o desenvolvimento
por parte dos professores de atitudes não etnocêntricas,
ser sensível e respeitar as várias diferenças e promover
a paridade de culturas e a emancipação dos alunos mais
desfavorecidos.
Os professores ao adquirirem tais conhecimentos, estarão
capazes de criar na escola uma nova cultura organizativa a
nível social e pedagógico-didático, para que todos os grupos
minoritários e maioritários aprendam a viver juntos, numa
verdadeira permeabilidade de pessoas e culturas e sem
separação entre o nós e os outros. Só assim, é que a escola
pode suscitar verdadeiras aprendizagens interculturais, que
permitam às crianças dos grupos minoritários a aquisição
de competências que lhes possibilitem uma participação
ativa e criativa na comunidade maioritária, preservando
simultaneamente as suas identidades culturais. Stoer e
Cortesão (1999: 58), por seu lado defendem a formação
do professor inter/multicultural, como agente promotor de
uma democracia aprofundada, indicando as suas principais
características e os seus pressupostos estruturantes:
• encara a diversidade cultural como fonte de riqueza para
o processo de ensino/aprendizagem;
• promove a rentabilização de saberes e de culturas;
• toma em conta a diversidade cultural na sala de aula
tornando-a condição de confrontação entre culturas;
• refaz o mapa da sua identidade cultural para ultrapassar
o etnocentrismo cultural;
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• Defende a descontração da escola – a escola assume-se como parte da comunidade
local;
• conhece diferenças culturais por meio do desenvolvimento de dispositivos pedagógicos
na base da noção de cultura como prática social. Pressupostos estruturantes: cidadania
baseada na democracia participativa;
• Igualdade de oportunidades;
• Escola Democrática. O professor inter/multicultural, atento às questões da diversidade
será um elemento facilitador no âmbito da compreensão e identificação do “arco-íris cultural”
presente na sala e na escola. Esta postura tem como base a construção de comunidades
culturais que se reconhecem, respeitam e interagem.
Defendemos que praticar a educação intercultural é necessário organizar e administrar a
escola tendo em conta a diversidade cultural nela existente. Considerando essa diversidade
nos planos educativos da escola, nos planos curriculares de turma, discuti-la nas assembléias
de escola, nos conselhos de escola e nas assembléias de turmas, de forma a promover a
interação cultural. Por outro lado também dentro da escola é necessário definir propostas
educativas que visam construir uma ponte de ligação entre a cultura da escola e a da
comunidade envolvente, com o intuito de propiciar uma harmonia entre valores, saberes e
estilos de vida da comunidade. Comunidade essa que é representada por meio da presença
dos alunos na escola.
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O USO DE MÚSICAS NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
RESUMO: O uso da música na educação infantil não é apenas lúdico, mas também um
direcionamento facilitador do processo de aprendizagem. Abordando-a como recurso
motivador percebe-se que a música ajuda na organização da memória, da percepção e do
pensamento das pessoas. As aulas com música fomentam a criatividade e a imaginação,
captando e instigando a atenção de quem às escuta. Nesse sentido, é fundamental que
se destaque a importância da música como fonte de estímulos, equilíbrio, bem-estar,
relaxamento, aprendizagem e felicidade para a criança. A música é uma ferramenta pedagógica
lúdica que contribui na construção do conhecimento dos alunos. Sendo assim, a música
é um instrumento desencadeador de aprendizagem, tornando mais lúdico e prazeroso o
desenvolvimento infantil.
Palavras-chave: Música; Aprendizagem; Ludicidade.
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INTRODUÇÃO
Desde muito tempo atrás, a música vem
na criança os campos: físico, mental,
encantando todas as pessoas. Quer seja só
cognitivo e emocional. A música como
instrumental ou cantada. Vários estudiosos
linguagem pode expressar ideias e
consideram que os humanos são atraídos
sentimentos” (CARVALHO, 1997, p.34).
de forma universal para a música. Ela
consola, anima, marca momentos especiais
e favorece a criação de laços, mesmo não
Por meio do uso da música pode-se
sendo necessária para a sobrevivência ou a levar a criança a conhecer diferentes culturas
reprodução.
e a se perceber no processo da construção
Bréscia (2003, p. 25) afirma que:
do próprio conhecimento. A música tem
sido utilizada ao longo do tempo na
Educação Infantil e traz agregada objetivos
e propósitos tais como hábitos, atitudes e
“a música é uma linguagem universal, comportamentos inerentes a certos grupos.
estando presente em todos os povos,
Winn (1975, p.32) diz que:
independentemente do tempo e do
espaço em que se localizam. Portanto, a
(...) A iniciação musical deve ter como
música é um elemento sempre presente
objetivo durante a idade Pré- escolar,
na cultura".
estimular na criança a capacidade de
percepção, sensibilidade, imaginação,
criação bem como age como uma
A música promove e contribui para
recreação
educativa,
socializando,
formação das pessoas, para a comunicação,
disciplinando e desenvolvendo a sua
interação social, reflexão sobre o papel de
atenção.
cada ser inserido em sociedade. Dentro
de um contexto educacional, influencia na
construção do conhecimento do indivíduo.
Aulas tradicionais com métodos
Propõe-se neste artigo a utilização de ultrapassados e rígidos são ineficientes no
músicas como um instrumento pedagógico, que se refere à aprendizagem dos alunos.
lúdico e também elemento intrinsecamente Essas aulas baseiam-se em aulas expositivas,
ligado ao desenvolvimento da inteligência nas quais os conteúdos são lidos ou copiados
e integração do ser, tornando a escola um dos livros ou lousa. Nestas aulas o professor
espaço mais alegre e receptivo.
é o detento do saber e o aluno mero
receptáculo. A questão é que com essas aulas
muitos alunos fracassam e não se interessam
“A musicalização infantil desenvolve pelos saberes a serem aprendidos, assim
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defende-se o uso de músicas como método
de aprendizagem mais prazeroso.

A MÚSICA
A música (do grego μουσική τέχνη - musiké
téchne, a arte das musas) é uma forma de
arte que se constitui na combinação de
vários sons e ritmos, seguindo uma préorganização ao longo do tempo.
É considerada por diversos autores
como uma prática cultural e humana.
Não se conhece nenhuma civilização ou
agrupamento que não possua manifestações
musicais próprias. Embora nem sempre
seja feita com esse objetivo, a música pode
ser considerada como uma forma de arte,
considerada por muitos como sua principal
função.
A criação, a performance, o significado
e até mesmo a definição de música variam
de acordo com a cultura e o contexto
social. A música vai desde composições
fortemente organizadas (e a sua recriação na
performance), música improvisada até formas
aleatórias. Pode ser dividida em gêneros
e subgêneros, contudo as linhas divisórias
e as relações entre gêneros musicais são
muitas vezes sutis, algumas vezes abertas à
interpretação individual e ocasionalmente
controversas. Dentro das "artes", a música
pode ser classificada como uma arte de
representação, uma arte sublime, uma arte
de espetáculo.
Para indivíduos de muitas culturas,
a música está extremamente ligada a vida.
A música expandiu-se ao longo dos anos,

e atualmente se encontra em diversas
utilidades não só como arte, mas também
como a militar, educacional ou terapêutica
(musicoterapia). Além disso, tem presença
central em diversas atividades coletivas,
como os rituais religiosos, festas e funerais.
Há evidências de que a música é
conhecida e praticada desde a pré-história.
Provavelmente a observação dos sons da
natureza tenha despertado no homem, por
meio do sentido auditivo, a necessidade ou
vontade de uma atividade que se baseasse
na organização de sons. Embora nenhum
critério científico permita estabelecer seu
desenvolvimento de forma precisa, a história
da música confunde-se, com a própria
história do desenvolvimento da inteligência
e da cultura humana.
Definir a música não é tarefa fácil
porque apesar de ser intuitivamente
conhecida por qualquer pessoa, é difícil
encontrar um conceito que abarque todos
os significados dessa prática. Mais do que
qualquer outra manifestação humana, a
música contém e manipula o som e o organiza
no tempo. Talvez por essa razão ela esteja
sempre fugindo a qualquer definição, pois ao
buscá-la, a música já se modificou, já evoluiu.
E esse jogo do tempo é simultaneamente
físico e emocional. Como "arte do efêmero",
a música não pode ser completamente
conhecida e por isso é tão difícil enquadrála em um conceito simples. Bréscia (2003,
p. 41) diz: "A investigação científica dos
aspectos e processos psicológicos ligados
à música é tão antiga quanto às origens da
psicologia como ciência".
De acordo com Weigel (1988, p. 10):
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A música é composta por som
(vibrações audíveis e regulares de
corpos elásticos, que se repetem com a
mesma velocidade, como as do pendulo
do relógio; as vibrações irregulares são
denominadas ruídos), ritmo (é o efeito
que se origina da duração de diferentes
sons, longos ou curtos), melodia (é
a sucessão rítmica e bem ordenada
de sons) e harmonia (é a combinação
simultânea, melódica e harmoniosa dos
sons). (WEIGEL, 1988, p. 10)

PROPRIEDADES DA
MÚSICA
Pode-se dividir a música em três elementos
básicos: melodia, harmonia e ritmo.
MELODIA
A melodia é uma sequência de notas
musicais. Com uma sucessão de sons
ritmados e organizados, proporcionam um
sentido musical para quem está escutando.
Por meio da melodia, pode se reconhecer as
músicas com um simples assovio.
Para se construir uma melodia, é preciso
organizar as notas musicais com duração,
intensidade e altura. Quanto mais simples,
mais fácil será a memorização da melodia.
RITMO
O ritmo é que vai ditar o tempo musical
e estilo de música. Por meio da duração de

cada som, é possível dar ritmo para a música.
A acentuação se destaca neste elemento,
ela faz marcação regular entre a sucessão de
sons fortes e fracos, dividido em porções de
valor chamadas compassos.
HARMONIA
Quando dois ou mais sons são reproduzidos
simultaneamente, produzindo um acorde,
são chamados de harmonia. Existem duas
maneiras de se referir a harmonia: para se
referir à seleção de notas que compõem
determinado acorde (formação), e em
sentido amplo, para descrever o desenrolar
ou a progressão dos acordes durante toda
uma composição.

O USO DA MÚSICA NO
ENSINO INFANTIL
Ao escolher uma canção a ser trabalhada
com o público infantil o educador deve levar em
conta certos elementos como a simplicidade
das letras que estejam relacionadas ao
contexto das vivências dos alunos.
O educador deve ser flexível quanto à
improvisação das canções, pois dependendo
das necessidades que possam surgir, estas
podem sofrer alterações. Faz-se necessário
valorizar também as canções trazidas
pelas crianças, sejam elas aprendidas ou
inventadas, cabendo ao professor anotá-las
a fim de utilizá-las.
A criança por meio de brincadeiras
relaciona-se com o mundo que está
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descobrindo e é dessa forma que faz com as
músicas.
Atividades como cantar fazendo gestos,
dançar, bater palmas, pés, são experiências
importantes para os alunos, pois permite que
se desenvolva o senso rítmico, a coordenação
motora, sendo fatores importantes também
para o processo de aquisição da leitura e da
escrita (CHIARELLI; BARRETO, 2005).
A música pode ser trabalhada de
diferentes modos no trabalho pedagógico,
pois desperta diversas habilidades como:
conhecimentos, autonomia, vocabulário,
entre outros, sendo assim, é importante que
as escolas e os professores desenvolvam o
trabalho com músicas e que a mesma seja
integrada nas diversas disciplinas, não apenas
na de Artes, sendo uma grande ferramenta
pedagógica para o desenvolvimento das
crianças.
A música pode tornar o ambiente
escolar mais agradável, ajudando no
desenvolvimento, na socialização e no
convívio social. Rosa (1990, p. 22-23),
também, enfatiza que em espaço escolar:

Weigel (1988, p.17) e Barreto (2000,
p. 25) afirmam “que atividades com músicas
podem contribuir de maneira indelével como
reforço no desenvolvimento cognitivo/
linguístico, psicomotor e sócio afetivo da
criança”.
A música torna-se uma fonte
pedagógica de estímulos, pois é uma ótima
fonte de expressão e de comunicação,
sendo excelente metodologia no ensinoaprendizagem que promove um melhor
aprendizado.

A linguagem musical deve estar
presente nas atividades [...] de
expressão física, através de exercícios
ginásticos, rítmicos, jogos, brinquedos
e roda cantadas, em que se desenvolve
na criança a linguagem corporal,
numa organização temporal, espacial
e energética. A criança comunica-se
principalmente através do corpo e,
cantando, ela é ela mesma, ela é seu
próprio instrumento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É na Educação Infantil que as crianças se desenvolvem
nas áreas cognitivas, psicomotora, linguística, afetiva e
social. Assim, a música é um excelente instrumento para o
desenvolvimento delas. As possibilidades com o trabalho
musical são diversas, portanto o educador pode propor e
construir aulas interessantes e lúdicas.
Visando a aprendizagem do aluno, a utilização de
músicas facilita o ensino das diversas disciplinas, não sendo
uma atividade inata, mas sim construída e integrada com as
diversas áreas do conhecimento, despertando no aluno a
imaginação, a compreensão, o respeito, convivência social e
etc.
A música traz uma liberdade e aceitação que permite
que cada um se desenvolva no próprio ritmo e quando a
escola proporciona momentos nos quais os alunos possam se
expressar, o aprendizado passa a ser muito mais significativo,
pois é construído em uma base realista e que coaduna com a
realidade da criança.
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ANTROPOLOGIA URBANA
RESUMO: Este artigo tem como objetivo refletir a Antropologia como um campo de estudo
abrangente, podendo explorar tanto sociedades frias como sociedades quentes, deixando
assim de lado a idealização criada em cima dessa ciência, e por fim realizar um estudo das
relações entre a as “tribos” que compõe o espaço urbano e o meio onde elas vivem.
Palavras chave: Antropologia; Antropologia urbana; Sociedade; Espaço urbano; Tribos
urbanas.
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INTRODUÇÃO
A Antropologia tem como propósito
o estudo do homem em sua totalidade,
explorando as relações entre o ser humano
e o meio onde ele vive. É muito comum
pessoas pensarem que a antropologia tem
como finalidade estudar as tribos indígenas,
porém vai muito além disso, a ciência em
questão pode explorar as relações existentes
nas metrópoles e grandes centros urbanos.
Sendo denominado como Antropologia
urbana tem como papel principal o estudo
de pessoas que vivem nas grandes cidades,
evidenciando a diferença cultural existente
dentro de um local único.
Essas diferenças podem ser vistas
facilmente nas “Tribos urbanas”, grupo de
pessoas que formam uma espécie de contra
cultura, tendo suas vestimentas, gírias e
costumes únicos.
O surgimento dessas “tribos” acontece
graças a diversos fatores como a necessidade
que os adolescentes têm de representar
seus estilos de vida e a busca por um meio
de “escape” das instituições formais.
A criança especial é carinhosa e precisa
de amor e paciência dos profissionais para
desenvolver suas potencialidades. Porém, os
profissionais que atuam em sala de aula, no
ensino regular, precisam ser bem preparados
para lidarem com essas crianças.

A ANTROPOLOGIA E O
PRECONCEITO DENTRO DA
CIÊNCIA

Etimologicamente, o termo antropologia
(anthropos, homem; logos, estudo) significa
o estudo do homem como ciência da
humanidade, ele se preocupa em conhecer
cientificamente o ser humano em sua
totalidade... (Antropologia : Uma introdução,
Zélia Maria Neves Presotto, Marina de
Andrade Marconi, 7°Ed.)
Segundo
o
dicionário
Michaelis:
Antropologia urbana, ANTROP : Ciência
que
estuda
antropologicamente,
os
agrupamentos e organizações sociais,
urbanos.
A antropologia tem como seu papel
fundamental o estudo de uma sociedade,
porém a ideia de que o objeto de estudo
de um antropólogo seja restrito a grupos
sociais dados como “primitivos” causa um
preconceito interno na própria ciência. A
antropologia urbana trata-se do estudo de
um ambiente urbano, para Magnani :
...a antropologia tem uma contribuição
específica para a compreensão do fenômeno
urbano, mais especificamente para a
pesquisa da dinâmica cultural e das formas
de sociabilidade nas grandes cidades
contemporâneas e que, para cumprir esse
objetivo, tem à sua disposição um legado
teórico-metodológico que, não obstante as
inúmeras releituras e revisões, constitui um
repertório capaz de dotá-la dos instrumentos
necessários para enfrentar novos objetos de
estudo e questões mais atuais. O método
etnográfico faz parte desse legado e um dos
desafios é como aplicar essa abordagem à
escala da metrópole sem cair na “tentação da
aldeia”. MAGNANI, José Guilherme Cantor,
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p. 15, abril 2003.
Podemos dizer então que o estudo
realizado por antropólogos não necessita
estar ligado a uma sociedade fria e sim a
qualquer ambiente onde vivemos em grupo,
sendo em tribos indígenas ou ambientes
urbanos.

A ESCOLA E FAMÍLIA NO
PROCESSO DE INCLUSÃO
O antropólogo ao selecionar o objeto de
estudo, realiza uma etnografia analisando
o comportamento do individuo dentro
do espaço urbano, para Mumford : ...A
cidade é o ponto de máxima concentração
do vigor e da cultura de uma sociedade;
tem a forma e o símbolo de um conjunto
integrado de relações sociais; é a sede do
templo, do mercado, da Corte de justiça,
das academias de ensino. ’’ MUMFORD,
Lewis 1961, p.13 O ambiente urbano é um
local de grande concentração de pessoas, e
cada uma delas possui uma visão diferente
da sociedade, tornando a cidade um espaço
de imensa variedade cultural, onde cada
habitante exerce um papel fundamental para
o funcionamento da metrópole.
Na atualidade imaginar como seria uma
cidade sem suas ‘’tribos urbanas’’ é uma
tarefa complicada, já que a presença de
movimentos culturais ‘’alternativos’’ vem
se tornando algo comum, como descrito no
livro Na metrópole: textos de antropologia
urbana de José Guilherme Cantor Magnani e
Lilian de Lucca Torres (1996) :
Espantava os europeus em contato com
os povos ‘’primitivos’’ : basta uma caminhada

pelos grandes centros urbanos e logo se entra
em contato com uma imensa diversidade
de personagens, comportamentos, hábitos,
crenças, valores. Alias, não deixa de ser
curioso que, para designar formas de
sociabilidade e cultua de grupos jovens, por
exemplo – neodândis, clubbers, grafiteiros,
darks, punks, grunges, góticos, funks,
blacks, torcedores, heavis, breakers, carecas,
roqueiros, rappers, headbangers, night
rollers, igua-boys --, se use a expressão
‘’tribos urbanas’’. MAGNANI, José Guilherme
C. & TORRES, Lilian de Lucca, 1996 p. 30.

TRIBOS URBANAS
São caracterizadas como ‘’tribos urbanas’’
grupos de jovens que dividem o mesmo
interesse cultural ou ideológico, podemos
tomar como exemplo os skatistas, punks e
geeks, que possuem suas próprias gírias e
vestimentas que os diferem dos demais
Maffesoli define tribos urbanas como
agrupamentos
semi-estruturados,
constituídos
predominantemente
de
pessoas que se aproximam pela identificação
comum a rituais e elementos da cultura que
expressam valores e estilos de vida, moda,
música e lazer típicos de um espaço-tempo.
Há diversos fatores que influenciam a união
de jovens a esses grupos, segundo Pereira
(2007), é consequência da necessidade
que os adolescentes têm de representar
seus estilos de vida, chegando, inclusive, a
vivenciar o pertencimento a grupos distintos
simultaneamente.
Segundo Oliveira; Camilo; Assunção
(2003), a associação de jovens a determinadas
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tribos urbanas é uma alternativa às
oferecidas pelas instituições formais, tais
como classe social, família, partidos políticos,
igrejas, entre outros.
Dentre muitos fatores a busca pela
autoafirmação é uma das principais
características de jovens pertencentes a
estes grupos. Neto, vocalista do grupo de
rap ‘’síntese’’ e um dos grandes nomes do
movimento ‘’hip-hop’ no Brasil, descreve esse
‘’fenômeno’’ em sua música ‘’Autoafirmação’’
como uma forma de se diferenciar dos
padrões e impor a sua presença no espaço
urbano, (é também uma alusão ao cenário
musical da época):
São caracterizadas
como ‘’tribos urbanas’’ grupos de jovens
que dividem o mesmo interesse cultural ou
ideológico, podemos tomar como exemplo
os skatistas, punks e geeks, que possuem
suas próprias gírias e vestimentas que os
diferem dos demais
Maffesoli define tribos urbanas como
agrupamentos
semi-estruturados,
constituídos
predominantemente
de
pessoas que se aproximam pela identificação
comum a rituais e elementos da cultura que
expressam valores e estilos de vida, moda,
música e lazer típicos de um espaço-tempo.
Há diversos fatores que influenciam a união
de jovens a esses grupos, segundo Pereira
(2007), é consequência da necessidade
que os adolescentes têm de representar
seus estilos de vida, chegando, inclusive, a
vivenciar o pertencimento a grupos distintos
simultaneamente.
Segundo Oliveira; Camilo; Assunção
(2003), a associação de jovens a determinadas
tribos urbanas é uma alternativa às oferecidas

pelas instituições formais, tais como classe
social, família, partidos políticos, igrejas,
entre outros.
Dentre muitos fatores a busca pela
autoafirmação é uma das principais
características de jovens pertencentes a
estes grupos. Neto, vocalista do grupo de
rap ‘’síntese’’ e um dos grandes nomes do
movimento ‘’hip-hop’ no Brasil, descreve esse
‘’fenômeno’’ em sua música ‘’Autoafirmação’’
como uma forma de se diferenciar dos
padrões e impor a sua presença no espaço
urbano, (é também uma alusão ao cenário
musical da época):
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos então que a antropologia é uma ciência com um
campo de estudos muito amplo que não se limita ao estudo
de tribos arcaicas, contrariando assim o ‘’preconceito’’ criado
dentro do próprio ramo. A Antropologia urbana tem como
principal objetivo conhecer o individuo que vive no espaço
urbano, evidenciando a diferença cultural através de uma
etnografia, onde o antropólogo estuda o comportamento
adotado pelo mesmo dentro da cidade.
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o dessas crianças.
A criança especial existe, pensa, sente e cria, com isso precisamos proporcionar a ela, as
mesmas condições de aprendizado sociocultural, independentemente de suas dificuldades
ou limitações.
Dessa forma, concluímos que o objetivo maior da escola é proporcionar a reflexão e
novas práticas sobre a educação do aluno especial, sua inclusão na vida escolar, familiar e
sociedade. Para os pais é uma ótima oportunidade de crescimento intelectual e social, e,
para o educador um grande desafio a ser vencido.
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MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
RESUMO: Existem mudanças com as estruturas sociopolíticas, econômicas e culturais
nacionais. A economia mundial dita às ordens, é imposta por organismos financeiros e grandes
corporações e que interferem nas referências sociocultural na identidade de determinados
grupos regionais, como o MERCOSUL que luta por soberania estando em meio às pressões
das grandes corporações. A nova ordem mundial sustentada pela globalização econômica
e política impõe riqueza a um pequeno grupo, o que turbina a acumulação de capital
para poucos e a miséria e exclusão da maior parte da população, visando apenas lucros e
esquecendo-se da preservação do meio ambiente e da valorização de uma política ambiental
eficaz para que haja o desenvolvimento sustentável de maneira que seja excludente visando
apenas os ricos.
Palavras-chave: Meio ambiente; sustentabilidade; Globalização; Urbanização. Economia.
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INTRODUÇÃO
Este artigo tem como objetivo produzir
uma reflexão sobre a ciência e tecnologias
na sociedade contemporânea, sobre os
fracassos nos progressos tecnológicos, na
pretensão de formular leis e das distâncias
entre os problemas e anseios sociais.
A ciência deveria ser emancipatória, na área
política, religiosa e social, capaz de enxergar
além de sua área de pesquisa, mas o que
ocorre é uma dependência de financiamento
seja do estado ou de empresas, o que limita
as pesquisas e os cientistas tornaram-se uma
espécie de “ Filósofos do Reis”.
Num balanço geral da sociedade moderna
observamos que há um inegável avanço
tecnológico, com uma vasta produção
de poder, riquezas e acesso rápido a
informação e a bens e serviços, por outro
lado o contingente de excluídos é crescente,
chegando ao extremo da negação à vida.
A nossa sociedade possuí resquícios
históricos de inovação e exclusão, ainda
que haja o aumento PMB (produto mundial
bruto) a exclusão de boa parte da população
é eminente.
A sociedade é uma construção social e
pode ser transformada, entretanto somos
condicionados por estruturas criadas, por
isso é de extrema importância conhecer
nossa história cultural.
Que tipo de sociedade queremos
construir?
Há princípio uma sociedade participativa,
democrática, acolhedora que inclui e
que haja condições decentes a todos os
povos. Com o avanço da globalização e

a retirada das responsabilidades estatais
de prover serviços básicos às populações
de baixa renda é condição central para se
chegar a sustentabilidade, o modelo de
desenvolvimento atual não é sustentável,
pobreza, desigualdade, mudança de clima,
crescimento desordenados nas grandes
cidades.
Reconectar a ciência e os cientistas para
promover o desenvolvimento sustentável
é um esforço contínuo e desnecessário,
o futuro da ciência liga-se estritamente
a democracia, ao respeito com a vida e a
erradicação da miséria.

GLOBALIZAÇÃO
No Brasil à partir do século XX o processo
de globalização induz a mudanças nas
estruturas sociopolíticas e culturais, com a
ideia de transformações e avanços, reduz o
estado nação a mera província da economia
mundial, as grandes corporações ditam
as ordens dos organismos financeiros, o
que abala a cultura, a política e economia
externas já que configuram identidade
e solidariedade coletiva. Essa pressão
desenvolve e desperta tentativas de manter
o equilíbrio e a soberania nacional e as
associações Mercosul, União Europeia e
o Pacto Andina, buscam alternativas para
melhorias.
A globalização derrubou fronteiras e
investe no mercado integrado com impactos
econômicos, sociais, culturais e políticos na
sociedade, um processo que
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desencadeia marginalizados e por outro
lado a busca desesperada pela identidade
perdida, o retorno ao nacionalismo. Em
suma a globalização busca o lucro, é vista e
administrada pelos grandes empresários, em
que prejudica e excluí os debaixo, somente
com valores e acolhimento ao ser, incluindo
com pluralismo cultural e democrático
mundial o estrago seria contido.
Há muitas crenças fantasiosas sobre a
globalização, a mídia e a máquina ideológica
apresentam a ideia de acolhimento, de
maneira global oferecendo rapidez de
informação e de consumo em que com uma
diversidade gigantesca de produtos para o
consumo.
Por um lado à degradação humana,
desigualdade, injustiça e devastação
ambiental e por outro a adesão ao
comportamento competitivo que mantém o
poder e o capital nas mãos de um seleto e
pequeno grupo de ricos e poderosos.

DESENVOLVIMENTO E MEIO
AMBIENTE
A
sociedade está em processo de
mudanças, constantemente, os grupos
poderosos ignoram as questões ecológicas
o homem transforma com suas atividades
a natureza, seria necessário um controle
eficaz para evitar a exploração sem
limites dos recursos naturais, contudo
não basta racionalizar é preciso que haja
conscientização para sanar e amenizar a
destruição do planeta.
As empresas buscam a princípio os lucros,
mediante a redução de custos, aumento da

produção sem se preocupar com a qualidade
da produção e os impactos que causam na
natureza.
Nos últimos dois séculos as catástrofes
e danos são acelerados, a expansão das
indústrias sem respeitar o meio ambiente,
é assustador, pois não há uma fiscalização e
controle eficiente, há casos de poluição de
rios desmatamentos, vazamento de petróleo
destruindo a vida de animais que vivem nestas
regiões, causando um impacto ambiental e o
alastramento de fome, poluição, destruição
e mudanças climáticas.
Assim a destruição do planeta segue
sem limites e controle, arrastando toda a
humanidade.

O CRESCIMENTO E OS
PROBLEMAS URBANOS

O processo de urbanização foi intenso e
rápido, com a aceleração da industrialização
as cidades cresceram rapidamente de maneira
desordenada, os governos tentam frear as
migrações e não resolvem o problema da
moradia, do saneamento básico, da saúde,
e da educação promovendo um verdadeiro
caos
e
automaticamente
causando
descontentamento, revolta e conflito social.
Em alguns países para desviar o
crescimento desordenado são projetadas
cidades para acolher e desviar o crescimento
demográfico.
A população das grandes áreas urbanas
está estimada em 50% do total do mundo,
pois as pessoas buscam nas cidades conexões
de comunicações e transporte, agilidade dos
serviços e ganhos econômicos.
Desde a antiguidade as cidades formam
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função de comércio, manufatura e hoje a
comercialização do trabalho, o fácil acesso a
administração e a locação de uma área para
outra.
O problema urbano além do crescimento
e da falta de infraestruturas que acompanhe
p crescimento populacional é o da violência,
dos crimes, da desigualdade e das privações.
As cidades precisam de transporte
público, esportes, espaço de cultura e
lazer e de moradia decente que atenda as
necessidades básicas para uma vida saudável
e digna, as cidades devem servir ao cidadão
como um modelo de civilização sustentável,
harmoniosa, baseada nos princípios de
justiça social e autonomia.
O resgate da identidade é fundamental
para reduzir o problema da violência, o
mercado de trabalho trabalha de maneira
excludente o que aumenta o número de
violência e criminalidade.
A política deve se adequar a essa nova
realidade com o objetivo de construir uma
sociedade mais justa e equilibrada.

A DESTRUIÇÃO IRREVERSÍVEL
DO PLANETA
A contaminação do ar, do solo, e da água,
seja por queimada ou por emissão de gases
tóxicos industriais, afeta profundamente o
planeta e a saúde das pessoas, as questões
ambientais devem estar ligadas as questões
de bem estar e de saúde coletiva, condições
de vida, de moradia e de serviços básicos.
No Brasil, temos no Congresso uma
bancada ruralista de deputados e senadores
que facilitam a exploração das florestas,

desmatando e dificultando a fiscalização,
argumentando que buscam o crescimento
econômico, o que ocasiona uma grande
dificuldade em barrar desmatamentos,
atividades extrativistas, poluição de rios,
lagos e águas litorâneas.
Os países emergentes litigam o direito
de líder poluente, mesmo sabendo que a
cota é de 5%, sobre as emissões de 1990,
condenando as populações a uma má
condição de vida.

ÁGUA E ALIMENTOS, UM
DIREITO HUMANO
Existe uma errônea impressão de que os
recursos hídricos são infinitos, entretanto há
0,5% de todas as águas na Terra, o resto é
água dos polos norte e sul e do mar, sendo
renovadas apenas com as chuvas.
Devido à urbanização intensa, aos
desmatamentos e a contaminação por
atividades industriais, diminui à quantidade
de água, causando desertificação progressiva
da superfície da Terra.
Os governos do mundo tentam encontrar
soluções para a crise do sistema hídrico, a
solução que alegam ser de urgência e eficaz
é privatizar os serviços de água, em que só a
obtêm quem pagar.
A água tornou-se um produto desejado e
rentável para as grandes corporações.
Mas a quem pertence à água?
O planeta nos forneceu, é um presente da
natureza, sendo assim um bem público, que
deve ser preservado para uso da comunidade
de maneira racional inalienável.
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A sociedade deve preservar o direito ao
acesso á água potável, preservar é um dever
de todos, inclusive das grandes empresas.
Preservar é de extrema importância e
urgência, pois não haverá tecnologia capaz
de substituir e de resolver o problema da
escassez hídrica.
O aumento populacional e de consumo é
crescente. Ademais, a agricultura consome
três quartos da água potável do planeta, o
que torna esse recurso mais escasso e caro.
A mudança do clima e a irregularidade das
chuvas tornam essa situação insustentável,
obrigando a sociedade a repensar seriamente
os métodos de produção de alimentos.
Mas o que fazer para baratear o custo do
alimento?
Os agrônomos apontam apara o sistema
orgânico local, pois assim economizariam
com transportes a longa distância, mas existe
resistência política com relação. AS questões
da água, poluição, alimentos que atendam e
“mate” a fome da população, é ,algo que exige
atenção das grandes potências poluidoras,
sob o controle das Nações Unidas.
A complexidade dos problemas de aumento
da produção de alimentos ultrapassa o
raciocínio linear e exige um equacionamento
sistêmico que considere os principais fatores
ou variáveis componentes da acdeia de
produção, seus insumos e o transporte de
grãos e cereais. Obter terras produtivas
também é um problema, são poucos os
países que as terras não foram ocupadas pela
agropecuária, existem terras que podem ser
aproveitadas, porém o transporte encarece
os produtos, pois os centros de distribuição
para consumo ficam longe, dificultando e

tornando caro os produtos.
Outros problemas são: o clima, pela
instabilidade do clima, chuva demais ou
seca que necessita de obras de irrigação
outra questão, é o das sementes e o uso das
transgênicas, que são rejeitadas pelo governo
por desconfiar dos riscos que podem causar
a saúde. E a pressão originária do preço do
petróleo que atinge os preços dos alimentos.
É uma tarefa que exige além de
planejamento rigoroso a intervenção do
poder público nas funções de regulação
e fiscalização dos mercados e sobretudo
distribuição a preços subsidiados de
alimentos às populações mais pobres isso
só é possível se elevar os impostos dos mais
afortunados.

OS DESAFIOS DA
SUSTENTABILIDADE
O desenvolvimento sustentável é o
caminho para se chegar a sustentabilidade
e neste caminho temos que equilibrar o
ambiente, o social e o econômico. È de
extrema importância a urgência na esfera
política e social. O que acarreta diversos
debates e uma grande quantidade de
literatura dedicado ao tema.
Nas últimas décadas ONG’ s e ativistas
exercem pressão nos governos para que
haja preservação do meio ambiente e um
planejamento eficaz de gestão ambiental,
controle da poluição, produção limpa,
consumo responsável e controle de resíduos.
O termo sustentabilidade surge na década
de 1980, com relação com a preservação e
atendimento às necessidades humanas de
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maneira que preserve os recursos naturais
para o futuro, utilizando com precaução e
responsabilidade.
São muitos os desafios para se chegar a
sustentabilidade, pois é preciso ter: controle
global, adequando-se a fiscalização regional,
estudos e programas cautelosos antes das
decisões, a prática dessas decisões de maneira
eficaz e programada, a implementação de
Leis de proteção ambiental, desenvolvimento
e manutenção de recursos naturais, controle
do uso desses recursos, fiscalização das
empresas, conciliar objetivos globais e locais,
ter um padrão estabelecido de controle em
todos os países, participação de empresas

e tecnologias, conscientização das pessoas,
produção e consumo controlados, incentivos
a informação e educação e a erradicação da
miséria são alguns desafios necessários para
um resultado satisfatório.
A sustentabilidade é um conceito complexo
em que as ciências tentam entender e
explicar, visões diferentes, analisadas em
diferentes ângulos e enquadramentos, com
diversas áreas de pesquisas, ainda são muitos
os desafios e temos um longo caminho a
percorrer para que haja resultados práticos
com o alinhamento de objetivos e com
indicadores identificados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Devido à urbanização que cresceu de maneira desordenada,
os desmatamentos, a poluição de terras, rios, a desertificação
da superfície terrestre e lixos tóxicos, em consequência da
urbanização, o consumo de água dobra, pessoas carecem de
acesso a água potável em contra partida existe um excesso
de desperdício do precioso líquido, principalmente daqueles
que podem pagar pela água.
Alimentos, recursos naturais, água e um meio ambiente
saudável são condições necessárias, porém não suficientes
para se chegar a sustentabilidade, com uma políticas
econômicas racionais, sem destruir ainda mais o meio
ambiente, com leis e fiscalização severas para as grandes
empresas que desmatam e poluem, causando péssima
qualidade de vida principalmente aos mais pobres, é
necessário também garantir direitos e uma distribuição justa
a todos, gerando oportunidades iguais.
A escassez de recursos básicos para sobreviver é resultado
de uma organização social desumana, desigual e injusta,
que coloca boa parte da população mundial em situações
caóticas, sem perspectiva de desenvolvimento humano.
Em outras palavras, atravessamos um ciclo histórico
recessivo na evolução da humanidade, com o poder nas mãos
de um pequeno e seleto grupo de poderosos, a ganância e
a irresponsabilidade nos aproximam ao limite, a barbárie,
a população tem sido vítima de um sistema opulento e
implacável.
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BRINCANDO QUE SE APRENDE NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O presente artigo visa analisara importância do brincar no desenvolvimento e
aprendizagem na educação infantil. Tem como objetivo conhecer o significado do brincar,
conceituar os principais termos utilizados para designar o ato de brincar, tornando-se
também fundamental compreender o universo lúdico, onde a criança comunica-se consigo
mesma e com o mundo, aceita a existência dos outros, estabelece relações sociais, constrói
conhecimentos, desenvolvendo-se integralmente, e ainda, os benefícios que o brincar
proporciona no ensino-aprendizagem infantil. Ainda este estudo traz algumas considerações
sobre os jogos, brincadeiras e brinquedos e como influenciam na socialização das crianças.
Portanto, para realizar este trabalho, utilizamos a pesquisa bibliográfica, fundamentada na
reflexão de leitura de livros, artigos, revistas e sites, bem como pesquisa de grandes autores
referente a este tema. Desta forma, este estudo proporcionará uma leitura mais consciente
acerca da importância do brincar na vida do ser humano, e, em especial na vida da criança.
Palavras-chave: Brincar; Aprendizagem; Desenvolvimento; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO
Atualmente observa-se a necessidade da
ludicidade está sempre presente no cotidiano
escolar e isso vem contribuindo com as
concepções psicológicas e pedagógicas do
desenvolvimento infantil. Dessa forma as
atividades lúdicas ajudam a vivenciar fatos e
favorecer aspectos da cognição.
Brincadeiras e jogos podem e devem ser
utilizados como uma ferramenta importante
para o auxílio do ensino aprendizagem bem
como para que se estruturem os conceitos
de interação e cooperação.
O presente trabalho objetiva discutir
a importância dos jogos e brincadeiras
no processo de ensino- aprendizagem,
sobretudo na Educação Infantil e visa à
ludicidade como meio para a aprendizagem
e a construção do conhecimento através de
brincadeiras, jogos e brinquedos.
Existem formas em que a atividade
lúdica pode contribuir para a aprendizagem
na Educação Infantil, pois notamos a
sensação de prazer que envolve as crianças
em suas atividades lúdicas, que por sua
vez, desenvolvem maior interação com
professores e colegas. A brincadeira e os
jogos não são apenas um passatempo, são
também formas de despertar na criança
autoconfiança, desenvolvimento psicomotor,
afetividade e são as principais formas de
socialização, pois, através do brincar, a
criança aprende regras e limites no qual
usará respeitosamente no dia a dia com os
colegas.
O brincar está presente no cotidiano
da criança, pois é a fase fundamental e

mais importante para o desenvolvimento.
Sabendo-se que um dos principais objetivos
da escola é proporcionar a socialização, por
esse motivo não se deve deixar as crianças
presas em suas bancas, porém incentivar
os trabalhos em grupos, a troca de ideias, a
cooperação que acontece por ocasião dos
jogos.
É importante ressaltar que brincadeiras e
jogos que contribuem para o desenvolvimento
da auto-estima da criança podem ser o início
para se trabalhara ludicidade e também
investigar como a criança vivencia atividades
lúdicas na sala de aula, no seu contexto
familiar, além de analisar se a criança
consegue aprender um conhecimento mais
rápido através das atividades lúdicas. A
aprendizagem através do lúdico, a função dos
jogos e brincadeiras e suas contribuições para
o ensino aprendizagem na Educação Infantil
é muito importante no cotidiano escolar e o
papel do professor frente à ludicidade se faz
relevante na medida em que o mesmo possa
oferecer as crianças interação, aprendizagem
e possibilidades. A brincadeira é uma rica
fonte de comunicação, o jogo é uma maneira
de as crianças interagirem entre si.
É através do jogo que a criança é capaz de
impor aos elementos significados distintos,
desenvolver sua capacidade de abstração e
começar a agir independentemente daquilo
que vê, operando com os significados
diferentes da simples percepção dos objetos.
O jogo depende da fantasia e, é a partir dessa
situação imaginária que se traça a passagem à
abstração. É necessário que a escola observe
a importância do processo imaginativo na
constituição do pensamento abstrato.
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JOGOS E BRINCADEIRAS
CONTRIBUINDO PARA
O DESENVOLVIMENTO
INFANTIL
Os jogos além de ser um elemento
sociocultural é uma atividade natural no
desenvolvimento dos processos psicológicos
básicos da criança, por isso o ideal é fazer
sem obrigação externa e imposta, normas e
controle. De acordo com Piaget, 2003, p. 51.
Na idade infantil a criança começa a pensar
inteligentemente com certa lógica, começa a
entender o mundo mais objetivamente e a
ter consciência de suas ações, discernindo
o certo do errado. Nesta fase, os jogos
transformam-se em construções adaptadas,
exigindo sempre o trabalho efetivo e
participativo no processo de aprendizagem
que começa com a sistematização do
conhecimento existente.
Nesse aspecto o jogo tem o intento de
trabalhar o raciocínio lógico ajudando a
criança a organizar seus pensamentos e
ideias e a fazer suas descobertas. Ao usar
os jogos a criança adquire regras e limites
e desenvolve o cognitivo e o emocional.
Aprende resolver conflitos e lidar com seus
medos e extravasar suas agressividades
porque interage de forma descontraída,
e as aprendizagens surgem de maneira
natural. “O jogo sempre inclui uma intenção
lúdica do jogador”. (KISHIMOTO, 2010,
p. 28). Por isso, os jogos e as brincadeiras
devem permear a atividade pedagógica,
permitindo aos educando o contato com
temas relacionados ao mundo em que

vive. É através da brincadeira que a criança
poderá ampliar a sua própria liberdade e sua
expressão, bem como sua criatividade ao
manipulá-los. É na interação com os próprios
brinquedos e o meio que as crianças vão
construindo os seus conhecimentos, ou seja,
através das atividades lúdicas dentro das
suas variedades, elaborando e reelaborando.
O jogo é uma atividade que contribui
para o desenvolvimento da criatividade da
criança tanto na criação como também na
execução. Os jogos são importantes, pois
envolvem regras como ocupação do espaço
e a percepção do lugar. De acordo com
Piaget (2003), o caráter educativo do brincar
é visto como uma atividade formativa, que
pressupõe o desenvolvimento integral
do sujeito quer seja, na sua capacidade
física, intelectual e moral, como também a
constituição da individualidade, a formação
do caráter e da personalidade de cada
um. Enquanto que na fase dirigida há a
presença das brincadeiras como atividades
cujo objetivo específico é o de promover a
aprendizagem de um determinado conceito,
ou seja, além de serem marcados pela
intencionalidade do educador.
Conforme Maluf, 2003, p. 21: “Toda criança
que brinca tem uma infância feliz, além de
tornar-se um adulto muito mais equilibrado
física e emocionalmente, conseguirá superar
com mais facilidade os problemas que
possam surgir no seu dia a dia”.
A criança privada dos jogos, brinquedos
e brincadeiras poderá ficar com traumas
profundos por não viver esse período em
que a brincadeira e os jogos são muito
importantes. Quando a criança a brinca está
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vivenciando momentos alegres, prazerosos,
além de estar desenvolvendo habilidades.
Por isso precisamos enfatizar sempre a
importância do brincar na vida de nossas
crianças para que elas tenham oportunidade
de ter um desenvolvimento infantil saudável
que favoreça a sua formação integra.
O desejo de brincar com o outro, de estar
e fazer coisas com o outro é a principal
razão que leva as crianças a se engajarem
em grupos. Para brincar juntas, precisam
ter um espaço interativo para que haja a
partilha de objetos, valores, conhecimentos
e significados, disputas e conflitos. Nesse
contexto, as crianças adquirem laços de
sociabilidade e constroem sentimentos de
amizade e solidariedade.

O PROFESSOR E SEU PAPEL
FRENTE À LUDICIDADE
Debater o conceito de ludicidade
presume-se entender a significação de jogos,
do brincar, da brincadeira e do brinquedo,
e como estes esta maneira de brincar se
diferenciam de uma cultura para outra.
As atividades lúdicas não podem ser
abalizadas em jogos ou brincadeiras, pois
elas incluem qualquer atividade que seja
um momento de integração, inteiração e de
prazer. Sendo assim, as atividades lúdicas
englobam muitos outros conceitos, que vão
além do lúdico e da ludicidade.
De acordo com Cardoso (2008,p.57),
o lúdico apresenta a seguinte acepção: A
etimologia do vocábulo lúdico surge do
latim ludusque significa brincar ou jogar.

Convém ressaltar que, na língua portuguesa,
o termo lúdico é um adjetivo lusório, embora
venha sendo utilizado sem justificativas
gramaticais, como substantivo e tradução
do francês jeu, do inglês play e do alemão
Spiel. Assim, no intuito de tentar abranger
os variados termos, existe o termo ludo e,
modernamente, o neologismo lúdico cinco
ou ludicidade.
Considerando-se os vários significados em
torno da palavra ludicidade, hoje no Brasil,
as acepções mais comuns e utilizadas no
contexto educacional são: jogo, brincadeira,
brinquedo, lazer e recreação. Esses termos
têm sido utilizados, ao mesmo tempo, como
sinônimos, sem diferenciação no emprego,
ocorrendo contradições conceituais e
metodológicas. Cipriano Luckesi (2005,
s/d) define “a atividade lúdica como aquela
que propicia a “plenitude da experiência”,
ressaltando com esta afirmação que a
vivência lúdica exige do sujeito uma entrega
total física e mental”.
A ludicidade possibilita ao educando
estimular/revelar
aspectos
interiores,
espontâneos e naturais, fundamentais para
o desenvolvimento de sua aprendizagem.
Lembramos que o RCNEI sinaliza a
importância de se destinar esse tempo para
atividades lúdicas, pois:
As brincadeiras de faz-de-conta, os jogos
de construção e aqueles que possuem
regras, como os jogos de sociedade
(também chamados de jogos de tabuleiro),
jogos tradicionais, didáticos, corporais etc.,
propiciam a ampliação dos conhecimentos
infantis por meio da atividade lúdica. É o
adulto, na figura do professor, portanto,
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que, na instituição infantil, ajuda a estruturar
o campo das brincadeiras na vida das
crianças. Conseqüentemente é ele que
organiza sua base estrutural, por meio da
oferta de determinados objetos, fantasias,
brinquedos ou jogos, da delimitação e
arranjo dos espaços e do tempo para brincar.
Por meio das brincadeiras os professores
podem observar e constituir uma visão dos
processos de desenvolvimento das crianças
em conjunto e de cada uma em particular,
registrando suas capacidades de uso das
linguagens, assim como de suas capacidades
sociais e dos recursos afetivos e emocionais
que dispõem. (BRASIL, 1998, p. 28. v.3).
Ressalta-se que, de acordo com o
RCNEI (BRASIL, 1998), é o professor quem
deve administrar o tempo das atividades,
não podendo as crianças ficar sem um
direcionamento, pois se não houver um
direcionamento das atividades, estas podem
não contribuir para o desenvolvimento dos
participantes.
O educador tem ampla responsabilidade
em estar bem informado sobre a pedagogia
do brincar em sala de aula, desde que
sejam oferecidas atividades lúdicas de alta
qualidade, pois ele é o responsável pelo
avanço do processo de ensino aprendizagem.
Cabe a ele desenvolver novas práticas
educativas que permitam as crianças um
maior aprendizado. “A participação em
jogos representa uma conquista cognitiva,
emocional, moral e social para a criança e
um estímulo para o desenvolvimento do seu
raciocínio lógico”. (PCN, 1997, p. 49).
Observa-se que quando as crianças
participam de jogos e brincadeiras, elas

aprendem a conhecer e a dominar a realidade,
cooperam entre si e amadurecem em um
ambiente de aceitação. O jogo permite o erro
e a exploração de novas maneiras de resolver
problemas em um clima de cooperação e as
aprendizagens surgem de maneira natural.
No livro A educação do homem (2001, p.
47), Froebel expõe, em diversas passagens,
seu entendimento acerca do papel dos jogos
e brincadeiras no desenvolvimento infantil:
O brincar, o jogo - o mais puro e espiritual
produto dessa fase de crescimento humano,
constitui o mais alto grau de desenvolvimento
do menino durante esse período, porque
é a manifestação espontânea do interno,
imediatamente
provocada
por
uma
necessidade do interior mesmo. São, ao
mesmo tempo, modelo e reprodução da vida
total, da íntima e misteriosa vida da natureza
no homem e em todas as coisas. Por isso,
engendra alegria, liberdade, satisfação e paz,
harmonia com o mundo. Do jogo, emanam
as fontes de tudo que é bom.
Segundo Fortuna (2003), é importante que
o educador insira o brincar em um projeto
educativo, com objetivos e metodologia
definidos, o que supõe ter consciência da
importância de sua ação em relação ao
desenvolvimento e à aprendizagem das crianças.
Ressalta-se que a aprendizagem é o
mais freqüente motivo pelo qual o jogo é
considerado importante para a educação, em
que o brincar se torna realmente significante
com a ajuda dos seus educadores. Embora
muitas vezes observa-se que alguns
professores usam os jogos em sala de aula,
apenas como passatempo deixando as
crianças brincando sem nenhuma orientação,
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tornando a aula sem nenhum objetivo para
o ensino aprendizagem e muitas vezes
a criança perde o estímulo com o jogo e
principalmente o aprendizado. “As crianças
precisam não apenas de tempo e espaço para
brincar e praticar habilidades, elas precisam
também de pais que as ajudem a aprender
essas habilidades”. (MOYLES, 2006, p. 46).
É importante não só a participação
dos professores no processo de ensino
aprendizagem através do lúdico, mas os pais
devem incentivar os filhos desde cedo lhes

trazendo brinquedos, brincadeiras e jogos
adequados a faixa etária em que a criança se
encontra.
Por meio da brincadeira que as crianças
passam a compreender e a utilizar convenções
e regras que serão empregadas no processo
de ensino e aprendizagem e tal compreensão
favorece a integração delas num mundo
social bastante complexo, proporcionando
ainda as primeiras aproximações com futuras
teorizações.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observam-se ao longo do desenvolvimento do nosso
trabalho que a ludicidade é uma necessidade do ser humano
em qualquer idade.
Considerar a questão dos jogos, brinquedos e brincadeiras
enfatizando o seu valor educativo significa construir a
valorização do lúdico no espaço escolar como uma forma
de acolhimento a criança que está a princípio descobrindo o
mundo do conhecimento e ao ingressar nesse tal mundo das
letras, ela é recepcionada pelos brinquedos e brincadeiras e
a mesma por sua vez, se familiariza rapidamente em um novo
ambiente. Há professores afirmam que as crianças aprendem
melhor brincando do que através de atividades escritas, para
alguns pais a escola deve propor atividades lúdicas aos seus
filhos, porém alguns pais com posturas arcaicas crêem que a
criança dever ir a escola estudar, brincadeira é para casa. Isso
se deve a concepções errôneas acerca do tema ludicidade e
aprendizagem escolar.
O lúdico desempenha um importante papel na
aprendizagem, pois através desta prática o sujeito busca
conhecimentos do corpo, do ambiente, dos colegas e tem a
percepção de si mesmo como parte integrante na constituição
de sua aprendizagem, que resulta numa nova dinâmica de
ação, possibilitando uma construção significativa.
As atividades lúdicas garantem uma aprendizagem
significativa para a criança com dificuldades de
aprendizagem, bem como o prazer , a socialização, o respeito,
a individualidade. Pois, a criança estará aprendendo no seu
ritmo, criando hipótese, chegando à conclusão e elaborando
suas regras.
Podemos dizer, ainda, sobre a relevância da ludicidade
na formação do profissional, visto que esse conhecimento
irá transitar por todos os enfoques que fazem parte do
universo infantil, permitindo aos educadores em formação,
condições lúdicas de aprendizagem, demonstrações de
possibilidades dentro da ludicidade para o processo de ensino
e aprendizagem, ou até mesmo demonstrações da prática do
lúdico embasadas nas teorias, muitas vezes exaltadas em
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salas de aulas.
Cabe, portanto, aos cursos de formação do profissional da educação se engajar também
nestas novas práticas educacionais, já que, estamos falando da formação do profissional que irá
trabalhar com crianças e destas é possível considerar que os jogos, brinquedos, brincadeiras,
fantasias enfim o lúdico faz parte da constituição de todo indivíduo, independentemente de
condições sociais, a ludicidade faz parte da vida de qualquer criança.
As atividades lúdicas auxiliam na descoberta da criatividade, de modo que a criança se
expresse, analise, critique e transforme a realidade a sua volta.
Por fim, resta dizer que o lúdico permite novas maneiras de a criança se desenvolver,
associado a fatores como: capacitação dos profissionais envolvidos, infra-estrutura, podese obter uma educação de qualidade, capaz de ir ao encontro dos interesses essências à
criança, pois as atividades lúdicas não são somatórias, mas sim fazem parte do processo de
aprendizagem.
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A EDUCAÇÃO INFANTIL ENQUANTO
ESPAÇO DE APRENDIZAGEM
RESUMO: Essa pesquisa está relacionada com a organização do espaço escolar infantil, o
qual exige muito cuidado, dedicação e força de vontade. O objetivo deste artigo está em
analisar a importância do espaço físico no desenvolvimento e na aprendizagem da criança,
bem como as interações entre os pares e o papel do educador nos espaços oferecidos para
a criança, pois na Educação Infantil, o brincar é um instrumento auxiliar na aprendizagem
e pretende demonstrar a importância da utilização da brincadeira como ferramenta
pedagógica para a criação de um alicerce educativo de qualidade, capaz de contribuir para o
desenvolvimento cognitivo, físico, social e emocional da criança. Sabe-se que a criança que
brinca desenvolve-se com mais facilidade. Por isso o planejamento irá dar base para decidir,
a melhor organização do espaço para que essa criança se desenvolva, organizando o tempo,
adaptando as necessidades e possibilidades da criança, orientando as metodologias que o
educador irá utilizar.
Palavras-chave: Espaço Físico; Desenvolvimento; Aprendizagem Infantil; Afetividade; Papel
Do Professor;
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INTRODUÇÃO
O tema se justifica, pois o espaço físico
torna-se um elemento importante para o
desenvolvimento da criança na educação
infantil.
Antes do nascimento (ainda no ventre da
mamãe) o espaço, o ambiente construído
às crianças determina as condições de
qualidade de vida a que estão submetidas
podendo ser cheio de afeto e aquecido ou
frio e sem proteção e aconchego.
Com o princípio de oferecer um ambiente
acolhedor, o espaço físico destinado à
educação infantil, deve ser elaborado no
intuito de acolher tais crianças para que
as mesmas se identifiquem e com o tempo
sintam-se à vontade com o ambiente escolar.
A identificação da criança com o ambiente,
que irá proporcionar os primeiros contatos
sociais e afetivos, produz marcas que se
carrega para toda a vida e que influenciam
diretamente no seu desenvolvimento
emocional e na sua aprendizagem.
A brincadeira é uma tarefa importante
da infância e usá-la como ferramenta
de aprendizagem, de forma planejada e
coordenada, mantém o aluno entusiasmado
pelo assunto, em que está implantada.
Também promove conexões entre aluno,
professor e escola, beneficiando seu
conhecimento e concepção.
A questão que move essa pesquisa é
organizar o espaço escolar infantil, que
exige muito cuidado, dedicação e força
de vontade. Se o espaço escolar não for
um espaço estimulador, envolvente e
que desperte o interesse das crianças, de

alguma forma elas tentarão demonstrar suas
insatisfações, podendo essas ser expressas
em seus comportamentos, na forma de se
relacionar com os outros e com a educadora.
A falta de atividades significativas, espaço e
brinquedos adequados para brincar geram
ansiedade e agitação.
O objetivo deste artigo é analisar
a importância do espaço físico no
desenvolvimento e aprendizagem da criança,
bem como as interações entre os pares e o
papel do educador nos espaços oferecidos
para a criança.
Uma escola deve ter boa infraestrutura,
espaços bem organizados e próprios para
receber todos os seus alunos, independente
de raça, cor, religião, classe social, seja ela
portadora de necessidades especiais ou
não, promovendo a acessibilidade universal.
A escola deve ser considerada como um
espaço de amizades, respeito, convivências,
no qual a criança possa se sentir confiante
e segura. E para que isso possa acontecer,
cabe ao educador criar um ambiente afetivo,
acolhedor, estimulante, despertando o
interesse da criança por esse espaço e pelas
pessoas com as quais ela se relaciona.
A escola com a sua estrutura e dinâmica
específicas, fins e objetivos determinados,
deve favorecer experiências positivas de
aprendizagem.
Os espaços construídos para a criança
devem ser explorados pela mesma,
em uma relação de interação total, de
aprendizagem, de troca de saberes entre os
pares, de liberdade de ir e vir, de prazer, de
individualmente, de partilhas, enfim, de se
divertir aprendendo.
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Na escola os alunos aprendem a viver
em grupo e a favorecer o desenvolvimento
pessoal.
Por outro lado, é interessante considerar
que cada criança internaliza a cultura da sua
família e do meio social ao qual pertence,
cabendo à escola facilitar, corrigir e completar
essa internalização, levando-a a tomar
decisões e a assumir responsabilidades que a
tornem livre, sempre respeitando os direitos
dos demais.
A metodologia é a pesquisa bibliográfica
em textos científicos da literatura da área.
Esta pesquisa teve início, com o
levantamento de dados relevantes para a
pedagogia, autores renomados em educação,
dados sobre a educação infantil, cruzamentos
de informações e aspectos vividos.
Conforme Oliveira (2001), o ambiente, com
ou sem o conhecimento do educador, envia
mensagens e, os que aprendem, respondem
a elas. A influência do meio com a interação
possibilitada por seus elementos é contínua e
penetrante. As crianças e ou os usuários dos
espaços são os verdadeiros protagonistas
da sua aprendizagem, na vivência ativa com
outras pessoas e objetos, que possibilita
descobertas pessoais num espaço que será
realizado um trabalho individualmente ou
em pequenos grupos.
Para Zabalza (1998), tudo na Educação
Infantil é influenciado pelos aspectos
emocionais: desde o psicomotor, até o
intelectual, o social e o cultural.
O Referencial Curricular Nacional da
Educação Infantil (1998, vol. 1, p.21-22):
“as crianças constroem o conhecimento a
partir das interações que estabelecem com

as outras pessoas e com o meio em que
vivem. O conhecimento não se constitui
em cópia da realidade, mas sim, fruto de um
intenso trabalho de criação, significação e
ressignificação”.
Iniciaremos analisando a importância
do espaço físico no desenvolvimento e
aprendizagem da criança. Em seguida, as
interações sociais, os objetivos educacionais,
o papel do educador nos espaços oferecidos
para a criança, e por fim os resultados
obtidos.

A IMPORTÂNCIA DO
ESPAÇO FÍSICO NO
DESENVOLVIMENTO E
APRENDIZAGEM DA CRIANÇA
Os ambientes devem promover aspectos
importantes, para o desenvolvimento
infantil, que deveriam estar presentes no
planejamento do ambiente.
Todos nós, já passamos pela sensação
de nostalgia quando voltamos a certos
lugares. Vêm à nossa cabeça uma série de
experiências que ali vivemos, acompanhadas
de um sentimento de ligação afetiva, de
pertencer a esses lugares e espaços e isso se
dá a identidade que criamos com o ambiente.
Conforme Ferreira; Mello; Vitória e
Cols. (2007), o ambiente infantil deve
ser planejado para facilitar o trabalho do
educador de tal forma, que satisfaça as
necessidades das crianças, promovendo o
seu desenvolvimento.
Ao organizar o ambiente analisando tais

2109

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

questões, o educador ajuda a criança a
desenvolver um sentimento de domínio e
controle.
Por exemplo, Ferreira; Mello; Vitória e Cols.
(2007) relatam que o caminho ao bebedouro,
deve ser cuidadosamente planejado, para
evitar congestionamentos e distração. Eles
devem desviar-se das áreas de atividades,
diminuindo as chances de atrapalhar as
atividades das crianças. Tais caminhos
colaboram também para a percepção e a
memória do espaço.
É importante ressaltar, na elaboração dos
espaços físicos, que os mesmos promovam a
oportunidade para os movimentos corporais.
Daí a importância dos ambientes oferecerem
espaços mais vazios e seguros para esses
momentos.
É importante também que as crianças
tenham seus sentidos estimulados, para isso,
é preciso desenvolver atividades em espaços
externos. Nos espaços internos, janelas que
permitam iluminação natural, entrada do
sol, visão do céu, de árvores e passarinhos,
estimulam os sentidos.
Portanto, o planejamento do espaço
favorece a aprendizagem e o desenvolvimento
da criança.

AS INTERAÇÕES SOCIAIS
Segundo Oliveira (2001), os aspectos
afetivos possuem grandes influências sobre
o desenvolvimento intelectual. Dentro da
afetividade estão também sentimentos
(positivos ou negativos), emoção, valores
entre outros.
Conforme Wallon (1968), a dimensão

afetiva ocupa lugar central tanto do ponto
de vista da construção da pessoa quanto na
construção do conhecimento. Assim, a função
da afetividade em nenhum momento, pode
ser desconsiderada. Ela deve estar presente
em qualquer segmento da educação, desde
os anos iniciais de escolarização até a
formação completa como estudante.
Vygotsky
(1998),
afirma
que
o
desenvolvimento humano depende do
processo de interação que ocorre entre as
pessoas e da relação com os objetos culturais.
Desse modo, é importante destacar que a
escola institui como um espaço verdadeiro
para o desenvolvimento sócio - afetivo dos
sujeitos, constituindo também espaço de
construção da afetividade e do conhecimento
centrado.
É necessário que a afetividade por parte
do professor esteja inteiramente inserida
no ambiente escolar, pois se reconhece
que as interações afetivas existentes
entre o professor e o aluno são essenciais
para o desenvolvimento e construção
do conhecimento. E que a escola, é a
continuação do lar e não pode se limitar em
transmitir apenas conhecimento. Cognição
e afetividade no ambiente escolar estão
fortemente interligadas ao desempenho
escolar da criança.
Vygotsky (1998) relata que as reações
emocionais exercem uma influência essencial
e absoluta em todas as formas de nosso
comportamento e em todos os momentos
do processo educativo. Se quisermos que os
alunos recordem ou exercitem melhor o seu
pensamento, devemos fazer com que essas
atividades sejam emocionalmente estimuladas.

2110

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

Assim, todas as atividades de ensino
desenvolvidas pelo professor, tem em vista
o sucesso dos alunos e deve se permear pela
afetividade e medir uma boa relação entre o
sujeito e o objeto de conhecimento.
Conforme Fernandez (1991), a afetividade
e o professor, devem caminhar lado a lado
uma vez que, toda à aprendizagem está
impregnada de afetividade, já que ocorre a
partir das interações sociais, num processo
vinculador.
Este processo é o ambiente escolar, no
qual, as emoções e a relação afetiva na
vida das crianças se encontram em todos
os meios sociais do qual fazem parte,
entre eles, a família e a escola, destacando
a importância das emoções e as relações
entre professor e aluno. Conforme Vries e
Zan (1998), a interação com companheiros é
vagamente justificada como sendo benéfica
para a socialização, necessária para que as
crianças aprendam a compartilhar e viver em
um mundo com outros.
Nos ambientes externos, local que as
interações entre as crianças são encorajadas,
o relacionamento entre os colegas exerce um
papel importante no ambiente sócio- moral.
Embora algumas interações entre colegas
sejam permitidas na classe, a exploração do
ambiente externo a sala, é extremamente
importante para o desenvolvimento motor,
cognitivo e emocional das crianças.
As áreas como as salas de aula, permitem à
criança que se relacione em pequenos grupos,
podendo expressar sentimentos. Como
educador é interessante observar, o que
poderá contribuir para melhorar a qualidade
do atendimento oferecido às crianças, o

que favorecerá um melhor desenvolvimento
físico, cognitivo, social e emocional.
No ambiente escolar, o professor deve
demonstrar preocupação com seus alunos
e o reconhecimento de seus avanços
pedagógicos. Quando o afeto prevalece,
as conquistas dos alunos colaboram no
processo de aprendizagem estabelecendo
uma ligação entre a afetividade e cognição.

OS OBJETIVOS
EDUCACIONAIS
Conforme Vries e Zan (1998), professores
bem – intencionados frequentemente sentem
ser de sua responsabilidade administrar
cada detalhe do comportamento de seus
alunos. Entretanto, quando as crianças são
continuamente governadas pelos valores,
crenças e ideias de outros, elas desenvolvem
uma submissão (senão uma rebeldia) que
pode levar ao conformismo irrefletido na
vida moral e intelectual.
Faz-se necessário também que, a escolha
dos objetivos de ensino, seja feita de forma
adequada, levando em conta o que o aluno
precisa aprender. Porém, o ponto de partida
para a escolha dos conteúdos deve ter como
referência, o aluno, em outras palavras, o
professor precisa de um conhecimento prévio,
percebendo o que já sabe e o que precisa
aprender, aumentando as possibilidades
do desenvolvimento de uma aprendizagem
significativa.
O professor quando planeja as condições
de ensino, torna envolvente sua prática
de ensino para os alunos, instigando sua
participação,
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despertando sua crítica, sua curiosidade,
com isso, proporciona o incentivo e também
a oportunidade de escutar cada aluno.
Dessa forma, os professores inovadores
que buscam aprimorar as condições de ensino
para os alunos, fazem com que ocorra então
à verdadeira e significativa aprendizagem.
Quando o professor estimula e incentiva a
criança para o processo educativo, ou seja, na
aplicação de alguma atividade pedagógica, o
aluno aprende com mais entusiasmo, alegria
e facilidade.
Confrontar-se com os novos desafios
de aprendizagem com segurança e
determinação,
consequentemente
seu
rendimento escolar tem tudo para evoluir,
uma vez que, o aluno recebeu estímulo e
confiança do professor indiferente daquele
aluno que se sente incompetente perante
alguma situação em sala de aula.

O PAPEL DO EDUCADOR NOS
ESPAÇOS OFERECIDOS PARA
A CRIANÇA
Conforme os Parâmetros Nacionais de
Qualidade para a Educação Infantil (2006),
o importante papel que o professor possui
no desenvolvimento da atividade e também
como o organizador dos espaços.
Com isso, a importância em ser propiciado
tempo para o planejamento não só das
atividades, mas também das brincadeiras,
inserindo-as na rotina. Atentando para
as diversidades de materiais a serem
disponibilizados para as crianças, observamse a segurança de acordo com cada idade,

e a maneira de arrumação para uma maior
acessibilidade dando autonomia as crianças
em manuseá-los.
Conforme Hoffmann (2007), a construção
do tempo e do espaço para o desenvolvimento
de atividades e/ou brincadeiras tem como
referências principais o professor e o aluno,
sendo construído e reconstruído.
O planejamento irá dar base para decidir, a
melhor organização do espaço para que essa
criança se desenvolva, organizando o tempo,
adaptando as necessidades e possibilidades
da criança, orientando as metodologias que
o educador irá utilizar. Sendo introduzidas
em todos os âmbitos da rotina escolar, desde
os hábitos, as atividades mais especializadas,
como música, dança e etc.
Em relação ao espaço, percebe-se a
necessidade de existir exploração dos
ambientes tanto externos como internos,
diversificando os contextos.
De acordo com os Parâmetros Nacionais
de Qualidade para a Educação Infantil (2006),
incentivar momentos na área externa das
instituições, ao ar livre se faz necessário, em
contato com a natureza, além da percepção
do homem como parte da mesma.
Oliveira (1992) relata que, dependendo
da organização dada ao ambiente, a criança
pode encontrar atividades desafiadoras que
a faz ser ativa ou desestimulante, sentindo
se instigada a participar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A questão que moveu a pesquisa está relacionada com a organização
do espaço escolar infantil. O qual exige muito cuidado, dedicação e força
de vontade.
Se tal espaço escolar, não for um espaço estimulador, envolvente e que
desperte o interesse das crianças, de alguma forma elas tentarão demonstrar
suas insatisfações, podendo essas ser expressas em seus comportamentos,
na forma de se relacionar com os outros e com a educadora.
A falta de atividades significativas, espaço e brinquedos adequados para
brincar geram ansiedade e agitação.
O objetivo deste artigo foi analisar a importância do espaço físico no
desenvolvimento e na aprendizagem da criança, bem como as interações
entre os pares e o papel do educador nos espaços oferecidos para a criança.
Durante o desenvolvimento do artigo, foi analisada a importância
do espaço físico no desenvolvimento e na aprendizagem da criança. Em
seguida, as interações sociais, os objetivos educacionais e o papel do
educador nos espaços oferecidos para a criança.
Os resultados obtidos com relação à importância do espaço físico
no desenvolvimento e na aprendizagem infantil, está relacionado com o
planejamento do ambiente para favorecer tais objetivos propostos.
Conforme Ferreira; Mello; Vitória e Cols. (2007), o ambiente infantil
deve ser planejado para facilitar o trabalho do educador de tal forma, que
satisfaça as necessidades das crianças, promovendo o seu desenvolvimento.
Ao organizar o ambiente analisando tais questões, o educador ajuda a
criança a desenvolver um sentimento de domínio e controle.
Por exemplo, Ferreira; Mello; Vitória e Cols. (2007) relatam que o
caminho ao bebedouro, deve ser cuidadosamente planejado, para evitar
congestionamentos e distração. Eles devem desviar-se das áreas de
atividades, diminuindo as chances de atrapalhar as atividades das crianças.
Tais caminhos colaboram também para a percepção e a memória do espaço.
Ressaltando na elaboração dos espaços físicos, que os mesmos promovam
a oportunidade para os movimentos corporais. Daí a importância dos
ambientes oferecerem espaços mais vazios e seguros para esses momentos,
e que as crianças tenham seus sentidos estimulados.
Para isso, é preciso desenvolver atividades em espaços externos.
Nos espaços internos, janelas que permitam iluminação natural, entrada do
sol, visão do céu, de árvores e passarinhos, estimulam os sentidos.
Portanto, o planejamento do espaço favorece a aprendizagem e o
desenvolvimento da criança.
Com relação às interações sociais, os destaques estão no professor
demonstrar preocupação com seus alunos e no reconhecimento de seus
avanços pedagógicos, quando o afeto prevalece, as conquistas dos alunos
colaboram no processo de aprendizagem estabelecendo uma ligação entre
a afetividade e cognição.
Vygotsky (1998), afirma que o desenvolvimento humano depende do
processo de interação que ocorre entre as pessoas e da relação com os
objetos culturais. Desse modo, é importante destacar que a escola institui
como um espaço verdadeiro para o desenvolvimento sócio - afetivo dos
sujeitos, constituindo também espaço de construção da afetividade e do
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conhecimento centrado.
É necessário que a afetividade por parte do professor esteja inteiramente inserida no ambiente escolar, pois se
reconhece que as interações afetivas existentes entre o professor e o aluno são essenciais para o desenvolvimento
e construção do conhecimento. E que a escola, é a continuação do lar e não pode se limitar em transmitir apenas
conhecimento. Cognição e afetividade no ambiente escolar estão fortemente interligadas ao desempenho escolar
da criança.
Vygotsky (1998) relata que as reações emocionais exercem uma influência essencial e absoluta em todas as
formas de nosso comportamento e em todos os momentos do processo educativo. Se quisermos que os alunos
recordem ou exercitem melhor o seu pensamento, devemos fazer com que essas atividades sejam emocionalmente
estimuladas.
Assim, todas as atividades de ensino desenvolvidas pelo professor, tem em vista o sucesso dos alunos e deve
se permear pela afetividade e medir uma boa relação entre o sujeito e o objeto de conhecimento.
Conforme Fernandez (1991), a afetividade e o professor, devem caminhar lado a lado uma vez que, toda à
aprendizagem está impregnada de afetividade, já que ocorre a partir das interações sociais, num processo
vinculador.
Conforme Vries e Zan (1998), a interação com companheiros é vagamente justificada como sendo benéfica
para a socialização, necessária para que as crianças aprendam a compartilhar e viver em um mundo com outros.
Nos ambientes externos, onde as interações entre as crianças são encorajadas, o relacionamento entre os
colegas exerce um papel importante no ambiente sócio- moral. Embora algumas interações entre colegas sejam
permitidas na classe, a exploração do ambiente externo a sala, é extremamente importante para o desenvolvimento
motor, cognitivo e emocional das crianças.
As áreas como as salas de aula, permitem à criança que se relacione em pequenos grupos, podendo expressar
sentimentos. Como educador é interessante observar, o que poderá contribuir para melhorar a qualidade do
atendimento oferecido às crianças, o que favorecerá um melhor desenvolvimento físico, cognitivo, social e
emocional.
Com relação aos objetivos educacionais, é necessário que a escolha dos objetivos de ensino, ocorra de forma
adequada, levando em conta o que o aluno precisa aprender. Porém, o ponto de partida para a escolha dos
conteúdos deve ter como referência, o aluno, em outras palavras, o professor precisa saber de onde partir com ele.
O professor quando planeja as condições de ensino, torna envolvente sua prática de ensino para os alunos,
instigando sua participação, despertando sua crítica, sua curiosidade, com isso, proporciona o incentivo e também
a oportunidade de escutar cada aluno.
Dessa forma, os professores inovadores que buscam aprimorar as condições de ensino para os alunos, fazem
com que ocorra então à verdadeira e significativa aprendizagem. Quando o professor estimula e incentiva a criança
para o processo educativo, ou seja, na aplicação de alguma atividade pedagógica, o aluno aprende com mais
entusiasmo, alegria e facilidade.
Por fim, com relação ao papel do educador nos espaços oferecidos para a criança. Conforme Hoffmann (2007),
a construção do tempo e do espaço para o desenvolvimento de atividades e/ou brincadeiras tem como referências
principais o professor e o aluno, sendo construído e reconstruído.
O planejamento irá dar base para decidir, a melhor organização do espaço para que essa criança se desenvolva,
organizando o tempo, adaptando as necessidades e possibilidades da criança, orientando as metodologias que
o educador irá utilizar. Introduzidas em todos os âmbitos da rotina escolar, desde os hábitos, as atividades mais
especializadas, como música, dança e etc.
Em relação ao espaço, percebe-se a necessidade de existir exploração dos ambientes tanto externos como
internos, diversificando os contextos.
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INCLUSÃO EM ESCOLAS PÚBLICA
RESUMO: Este estudo possui o objetivo de analisar e discutir nas dimensões políticas e
pedagógicas da inclusão, focalizando o processo de inclusão como garantia de acesso e
permanência das pessoas com necessidades educacionais especiais nas escolas municipais
do município de São Paulo, como está o processo de inclusão no atual momento? Estão sendo
ofertadas condições necessárias de aprendizagem? O atendimento ofertado contempla o
desenvolvimento integral do aluno? As demandas estão sendo atendidas. Por entender que a
educação especial assume, a cada ano, importância maior, dentro da perspectiva de atender
as crescentes exigências de uma sociedade em processo de renovação e de busca incessante
da democracia, que só será alcançada quando todas as pessoas, indiscriminadamente,
tiverem acesso a informação, ao conhecimento e aos meios necessários para a formação de
sua plena cidadania
Palavras-chave: Atendimento Escolar; Políticas; Inclusão; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO
Pesquisar os impactos das políticas
públicas de inclusão e, mais especificamente,
das propostas educacionais para os alunos
considerados com deficiência, é uma
tentativa de contribuir com uma análise
criticadas condições existentes, nas escolas
para promover mudanças nas práticas
pedagógicas, que interfiram positivamente
na aprendizagem desses sujeitos.
O tema está relacionado diretamente
com a necessidade de compreender e
refletir como o processo de inclusão de
alunos com deficiência está acontecendo
nas
escolas,
respondendo
algumas
inquietações como: Estão sendo ofertadas
as condições necessárias de aprendizagem?
O atendimento reconhece o potencial do
aluno e está apropriado para contemplar o
seu desenvolvimento integral? Este projeto
inclusivo da escola atende à demanda do
entorno? Os recursos materiais e humanos
estão satisfatórios?
Esta busca provém do fato de estarmos
atuando como professores de Atendimento
Educacional Especializado (AEE) e almejar
uma mediação que tenha clareza do
processo, visto que são vários os fatores
que determinam a qualidade deste trabalho.
Identificá-los, nos parece relevante para
analisar as mudanças ocorridas na escola
e refletir como a gestão escolar pode
efetivamente, operacionalizar as proposições
e recomendações legais para contribuir com
maiores possibilidades.
O conjunto de aspectos que condicionam
o processo inclusivo dos alunos com

deficiência não podem estar centrado,
unicamente, na deficiência ou nos agravantes
considerados,
como
impossibilidades
para o seu acesso à aprendizagem. Estes
parecem ser fatores importantes, mas não
limitantes à aprendizagem. A complexa
trama de necessidades que compõe a vida
desses alunos deve ser identificada e, esta
não se resume ao quadro clínico ou ao
seu diagnóstico, mas à forma como suas
necessidades são identificadas, conhecidas
e trabalhadas. (Para Bueno 1997), a questão
que está no foco da definição histórica sobre
a deficiência, não se refere às características
individuais, mas às consequências sociais
diante de sua participação social.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O processo histórico nos mostra como as
pessoas com deficiência foram colocadas à
margem, como alguém fora dos padrões ditos
normais, de acordo coma sociedade que,
ditaram nas diferentes épocas, os critérios de
normalidade. As diferenças foram vistas sob
o enfoque orgânico-patológico focalizando o
indivíduo com deficiência, como um eterno
doente, inválido, incapaz, sem condições de
sobreviver por sua própria capacidade.
Na história da humanidade, assistimos e
continuamos a assistir ação dessas heranças
sendo impostas à população, provocando
uma inadaptação social àqueles que “não se
encaixam nos padrões” (Amaral,1995). As
pessoas com deficiência são identificadas
por uma ótica cheia de preconceitos e tabus,
provocando atitudes de medo e vergonha.
Segundo Amaral (1995), conhecendo a

2117

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

deficiência pode compreender “uma
série de aspectos relacionados à exclusão,
cuja origem remonta às concepções que se
encontram sistematizados no corpus que
compõe a mitologia greco-romana”.
Há referências da existência de legislação
de infanticídio de crianças deficientes, até
o século IV. Na Antiguidade predominava o
abandono e a eliminação das pessoas com
deficiência. O deficiente na Idade Média era
tido como fruto da ação demoníaca sendo
considerada pela Igreja Católica como um
castigo merecido aos pais, a exclusão é um
estigma que acompanha nossa sociedade
desde os primórdios de sua formação. Até
mesmo na Bíblia Sagrada há relatos de que
os cegos viviam nos portões das cidades, sem
acesso aos bens públicos. Depois vieram os
interesses capitalistas com a purificação da
“raça humana” e as ideias de seleção natural
(Darwinismo Social, por exemplo).
A literatura nos revela que a partir dos
séculos XVII e XIX, começam a surgir
contribuições dos primeiros médicos
educadores pioneiros a investir em educação
para pessoas com deficiência, um deles foi
o médico Édouard Séguin (1812 a 1880)
que criou métodos sistemáticos de ensino
para “crianças idiotas”, que desafiaram os
preceitos da época, revelando a capacidade
de as crianças com deficiência aprenderem.
Aqueles que não se enquadravam dentro
da normalidade vigente eram nomeados
como retardado mental, débil mental,
excepcional e recentemente pessoa especial.
Estas formas de tratamento foram se
transformando, a medida, que a medicina, as
legislações e a sociedade foram entendendo

que todas as pessoas deveriam ser tratadas
com dignidade.
No final da Guerra Americana da
Independência, em 1783, grupos e cidadãos
ricos estabeleceram várias sociedades
filantrópicas, cuja principal preocupação
era garantir que grupos marginalizados
não ameaçassem a República e os valores
norte-americanos vigentes, fizeram notáveis
esforços para promover a ideia de que
todas as crianças, incluindo as deficientes,
deveriam ter direito ao ensino. (Stainback,
1999, p.37).
Os registros revelam que a segregação,
segundo Sigmon (1983, p. 3) é fortalecida,
quando cita que, “quase todas as crianças
confinadas a cadeiras de rodas, não treinadas
no controle das funções fisiológicas ou
consideradas ineducáveis eram excluídas,
devido aos problemas que seu ensino iria
envolver”.
A partir da Idade Contemporânea inicia-se
um movimento polarizado com indicações
que revelam uma grande preocupação com
a educação das pessoas com deficiência.
O discurso em prol das diferenças foi um
aspecto, inicialmente, muito questionado,
já que a segregação se mantinha ainda tão
arraigada às concepções e valores, fazendo
parte da realidade dessa época, influenciando
até os dias atuais e provocando efeitos ainda
prejudiciais às pessoas com deficiência, às
escolas e à sociedade em geral.
Com o término da Segunda Guerra Mundial
(1945) ficaram evidenciados os constantes
desrespeitos aos direitos básicos da vida
e da dignidade humana, ficando latentes
as grandes barbáries ocorridas durante a
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Guerra, resultando num sem número de
mutilados e deficientes, devido ao avanço
tecnológico dos recursos bélicos.
A fim de tentar minimizar as perdas de
vidas e materiais, em 24 de outubro de
1945, foi fundada a Organização das Nações
Unidas, que, dentre as suas inúmeras
funções e atribuições, tem a obrigação de
buscar preservar os direitos básicos das
pessoas e, em 10 de dezembro de 1948 é
assinada a Declaração Universal dos Direitos
Humanos e, com ela inicia-se o movimento
contra a discriminação social, inclusive na
educação seguida pela “Convenção contra
a Discriminação na Educação” (UNESCO,
1960), assinada pelo Brasil em 1968, a partir
do Decreto nº 63.223 - de seis de setembro
de 1968,que assinala:
Para os fins da presente Convenção,
o termo “discriminação” abarca qualquer
distinção, exclusão, imitação ou preferência
que, por motivo de raça, cor, sexo, língua,
religião, opinião pública ou qualquer outra
opinião, origem nacional ou social, condição
econômica ou nascimento, tenha por objeto
ou efeito destruir ou alterar a igualdade
de tratamento em matéria de ensino e,
principalmente:
a) privar qualquer pessoa ou grupo de
pessoas do acesso aos diversos tipos ou
graus de ensino;
b) limitar a nível inferior à educação de
qualquer pessoa ou grupo;
c) sob reserva do disposto no artigo II da
presente Convenção, instituir ou manter
sistemas ou estabelecimentos de ensino
separados para pessoas ou grupos de
pessoas.

d) de impor a qualquer pessoa ou grupo
de pessoas condições incompatíveis com a
dignidade do homem. (BRASIL, 1968, art. 1º).
Em 1959, inicia na Dinamarca, o desagrado
às escolas segregadas, se estendendo
aos outros continentes. Na década de 60
surgiram movimentos sociais com propostas
de unificação, fundamentados em motivos
morais, lógicos, científicos, políticos,
econômicos e legais, movimentos sociais
pautados em benefícios às pessoas com
deficiência, como por exemplo, aceitação
das diferenças. A preocupação era em
desenvolver um olhar totalmente integrador
visando qualidade de vida, desenvolvimento
interpessoal e inserção social, esses fatores
que contribuíram para ações políticas no
sentido de evitar discriminações.
Na década de 70 o fator econômico
também foi determinante, para a indicação
de matrículas de alunos com deficiência
ocorrerem nas escolas públicas regulares.
A despeito das questões éticas e morais,
os países em desenvolvimento seguiram
recomendações do Banco Mundial, na
medida em que os serviços especializados
demandavam recursos volumosos por parte
dos cofres públicos. (Kassar, 2012).
Em diferentes países, atendendo a
interesses específicos, de base econômica,
legal, social, moral, científico, entre outros,
foi gradativamente sendo implantada a
obrigatoriedade do poder público assumir
a educação das pessoas com deficiência.
Esta mesma filosofia foi adotada nos países
escandinavos, na América do Norte e Europa
chamada de princípio da normalização,
influenciada pelas propostas
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de Wolefensberger (1972). Mendes
(2006) considera que este estudioso ao
operacionalizar o conceito “normalização dos
estilos de vida” criados por Bank- Mikkelsen
(1969), tinha como pressuposto que os
ambientes, mais adequados para serem
usufruídos pelas pessoas com deficiência,
seriam aqueles vivenciados pelos indivíduos
considerados normais, daí denominar
“normalização de serviços”. Ou seja, os
serviços da comunidade promover tipos de
ações que integrassem o mais possível essa
população. (Mendes, 2006)
O princípio da normalização foi criticado,
não sendo aceito como teoria cientifica, mas
como princípio filosófico de valor que apenas
entendia que as pessoas com deficiência
deveriam ser tratadas como seres humanos
plenos.
Na década de 80 já havia um consenso
nas comunidades sobre os princípios, mas os
meios ainda estavam em desacordo. Surgiram
então, propostas que não abandonavam as
instituições, criavam estágios de integração
na escola regular, à medida que, a pessoa
com deficiência ia adquirindo habilidades e
competências.
O conceito de integração foi muito
criticado, pois o aluno tinha que se adaptar
ao meio e muitas vezes isto não ocorria.
A reestruturação da escola americana
na década de 80 aumentou o respeito à
diversidade favorecendo a aceitação das
pessoas com deficiência, mas foi alvo de
críticas, que deram espaço aos movimentos
defensores da inclusão total, que apoiava
a inserção de pessoas com deficiências
severas, sem a preocupação com ganhos

acadêmicos. Essa discussão, extremamente
polêmica, deflagrou situações que estavam
ocorrendo, em torno da segregação de
estudantes, devido suas deficiências. O
modelo segregado de Educação Especial
passou a ser severamente questionado,
desencadeando a busca por alternativas
pedagógicas, para a inserção de todos os
alunos, (Bueno, 1993.)
Novos movimentos e convenções foram
impulsionando as decisões dos países
reforçando, cada vez mais, a ideologia
da educação inclusiva. O debate sobre a
inclusão escolar ganhou força na década
de 90, destacando-se, nesse cenário, como
marco mundial, a Conferência Mundial
sobre Educação para Todos (1990-Tailândia),
promovida pela Organização das Nações
Unidas, Organização das Nações Unidas para
a Educação, Fundo das Nações Unidas para
a Infância, Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento e Banco Mundial. Em
1994, promovida pelo governo da Espanha e
pela UNESCO a Conferência Mundial sobre
Necessidades Educacionais Especiais: acesso
e qualidade, gerou outro marco importante
para o fortalecimento da Educação Inclusiva,
a Declaração de Salamanca, debateu e
defendeu ações no âmbito das políticas
públicas, difundindo internacionalmente,
o paradigma da inclusão tornando, no final
do século XX, palavra de ordem em todas as
ciências humanas.

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO
BRASIL
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A história da humanidade nos remete a
diferentes formas de entender a deficiência e,
no entanto, seus paradigmas de atendimento
parecem ter raízes que influenciam até hoje
a ação dos educadores. A Educação Especial
passou, ao longo da história, por grandes
reformulações, crises e mudanças. É dentro
desse contexto que se intensifica o processo
de exclusão e que o termo excepcional passa
a ser utilizado.
Remonta a agosto de 1835 a primeira
demonstração oficial de interesse pela
educação das pessoas portadoras de
deficiência visual em nosso país, foi proposta
pelo Conselheiro Cornélio Ferreira França,
deputado pela Província da Bahia, não
aprovado, por ser fim de mandato e seu
idealizador não ter sido reeleito.
A segunda tentativa foi iniciada por José
Alvares de Azevedo, jovem cego descendente
de família abastada que estudou em Paris,
no Instituto Imperial dos Jovens Cegos,
idealizado por Valentin Hauy e que também
servira de escola a Louis Braille. Regressando
da França em 1852, se tornou amigo do
Dr. José Francisco Xavier Sigaud, francês
naturalizado brasileiro e médico da Imperial
Câmara, cuja filha cega, Adéle Marie Louise
Sigaud, veio a ensinar o sistema Braille.
Entusiasmado com o brilhantismo do jovem
e compartindo seu desejo de fundar no
Brasil uma escola para pessoas cegas, nos
moldes da parisiense, o Dr.Sigaud elaborou
uma proposta e apresentou-o ao Barão
de Rio Bonito. Em 12 de setembro de
1854, foi criado, pelo Decreto Imperial Nº.
1.428, o Imperial Instituto dos Meninos
Cegos, recebendo uma demanda crescente,

inclusive das províncias mais distantes, o
que levou a idealizar a construção de um
edifício de grandes proporções, para atender
às necessidades da época e também pudesse
atender a uma procura que, tudo indicava,
seria sempre ascendente.
Foi D. Pedro II, sempre atento à problemática
da educação das pessoas cegas, que aprovou
a ideia de Benjamin Constant então diretor,
como também a amparou de forma concreta,
doando ao Imperial Instituto dos Meninos
Cegos um terreno de sua propriedade
particular, prédio inaugurado em1872 com
área de 9.515 metros quadrados, situado na
Praia Vermelha (hoje Urca), na Av. Pasteur,
350/368.
Podemos perceber, que ao longo dos tempos,
a maioria dos investimentos à educação das
pessoas com deficiência não foram efetivados
por pessoas “ditas normais”, mas sim por
pessoas que tinham alguma deficiência ou,
alguma motivação familiar que os envolviam
à questão.
Na década de 70 criam-se então as classes
especiais e constata-se a necessidade
de integração social dos indivíduos que
apresentam deficiência, começando um
movimento cujo objetivo era integrálos em ambientes escolares, houve uma
mudança nas ideologias de não mais tratar
as necessidades como modelo médico e
sim como modelo educacional. A partir
desta época, as escolas em vários países
começaram a aceitar que os alunos com
necessidades especiais poderiam frequentar
o mesmo ambiente, como qualquer cidadão.
Entretanto, a educação especial no Brasil
continuou a desenvolver seu trabalho, de
forma segregada, onde
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os alunos continuavam frequentando as
instituições de atendimento especializado,
funcionando como um serviço paralelo, com
ênfase nas intervenções clínicas e currículos
próprios para alunos, que segundo Glat e
Fernandes (2005), não se enquadravam no
sistema regular de ensino proposto para
aquela época.
No final da década de 80, surge o movimento
de inclusão que desafia qualquer situação de
exclusão, tendo como base o princípio de
igualdade de oportunidades, nos sistemas
sociais, incluindo a instituição escolar. Esse
movimento mundial tem como preceitos o
direito de todos os alunos frequentarem a
escola regular, preconizando a valorização
da diversidade, de forma que as diferenças
passem a ser parte do estatuto da instituição
e todas as formas de construção de
aprendizagem devem ser consideradas no
espaço escolar.
Nos últimos 30 anos, tem-se assistido a
um grande debate entre acadêmicos e
pesquisadores, que registram posições
críticas e antagônicas, acerca das vantagens
e desvantagens da inclusão escolar, processo
polêmico, advindo de um longo período de
integração que durou cerca de trinta anos,
e se mostrou muito exclusiva às classes
especiais.
Registram-se muitos avanços, quanto à
igualdade de direitos, que vieram fortalecer
a Política Nacional da Educação Especial na
perspectiva da Educação Inclusiva, com as
seguintes leis:
- Lei nº 4024/61 - Aponta que a educação
dos excepcionais deve, no que for possível,
enquadrar-se no sistema geral de educação,

sendo a educação dos deficientes feita por
classes especiais, instituições e oficinas
separadas da educação regular. (BRASIL,
1961).
- Lei nº 5692/71-prevê “tratamento especial
aos excepcionais”, criando-se as classes
especiais. (BRASIL, 1971)
- A Constituição Federal (1988), em seu Artigo
1º fundamenta-se na dignidade humana,
tendo como objetivo (Artigo 3º) “promover o
bem de todos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação” garante em seu
Artigo 205, que a educação é direito de todos
e dever do Estado e da família. Em seguida,
no Artigo 206, estabelece a igualdade de
condições para o acesso e permanência na
escola e no artigo 208, o estabelecimento
do Atendimento Educacional Especializado,
oferecido, preferencialmente, na rede regular
de ensino. (BRASIL, 1988).
Portanto, a Constituição Federal de 1988,
já garantia, na época, a todos os alunos a
frequência no ensino regular, com base no
princípio de igualdade. Assim, todo aluno,
conforme as indicações constitucionais, tem
direito de estar matriculado no ensino regular
e a escola tem o dever de matricular todos
os alunos, não devendo discriminar qualquer
pessoa, em razão de uma deficiência ou sob
qualquer outro pretexto.
- Declaração Mundial de Educação para
Todos (1990), debatida e referendada em
Jomtien, Tailândia, em 1990. Essa declaração
tem como objetivo garantir o atendimento
às necessidades básicas da aprendizagem
de todas as crianças, jovens e adultos.
Em seu Artigo 3º, a Declaração trata da
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universalização do acesso à educação e
do princípio de equidade, especificamente
em relação à educação dos alunos com
deficiência.
- Declaração de Salamanca (1994),
proposta em 10 de julho de 1994,
reunindo representantes de 92 países e 25
organizações internacionais, que realizaram
a Conferência Mundial de Educação,
encontro promovido pelo governo espanhol
e pela UNESCO, dando ênfase à Educação
Integradora, capacitando os professores
e escolas para atender as crianças, jovens
e adultos deficientes. Proclama também,
que as escolas regulares com orientação
inclusiva constituem os meios mais eficazes
para combater atitudes discriminatórias
e que alunos com deficiência devem ter
acesso à escola regular, tendo como princípio
orientador; “as escolas deveriam acomodar
todas as crianças independentemente de
suas condições físicas, intelectuais, sociais,
emocionais, linguísticas ou outras” (BRASIL,
2006, p. 330).
Fica evidente que a Declaração de Salamanca
realça, em seu princípio orientador, o grande
desafio lançado às escolas, da educação
inclusiva, no intuito de que devem acolher
e ensinar a todos os alunos. Com esta
Declaração, o Brasil, vem ganhando mais
força nas últimas décadas e, um dos principais
pontos tem sido “garantir o acesso e
permanência das crianças com necessidades
especiais educacionais ao atendimento nas
escolas regulares em todo país”.
- Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDBEN) nº 9394/96
Aponta que a educação de pessoas com

deficiência deve dar-se, preferencialmente,
na rede regular, sendo um dever do Estado e
da família promovê-la.
O objetivo da escola, segundo a lei, é
promover o pleno desenvolvimento do
educando, preparando-o para a cidadania e
qualificando-o para o trabalho.
É importante destacar que a LDBEN garante,
em seu Artigo 59, que os sistemas de ensino
assegurarão aos alunos com necessidades
especiais: - currículos, métodos, técnicas,
recursos educativos e organização específicos
para atender as suas necessidades; terminalidade específica para aqueles que
não puderem atingir o nível exigido para
a conclusão do ensino fundamental, em
virtude de suas deficiências, e aceleração
para concluir em menor tempo o programa
escolar para os superdotados.
- Convenção da Guatemala, promulgada
no Brasil pelo Decreto nº 3.956, de 08 de
outubro de 2001, estabelecendo, que todas
as pessoas com deficiência têm os mesmos
direitos das outras pessoas de não serem
discriminadas por terem uma deficiência.
A partir destas concepções, as Diretrizes
Curriculares Nacionais para Educação
Especial (MEC-SEESP, 1998), vieram para
efetivar as ações já citadas nos documentos
antecedentes, porém com maior ênfase no
ambiente escolar, firmando a importância
da capacitação dos profissionais e do
pensamento inclusivo. Valoriza a criação
do Projeto Político Pedagógico, currículo,
avaliações e estratégias de ensino, que
propiciem a construção de uma cultura
inclusiva, atendendo as diversidades com
qualidade, alertando que não adianta só
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matricular o aluno com deficiências, sem
ofertar a estes alunos e a todos os envolvidos,
um processo de ensino-aprendizagem, com
recursos que garantam a aprendizagem em
espaço acessível para desenvolver a inclusão
de forma legítima.
Nos dias atuais, há a preocupação de
construir um sistema educacional inclusivo,
segundo Oliveira e Leite (2007), com o
amparo legal e princípios técnicos e teóricos,
fundamentados. Estes estão fundamentados
em ideais de igualdade, equidade e
diversidade, sendo premissa básica na
realização de ações que promovam a Inclusão
de todos, indistintamente, incorporando as
diferenças, no contexto da escola como algo
natural.
Com base no referencial visto, objetivase verificar as reais condições da Inclusão
escolar no Brasil, para que sejam ofertadas,
a todos os alunos, condições dignas de
vida, que ultrapassa o ambiente escolar,
perpassando para todas as esferas sociais.

INCLUSÃO NO ESPAÇO
ESCOLAR
Podemos perceber que a inclusão escolar é
um grande desafio, posto que as políticas
de inclusão que estão sendo construídas,
nesse polêmico movimento, esbarram
em preconceitos segregacionistas, que
devem ser desvelados e combatidos de
uma sociedade, que se diz, respaldada por
princípios de respeito ao diferente e que
busca oferecer oportunidade de ser, fazer,
expressar e conviver onde e como se deseja,
a todos. Segundo Bianchetti (2009), esse

legado interfere, amolda e condiciona o
pensar e o fazer das pessoas, até mesmo de
governantes e organismos internacionais.
E nessa direção, diante da história da
deficiência, encontramos as vítimas e os
algozes, ou as vítimas e seus heróis. Resta
saber, como a escola tem se posicionado
nessas relações de abertura e conquista
de possibilidades para todos os cidadãos
aprenderem e conviverem juntos.
Nestas reflexões, a escola deve ser um
espaço onde todos os alunos devem ser
incluídos sem rótulos, que demonstram
impressões e representações de preconceito
aos indivíduos. A história relata que em sua
implantação, a escola pertencia a poucas
pessoas “nobres” e as crianças diferentes
não tinham direito à vida sequer, hoje
superada esta fase, que só é verificada em
algumas tribos indígenas, percebe-se que as
pessoas com deficiência, estão submetidas a
uma práxis pedagógica, que ainda submete
a aprendizagem dos alunos a qualificações
padronizadas de um saber distante da
realidade dos alunos. Bianchetti (2009)
corrobora com estas questões ao demonstrar
nossa herança:
Eis aqui um dos componentes da herança
que recebeu de tempos imemoriais e que
está presente e operacional nos dias de hoje.
Segregamos, estigmatizamos, excluímos
com outras armas, com estratégias distintas,
muitas vezes mais sutis, mas nem por
isso menos eficiente. A metodologia e os
resultados são muito semelhantes aos
descritos na mitologia. (BIANCHETTI, 2009,
p.116).
Contudo a escola inclusiva que ainda está em
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construção já percorreu um longo caminho
de melhoria, pois hoje ela é, legalmente,
direito de todos. Podemos perceber que no
Brasil e em muitos países, a inclusão vem
sendo proposta, debatida e com alguns
investimentos legítimos em andamento.
Entende-se, que a inclusão depende de
uma mudança profunda de valores sociais e
reconstrução de uma escola que eduque para
a vida real, atendendo as demandas que a
pessoa encontrará em sua vida, aliada a uma
formação humana em sua totalidade. Para
tanto, a escola deve se reconstruir mediante
a reflexão e ação de todos os envolvidos,
melhorando as etapas já conquistadas e
criando leis que legitimem a inclusão escolar,
como proposta para todos, com um currículo
que atenda a demanda de formação humana,
que a escola tem sob sua responsabilidade,
desafio que todos os educadores devem
assumir.
Para que o professor consiga fazer um
trabalho efetivo de inclusão do aluno com
deficiência, deve compreender as políticas
atuais, obter conhecimentos atuais sobre as
especificidades dos alunos, as alternativas de
materiais pertinentes à tecnologia assistiva,
saber organizar um currículo flexível, que
atenda a todas as demandas. Torna-se
importante, nesse processo educativo,
compartilhar com a família e saber trabalhar
suas dificuldades, quanto ao reconhecimento
da deficiência, ultrapassando resistências
e aceitá-la sem culpas e principalmente,
superar preconceitos de toda ordem. Este
é um trabalho que exige um conhecimento
científico de todas as deficiências e
principalmente conhecer o canal que cada

aluno utiliza para aprender, só assim, o
professor conseguirá elaborar propostas que
reconheçam o potencial do aluno e garantam
o seu efetivo desenvolvimento.
O aprendizado ocorre de forma diferente
para o deficiente de visão e audição, pois
as informações chegam mais lentamente
quando chega, o aprendizado depende das
informações apreendidas, neste contexto a
relação com o conhecimento é proximal, na
maioria das vezes não se elabora o todo.
Toda criança tem direito a uma educação
de qualidade, garantidos pela LDB e hoje o
mundo todo está com síndrome de pressa,
em meio a isto se encontra o sujeito que tem
uma aprendizagem mais lenta e necessita
respeito a seu ritmo, e até por conta desta
aceleração estamos hoje dispondo de
uma tecnologia que nos permite oferecer
ferramentas compatíveis para auxiliar o
desenvolvimento das diversas necessidades.
É claro que o currículo escolar exige ser
reorganizado para contemplar a todos, a
educação deve ser olhada de forma integral
e investir-se em profissionais especializados
em diversas áreas de atuação.
Podemos e devemos também aproveitar este
momento em que todas as ações políticas
estão voltadas para a inclusão, para enfim
se efetivar uma educação de qualidade para
todos. É importante ressaltar, que a primeira
atitude daquele que pretende ser educador,
é procurar conhecer, de fato, a fim de traçar
os objetivos e meios adequados, “que a
criança se eduque e se humanize não como
objeto de um sistema, mas como um sujeito
que intervém e transforma o próprio sistema
(Ross, p. 57 apud Bianchetti
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e Freire, p. 161).” A proposta de uma escola
de boa qualidade para todos tem provocado
uma ressignificação da prática pedagógica,
e, nela do papel do professor como
profissional da aprendizagem, aprendendo
a considerar que a inclusão é um processo
que depende do contínuo desenvolvimento
e organizacional dos sistemas educacionais,
a avaliação entendida como fonte principal
de informação e referência para elaboração
de práticas educativas que levem a formação
global de todos, passando a avaliação a ter
um papel formador.
O investimento com olhar formador e
transformador analisa todas as pressões que
levam a excluir, segundo Carvalho (2010)
dentro de uma escola, os alunos podem ser
tanto encorajados como desencorajado de
participar conhecimento.
Faz-se necessário que o processo de
inclusão se estabeleça em todas as escolas,
para se valerem as leis, valerem o direito dos
discentes com deficiência, a necessidade de
adaptação curricular e de planos de aulas
diferenciados, para atender as necessidades
destes alunos é consenso entre os educadores
das quatro escolas estudadas, fazendo com
que, a Inclusão seja uma prioridade dentro
da escola, através de estudos direcionados e
da busca dos professores por informações e
formações que possibilitem que seja feito um
trabalho de qualidade com os alunos, para
que desapareçam da sociedade vestígios de
discriminação, é fundamental, promover este
processo é promover a interação do aluno
com necessidades educacionais especiais
com a escola , e com os outros alunos no
processo de aprendizagem.

Há muita carência de investimentos públicos
em recursos materiais e humanos, nem todas
as escolas estão atendendo a todos os alunos.
O princípio fundamental desta política é de
que o sistema regular de ensino deve atender
a todos os alunos em idade escolar.
Mesmo com o respaldo legal, observam-se
que o sistema educacional ainda não está
estruturado para um serviço educacional
totalmente especializado, para dar um
atendimento adequado ás pessoas com
necessidade educativas, principalmente no
sistema público de ensino.
A inclusão na realidade atual se posta como
um bom motivo que força o aprimoramento
da capacitação profissional dos professores
em serviço e que questiona a formação dos
educandos. É necessário também a redução do
número de alunos por turma, uma preparação
prévia dos professores; uma estrutura física
adequada; apoio especializado ao docente
regular; um acompanhamento permanente
aos pais e uma campanha de conscientização
junto à comunidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Faz-se necessário que o processo de inclusão se estabeleça
em todas as escolas, para se valerem as leis, valerem o direito
dos discentes com deficiência, a necessidade de adaptação
curricular e de planos de aulas diferenciados, para atender as
necessidades destes alunos é consenso entre os educadores
das quatro escolas estudadas, fazendo com que, a Inclusão
seja uma prioridade dentro da escola, através de estudos
direcionados e da busca dos professores por informações e
formações que possibilitem que seja feito um trabalho de
qualidade com os alunos, para que desapareçam da sociedade
vestígios de discriminação, é fundamental, promover este
processo é promover a interação do aluno com necessidades
educacionais especiais com a escola , e com os outros alunos
no processo de aprendizagem.
Há muita carência de investimentos públicos em recursos
materiais e humanos, nem todas as escolas estão atendendo
a todos os alunos. O princípio fundamental desta política é
de que o sistema regular de ensino deve atender a todos os
alunos em idade escolar.
Mesmo com o respaldo legal, observam-se que o
sistema educacional ainda não está estruturado para um
serviço educacional totalmente especializado, para dar
um atendimento adequado ás pessoas com necessidade
educativas, principalmente no sistema público de ensino.
A inclusão na realidade atual se posta como um bom motivo
que força o aprimoramento da capacitação profissional dos
professores em serviço e que questiona a formação dos
educandos. É necessário também a redução do número de
alunos por turma, uma preparação prévia dos professores;
uma estrutura física adequada; apoio especializado ao
docente regular; um acompanhamento permanente aos pais
e uma campanha de conscientização junto à comunidade.
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BEBÊS E CRIANÇAS PEQUENAS NAS
CRECHES; OS DESAFIOS DO PERÍODO
DE ADAPTAÇÃO COM ACOLHIMENTO
RESPEITOSO
RESUMO: Esse artigo tem por objetivo fazer uma reflexão sobre os desafios da adaptação
no ingresso dos bebês e crianças pequenas nas creches e centros de educação infantil
públicas, que atendem em período integral de dez horas. O presente texto resgata um
breve histórico das creches, destacando o direito de atendimento das crianças nas décadas
passadas, antes da creche fazer parte da educação básica e os tempos atuais. Destaca- se
também a transição entre assistência e educação marca uma nova concepção de criança e
infância, assim como a mudança do perfil profissional que trabalhavam e trabalham junto ao
atendimento às crianças e como a formação profissional contribuiu de forma amplamente
significativa para que se chegasse ao conceito de vivências infantis em que a criança é o
centro do projeto político pedagógico.
Palavras-chave: Atendimento Escolar; Políticas; Inclusão; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO
BREVE HISTÓRICO DO
ATENDIMENTO NAS
CRECHES
A constituição Federal Brasileira, em
1988 estabelece a educação das crianças
de 0 à 6 anos como um direito do cidadão
e um dever do Estado. Em 1996, a LDB, Lei
de Diretrizes e Bases (lei 9394/96) admite
a importância da educação infantil e a
estabelece como primeira etapa da educação
básica. Considerando o disposto na Lei
9394/96 quanto a sua atribuição, pode-se
dizer que os Centros de Educação Infantil e
as creches, são os primeiro passos na vida
educacional dos bebês e crianças fora do seio
da família. O Ministério da Educação definiu
a educação infantil como aquela que “tem
como finalidade o desenvolvimento integral
da criança de até seis anos de idade, em seus
aspectos físico, psicológico, intelectual e
social, complementando a ação da família e
da comunidade” (LDB, art. 29). E com essa
visão estabelece a indissociabilidade do
educar e cuidar no atendimento às crianças.
Quando surgiram as creches no Brasil tinhase por objetivo destinar um lugar onde as
crianças pudessem ficar, para as mulheres
terem condição de trabalhar especialmente
como empregadas domésticas e atendiam
somente as necessidades básicas de
alimentação, higiene e segurança física.
As crianças somente tinham o direito a
frequentar as creches, caso sua mãe ou tutor
legal trabalhasse. Era feita uma inscrição e
a então diretora da unidade, que na maioria

dos casos era uma assistente social, fazia
uma avaliação da situação sócio- econômica
dessa mãe para determinar se ela “precisava”
ter seu filho na creche ou não. Quando essa
criança ingressava na creche, não existia
ainda a preocupação com sua adaptação,
afinal, crianças pobres não tinham escolha,
as creches eram um “mal necessário”, para
que as mães pudessem trabalhar. Com toda
essa mudança o sistema de matrículas
também mudou e as crianças admitidas nas
creches não tinham mais sua vaga garantida
atrelada ao fato de sua mãe trabalhar e
assim todas as crianças de qualquer situação
sócio econômica, passaram a ter direito de
frequentar uma unidade de atendimento
desde que devidamente matriculada, mesmo
que essa fase do atendimento ainda não seja
obrigatória na educação infantil e sim a partir
dos 4 anos de idade, em que as crianças
já passam a frequentar as EMEI’s (escola
municipal de educação infantil) ou escolas
particulares que atendam essa faixa etária.
Quando o bebê nasce e tem sua certidão
de nascimento emitida, logo o responsável
por esse bebê pode fazer um cadastro em
uma unidade de creche ou CEI,(Centro de
Educação Infantil, nome adotado na cidade
de São Paulo), que atende bebês e crianças
pequenas de 0 a 3 anos e 11 meses e assim,
passam a concorrer a uma vaga em uma
unidade de atendimento próximo a sua
residência de acordo com a disponibilidade
das concorridas vagas.

DAS PAJENS AOS
PROFESSORES DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
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Considera-se que todos (as) os (as)
profissionais da Unidade de Educação Infantil
são educadores (as) porque contribuem para
a formação e crescimento das crianças,
cuidando e educando-as. O (a) educador (a) da
Infância deve ter um papel fundamental como
“observador participativo”, que intervém para
oferecer, em cada circunstância, os recursos
necessários à atividade infantil, de forma a
desafiar, promover interações, despertar
a curiosidade, mediar conflitos, garantir
realizações,
experimentos,
tentativas,
promover acesso à cultura, possibilitando
que as crianças construam culturas infantis.
(São Paulo, Orientação Normativa Nº
01/2013, p.17)
É sabido que para se chegar nessas
novas concepções, um longo percurso foi
percorrido, afinal, antes só se tinha a visão
assistencialista para aquelas crianças e
de repente essas passaram a ter direito a
educação, logo a qualidade teria que fazer
parte desse novo contexto, mas como fazer
essa transição, essa mudança de olhar?
Tomando-se por base a LDB e com o passar
da assistência social para a educação básica
que se começou a repensar nesse modelo
que serviu, mas já não cabia mais e tão
somente por meio da formação desses
educadores, que precisavam entender o
que é ser professor de crianças pequenas
que as mudanças necessárias poderiam
acontecer. Nas creches da assistência, os
funcionários que trabalhavam diretamente
com as crianças, eram as pajens, e para a
contratação dessas profissionais, um dos
critérios era que fossem mães, afinal elas

iriam cuidar de crianças, e não tinha melhor
formação do que o ser mãe para tal tarefa.
A partir da transição da assistência para a
educação, as antigas ideias de se trabalhar
com as crianças, foram dando lugar as
novas concepções de criança, infância, de
tempos, espaços, materiais, interações,
propostas e vivências possíveis e cabíveis
para educação infantil dos primeiros anos,
tudo isso pautados em estudos e pesquisas
desenvolvidas. Dessa forma os profissionais
que atuavam naquele momento direta e
indiretamente com as crianças tiveram que se
adequar quanto a sua formação profissional,
por meio de capacitação que passou a exigir
um nível de formação e escolaridade que
atendesse as demandas necessárias para
esse novo modo de trabalhar com a infância,
a fim de que pudessem desenvolver um
trabalho pedagógico de qualidade, tendo o
cuidar e educar como base dessas ações.
Nesse processo transicional, as pajens
foram substituídas pelas ADI’s (auxiliares
de desenvolvimento infantil com formação
do ensino médio) na rede terceirizada logo
depois, quando o processo de transição
estava por se concretizar, os responsáveis
por esse cuidar e educar passou a ser
realizado por professores, que tinham
que ter como formação mínima , o extinto
magistério e ou formação em nível normal
superior com habilitação para a educação
infantil e magistério das séries iniciais e
finalmente pedagogia com as mesmas
especialidades. A rede de atendimento
direta da prefeitura municipal de São
Paulo no período de transição promoveu a
formação ADI Magistério, do ano de 2002 a
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2004 aos servidores que já trabalhavam nas
creches, as então ADI’s tiveram seus cargos
transformados em PDI’s (professoras de
desenvolvimento infantil), exigência para se
manter no cargo e com isso também tiveram
reconhecimento financeiro com ampliação
significativa de seus salário e melhores
condições de trabalho, já que passaram a
ser professoras, nesse movimento muitas
posteriormente cursaram a formação de
nível superior em pedagogia se qualificando
ainda mais e reverberando tudo isso em suas
práticas pedagógicas junto às crianças. As
unidades conveniadas e indiretas, o quadro
de funcionários da rede parceira, creches
indiretas e conveniadas, também tiveram
que se adequar para manter a parceria e
convênios com a prefeitura de São Paulo,
essa transição foi acontecendo de forma
gradativa com um prazo de dez anos a partir
da instauração da LDB e em 2007 passa a
se consolidar efetivamente um novo olhar
para esses bebês e crianças pequenas.
Esses que antes eram atendidos pelas “tias
da creche” pelo período que suas mães
trabalhavam, vistos apenas como crianças
que precisavam estar lá, crianças de famílias
pobres e carentes e que o que importava era
estar alimentado, limpo e seguro, passaram
a ser vistos como sujeitos potentes, capazes
e cidadãos de direitos, deixando pra traz as
necessidades das mães crecheiras, passando
a ser o foco das unidades de atendimento na
educação infantil tendo evidenciadas suas
habilidades, potências e capacidade integral
de desenvolvimento, tem- se então “um
divisor de águas”. Por mediante de “modelos”
antes só vistos no exterior e escolas

partículas, começa-se a pensar nas rotinas
das unidades, em ter a criança como centro
do projeto político pedagógico e com isso
tudo vai tomando um outro sentido, afinal,
a creche passou a ser vista como o primeiro
espaço de educação das crianças pequenas
fora do seio familiar, e não mais como um mal
necessário. É sabido que ainda infelizmente
o “ranço” do surgimento das creches com
caráter assistencialista ainda teima em pairar
sobre muitos de pensamentos equivocados,
já que esse caráter de assistência foi uma
marca muito forte no histórico das creches,
mas educadores estudiosos e pesquisadores
das infâncias, cada vez mais estão trazendo
para os “chãos” das creches experiências
que valorizam os saberes infantis e seus
protagonismos. Pensando em tudo isso o
ponto de partida para uma experiência de
boas vivências nas unidades educacionais,
deve ser o ingresso dos bebês e crianças nas
creches. Como deve acontecer o período de
adaptação, como evitar traumas e choros em
demasias em crianças tão pequenas, que na
maioria das vezes terá o primeiro contato no
mundo fora de sua casa?

O INGRESSO DOS BEBÊS E
CRIANÇAS NAS UNIDADES
DE ATENDIMENTO
Valendo-se
das
novas
concepções
de criança e infância estabelecidas nos
documentos vigentes, a preocupação com o
ingresso dos bebês e crianças nas unidades de
atendimento se tornou muito latente, afinal,
essas não são mais aquelas crianças que
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teriam que se acostumar a qualquer custo,
é preciso pensar que esse tem que ser um
ingresso tranquilo, sem traumas ou rejeição a
unidade, pois, essas crianças são o centro de
todo o trabalho. Esse pensar sobre o período
de adaptação das crianças em uma unidade
educacional vem fazendo parte da história
da educação no Brasil, primeiramente isso
se deu nas escolas e creches particulares e
posteriormente nas creches públicas, que
lidam diretamente com as vivências dos anos
inicias do ser humano e é sabido que essas
vivências podem deixar marcas e memórias
positivas e ou experiências negativas, que
poderão ser lembradas por toda a vida
de maneira consciente ou inconsciente.
As dificuldades que as crianças tendem a
enfrentar nos primeiros dias, ao ingressar
em uma unidade educacional, e que por
muitas vezes é o primeiro contato fora do
seio familiar, são muito grandes para ele, que
está conhecendo o mundo e a todo tempo
está tentando se adaptar a ele, ao que já
está pronto. Muitos sentimentos e emoções
podem permear esse momento, sofrimento,
insegurança, desamparo e muitas vezes,
antes de se pensar essa fase pelos vieses
da psicologia e da psicanálise, tudo isso
era praticamente ignorado por cuidadores,
educadores e professores. Com o passar
dos anos, os avanços na educação, cada vez
mais os estudos e pesquisas nos campos das
infâncias se direcionam em como lidar com
os sentimentos, as emoções, a construção
da identidade e o processo de socialização
e interação das crianças de forma a respeitar
seus tempos, entendendo-os como seres
únicos que são, e que não há uma fórmula,

cada um reage de uma maneira, ao passo que
uns ingressam e passam a fazer parte do grupo
de forma muito tranquila, com boa aceitação,
demonstração de prazer e satisfação,
outras podem reagir de maneira totalmente
oposta, demonstrando contrariedade, choro
excessivo, recusa em interagir, participar
e até de se alimentar, e esse momento tão
aguardado especialmente pelas famílias,
pode se tornar traumático e excessivamente
sofrido e até de desistência desse passo, se
não tiver um acolhimento que pense em cada
um individualmente. A equipe docente tem
papel fundamental nesse processo, afinal eles
são os profissionais da infância e como tal
devem ter um planejamento que coloque os
bebês e crianças no centro e devem ir além,
passando seus conhecimentos às famílias
sobre a importância desse convívio para o
desenvolvimento integral das crianças, já que,
é sabido que muitas famílias não tem esse
conhecimento e por mais que as mudanças
tenham acontecido, o desejo das famílias
é que suas crianças sejam apenas bem
cuidadas, nesse momento, os professores
de infância devem mostrar toda a seriedade
de seu trabalho, assim como a importância
fundamental da parceria com as famílias
para que a criança se desenvolva em todas
as suas potencialidades. A constituição de
88, o Estatuto da Criança e do Adolescente,
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e o
Referencial Curricular Nacional de Educação
Infantil, as Diretrizes curriculares Nacionais
para educação Infantil, os Indicadores de
Qualidade de Educação Infantil Paulistana,
explicitam com muita clareza o direito da
criança a uma educação e atendimento de
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qualidade. Para que a vivência dos bebês e
crianças nas unidades de atendimento seja
agradável, prazerosa e atenda as demandas
desses pequenos em plena formação,
dessa forma, é preciso pensar em um
planejamento segundo Ortiz, que vislumbre:
Considerar a adaptação sobre o aspecto
de acolher, aconchegar, procurar oferecer
bem-estar, conforto físico e emocional,
amparar, ampliando significativamente o
papel e a responsabilidade da instituição de
educação neste processo. A qualidade do
acolhimento deve garantir a qualidade da
adaptação; portanto, trata-se de uma decisão
institucional, pois há uma inter-relação entre
os movimentos da criança e da instituição,
fazendo parte do mesmo processo. ( Ortiz,
2000)
Com isso surge o questionamento, o que
deve conter nesse planejamento, já que cada
criança é única, cada um terá uma reação
diferente?

PLANEJAMENTO DAS AÇÕES
PEDAGÓGICAS NO PERÍODO
DE ADAPTAÇÃO DOS BEBÊS
E CRIANÇAS PEQUENAS
Pensar um planejamento que vislumbre
as diferentes necessidades das crianças
que ingressam em unidades de educação
infantil, nem sempre é uma tarefa fácil,
é preciso pensar a rotina de maneira que
respeite as individualidades e faixas etárias,
como horários das refeições, rituais para
dormir, fazer uso do banheiro, o uso dos

objetos transicionais e ou de apego, que
transmitem
segurança para criança e
remetem a extensão da casa delas, além
de que quando a criança percebe que suas
individualidades são respeitadas e ela e
ou o grupo vão se adaptando a rotina, que
deve ser sem grandes mudanças, para que
as crianças se apropriem dessa e não sejam
surpreendidas nessa fase tão delicada, em
um processo que leva tempos individuais,
dessa forma, as crianças vão estabelecendo
uma relação mais próxima com os adultos e
dessa maneira adquire confiança. É também
fundamental nesse processo que o ingresso
das crianças não se dê de uma só vez, com
o número reduzido de crianças, é possível
dispender maior atenção a cada uma delas,
facilitando esse momento em que tudo é
novidade para todos, pois, por mais que os
professores sejam experientes cada turma é
uma nova turma. A presença de um familiar
nesse momento é bem importante, aos
poucos esse pode ir reduzindo seu tempo de
permanência junto com a crianças. Também
em relação ao tempo estabelecer qual
período de tempo em quantidade de horas
relógio isso vai acontecer, já que, a maioria
das unidades fazem atendimento em período
integral de dez horas, dessa forma, no início
da adaptação é recomendado que esse tempo
seja fracionado, afinal trata-se de bebês e
crianças pequenas que na maioria das vezes
está fora do seio familiar pela primeira vez,
então, ficar em uma unidade de atendimento
por dez horas logo no início, poderia ser uma
experiência não muito agradável.
As
propostas
pedagógicas,
em
conformidade com as Diretrizes Curriculares
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Nacionais para a Educação Infantil Resolução CNE/CEB nº 5/09, devem
respeitar os princípios éticos, políticos e
estéticos e ter como objetivo garantir à
criança o acesso a processos de apropriação,
renovação e articulação de conhecimentos e
aprendizagens de diferentes linguagens. (São
Paulo, Orientação Normativa Nº 01/2013,
p.12)
Quanto aos materiais, esses devem ser
bem diversificados para que possa despertar
os diferentes interesses, respeitando-se a
faixa etária uma boa pedida são os cantos
de interesse que podem ser compostos por
faz-de-conta, materiais não estruturados e
de largo alcance como potes, cones, tecidos
entre outros, objetos que produzem sons,
leitura e exploração de livros e vale até os
brinquedos das próprias crianças nesse
momento. Na área externa, em tempos de
clima agradável, brincadeiras com água,
areia, desafios corporais, enfim, o importante
nessa etapa é favorecer possibilidades que
leve a criança a se sentir bem, certamente
esse é o caminho do sucesso de um ano
letivo prazeroso para todos. Bem para
tudo isso acontecer, a unidade educacional
conta não só com o corpo docente, mas
também com uma equipe de apoio, cozinha
e limpeza, que também precisa comungar do
entendimento do que é esse momento para
criança e que esse trabalho precisa se dar
com a parceria de todos. Mas pode surgir
a pergunta, como esse grupo que não está
lidando diretamente com as crianças pode
colaborar nesse processo de ingresso na
creche? Pensando nos horários das rotinas

de execuções das tarefas cotidianas que
respeite esse processo, organizar a limpeza
dos espaços de maneira a não interferir nos
momentos em que os grupos estão fazendo
uso desses, adequar os cardápios e horários
conforme as necessidades específicas, essas
são algumas medidas que podem contribuir
nesse período. A adaptação com a família
também exige planejamento prévio, afinal,
eles é que vão preparar as crianças para
ingressar na unidade educacional e para
isso eles precisam estar preparados, mas,
isso nem sempre acontece. Muitas famílias
não conhecem o trabalho de unidades
de educação da infância, ou tem ideias
equivocadas de como vai se dar o trabalho
com as crianças, com caráter escolarizante,
ou só de cuidados como que de babás enfim,
nesse momento a orientação e apoio são
fundamentais, dessa forma cabe também a
equipe educacional preparar essas famílias,
desde o ato da matrícula, colocando-os a par
de como funciona a unidade educacional, lhes
apresentando os espaços de convivência das
crianças, equipe de atendimento da secretaria
e é importante também que se apresente um
claro e breve plano de trabalho da unidade
para que possam entender como se dará o
desenvolvimento e as aprendizagens das
crianças, normas de funcionamento, horários
tanto de atendimento para esclarecimentos
de dúvidas ou reuniões com professores e
coordenadores que se façam necessárias ,
informações sobre as rotinas das crianças,
horários de entrada e saída, refeições,
calendário entre outras informações que
se faça pertinente, tudo isso em forma de
um material escrito como por exemplo um
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livrinho ou folder, para que a família tenha
consigo e consulte sempre que necessitar.
Antes da criança começar a frequentar a
unidade é muito importante uma reunião de
acolhimento as famílias, mesmo que a criança
ingresse fora do período de início do ano
letivo, essa ação é muito importante, pois, é
momento que se estabelece o primeiro vínculo.
É muito natural que as famílias cheguem
cheias de expectativas e sentimentos que
vão de euforia até o medo do desconhecido,
dessa forma, ouvir seus desejos e anseios,
esclarecer-lhes as dúvidas, conhecer a rotina
das crianças, seus costumes e apresentar o
trabalho dos professores, preferencialmente

com os professores regentes do grupo de
crianças, pode-se usar também fotos e vídeos
de turmas anteriores, em especial para as
famílias que estão ingressando na unidade,
tudo isso vai proporcionar segurança a esses
que vão confiar a unidade seus maiores
bens, seus filhos. Como todo processo leva
tempo, para uns mais para outros menos,
com respeito, afetividade e paciência de
acolher os diversos sentimentos das crianças
e famílias, essa fase poderá ser tranquila e
passageira e logo todos se sentirão fazendo
parte de um espaço muito importante para
as vivências das infâncias.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo possibilitou entender como foi de
extrema importância a mudança do atendimento dos bebês
e crianças pequenas passar da assistência social para a
educação, deixando para trás o “ranço” assistencialista
e higienista das antigas creches, como também a ideia
equivocada de as crianças pobres é que deveriam frequentar
esses espaço e assim, as crianças ganharam visibilidade e
protagonismo, de suas potencialidades e capacidades, afinal
a criança já nasce com potencial investigativo e criador,
cabe as unidades promover espaços que viabilizem essas
capacidades, em que a criança seja o cento do projeto
político pedagógico. Nesse percurso de pesquisa foi possível
ainda entender que não somente a transição do atendimento
pela assistência social para educação foi importante, mas
fundamentalmente a capacitação dos profissionais que
lidavam diretamente com as crianças, que puderam construir
e reconstruir suas concepções de criança e infância e dessa
forma direcionaram uma novo olhar, tudo isso claro que
pautados em muitos estudos a fim de se construir novas
práticas, mais respeitosas e significativas. Entender o
processo de adaptação dos bebês e crianças pequenas nas
unidades educacionais com base no acolhimento da forma
mais ampla, é garantir vivências significativas que despertam
as mais diversas aprendizagens, além do prazer e fazer parte
de uma lugar pensado para e com as crianças.
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O TEATRO COMO RECURSO PARA O
DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA
E EXPRESSÃO ARTÍSTICA - UMA VISÃO
PROGRESSISTA
RESUMO: Esse artigo tem como objetivo propor que o teatro seja reconhecido como recurso
pedagógico para a valorização do trabalho artístico, imaginação e criatividade com atividades
que alimentam a razão e a memória - interagem com elas, realizando novas combinações
de elementos e, possuindo, assim, importância inegável na formação da cidadania. Nesse
sentido, argumenta-se sobre a importância da informação a respeito de ações efetivas
ligadas ao ensino do Teatro com foco nos Parâmetros Curriculares Nacionais e na formação
de professores dentro de uma perspectiva da Educação Progressista. Os dados obtidos
permitem afirmar que a arte cênica contribui na conscientização das novas possibilidades de
significação da palavra na prática educativa. As atividades de expressão dramática centradas
com valores didáticos, ou seja, como importante instrumento educacional na medida em
que difunde o conhecimento e representa o prazer literário do teatro como formador da
personalidade.
Palavras-chave: Teatro; Cidadania; Educação; Parâmetros Curriculares Nacionais.
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INTRODUÇÃO
A pesquisa aborda o teatro como recurso
pedagógico para a formação da cidadania e
desenvolvimento da imaginação e criatividade
considerando o aluno como um ser que pensa,
sente e faz. Seja no aspecto pedagógico ou
no aspecto artístico, assistido ou encenado,
o teatro auxilia o aluno no crescimento
cultural e na formação cidadã. O estudo tem
por objetivo verificar a contribuição do teatro
para o desenvolvimento social, emocional e
cognitivo do educando. Trata-se de pesquisa
bibliográfica sobre a importância do teatro
para o ensino-aprendizagem e formação
global do aluno.
A escola é um espaço de construção do
conhecimento e aprendizagem. Ensinar o
conteúdo nesse sentido, o teatro, tem um
papel importante na vida dos estudantes,
uma vez que, sendo devidamente utilizado,
auxilia no desenvolvimento da criança e do
adolescente como um todo, despertando
o gosto pela leitura, promovendo a
socialização e, especialmente, melhorando a
aprendizagem dos conteúdos propostos no
planejamento educacional.
Com esse estudo pretendo passar que nós
como educadores precisamos compreender,
conhecer e reconhecer o jeito particular
das crianças serem e estarem no mundo é
o grande desafio da educação infantil e de
seus profissionais.
O que realmente importa para nossas
crianças é o brincar aprendendo, é esperar
curiosamente pelo inesperado, estar
envolvida com o lúdico e com a possibilidade
de sonhar, pois assim, ela aprende se

sentindo mais realizada e mais feliz, sem
aquela cobrança que precisa transmitir o que
aprendeu.
Esse aprendizado é o mais profundo que
possa existir, pois fica para a vida.
A arte e seus elementos estão presentes
em nosso dia a dia; não devendo ser vista
como meio de oportunizar prazer às crianças,
para trabalhar a coordenação motora ou para
enfeitar as salas de aulas, mas ao contrário,
deve-se trabalhar a arte como contribuição
para a construção do conhecimento sensível
da criança, já que contribui também, para a
educação do olhar desta, e ajuda a ampliar
suas leituras de mundo.
Neste trabalho a intenção é mostrar a
importância da arte no desenvolvimento
infantil e familiar, especialmente do
teatro como arte. Contribuir para seu
desenvolvimento sensível. Proporcionar
maior interação com o processo de ensino e
aprendizagem. Descrever o desenvolvimento
da arte na coordenação motora da criança
da educação infantil. Contribuir para seu
desenvolvimento sensível. Proporcionar
maior interação com o processo de ensino e
aprendizagem.
Faz-se necessário ressaltar que o
professor deve oferecer para sua criança a
maior diversificação possível de materiais,
fornecendo suportes, técnicas, bem como
desafios que venham favorecer o crescimento
de sua criança, além de ter consciência de que
um ambiente estimulante depende desses
fatores colocados, permitindo a exploração
de novos conhecimentos.
Valorizando a arte, ou seja, as formas de
expressão dentro da escola, o professor
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estará levando a criança a se interessar
pelas produções que são realizadas por ele
mesmo e por seus colegas, bem como por
diversas obras consideradas artísticas em
nível regional, nacional e internacional.
Ao passo que o mediador do conhecimento,
o professor é essencial para incentivar a
criança, seja ele pelo caminho da arte ou por
outra área do conhecimento, oferecendo os
melhores suportes, de forma que venha a
somar no crescimento e formação do mesmo.
O professor precisa compreender,
conhecer e reconhecer o jeito particular
das crianças serem e estarem no mundo é
o grande desafio da educação infantil e de
seus profissionais.
Realmente o que mais importa as crianças é
o brincar aprendendo, é esperar curiosamente
pelo inesperado, estar envolvida com o lúdico
e com a possibilidade de sonhar, pois assim,
ela aprende se sentindo mais realizada e mais
feliz, o jogo do faz de conta é uma maneira
de lúdica de trabalhar com as crianças.

O TEATRO
O teatro como todas as artes, não é fruto
do acaso, mas é expressão do homem, ser
humano vivendo no mundo, numa sociedade,
numa comunidade, num grupo.
A palavra “teatro” deriva dos verbos gregos:
“ver, enxergar”, lugar de ver, ver o mundo, se
ver no mundo, se perceber, perceber o outro
e a relação com o outro. Dessa forma, de
acordo com a visão pedagógica, o teatro tem
a função de mostrar o comportamento social
e moral, por meio do aprendizado de valores
e no bom relacionamento com as pessoas.

O SURGIMENTO DO TEATRO
O teatro apareceu do desenvolvimento do
ser humano, para atender suas necessidades.
O homem sempre sentiu a necessidade de
dominar a natureza, pois precisava caçar para
sobreviver. Por conta de suas necessidades
surgiram invenções como o desenho e o
teatro na sua forma mais primitiva.
O teatro primitivo era formado por danças
dramáticas coletivas que abordavam temas
e questões do cotidiano da época, rituais de
celebrações, agradecimentos ou até mesmo
nas perdas.
As pequenas evoluções aconteceram ao
passar de vários anos, o ser humano passou
a realizar diversos rituais sagrados, tentando
acalmar a natureza, tentando se harmonizar,
esses mitos começaram a evoluir, surgindo
danças miméticas.
Com o surgimento da civilização egípcia os
pequenos rituais tornaram-se grandes rituais
formalizados e baseados em mitos.
Os mitos possuíam regras de acordo com o
que propunha o estado e a religião, era apenas a
história do mito em ação, ou seja, em movimento.
Estes rituais propagavam as tradições e serviam
para o divertimento e a honra dos nobres.
Foi na Grécia que surgiu o teatro. Surge
o “ditirambo”, um tipo de procissão informal
que servia para homenagear o deus Dioniso
(deus do Vinho). O “ditirambo” evoluiu, tinha
um coro formado por coreutas e pelo corifeu,
eles cantavam, dançavam, contavam histórias
e mitos relacionados a Deus. A inovação deuse quando se criou o diálogo entre coreutas
e o corifeu. Cria-se assim a ação na história e
surgem os primeiros textos teatrais.
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS
SOBRE O TEATRO
Os textos para o teatro infantil eram
adaptações de obras europeias carregadas
do moralismo vigente na época. Portanto,
o teatro infantil teve a sua origem na moral
cristã, no didatismo e na moral europeia, e
este quadro só começa a mudar durante a
década de 70, passando o teatro-infantil a ser
um gênero específico.
O contato da criança com o teatro se dá
basicamente pela escola ou pela igreja. É claro
que em ambas as instituições o espetáculo é
marcado mais pelo viés pedagógico do que
pelo estético propriamente mencionado.
Trabalhar com o teatro na sala de aula, não
apenas fazer os assistirem as peças, mas
representá-las, inclui uma série de vantagens
obtidas: o aluno aprende a improvisar,
desenvolve a oralidade, a expressão corporal,
a impostação de voz, aprende a se entrosar
com as pessoas, desenvolve o vocabulário,
trabalha o lado emocional, desenvolve as
habilidades para as artes plásticas (pintura
corporal, confecção de figurino e montagem
de cenário).

A ATIVIDADE CRIATIVA
Atividade criativa são as atividades
realizadas por seres humanos que criam
algo novo, tratando de reflexos de
alguns objetos do mundo exterior ou de
determinadas construções do cérebro ou de
algum sentimento que vive ou se manifesta
somente no próprio ser humano.

A criação se refere à capacidade de
combinar elementos conhecidos e elementos
novos, compondo um novo conjunto. A
capacidade criadora não esta desvinculada
da realidade cotidiana, restrita a um universo
fantasioso, essa capacidade resulta de
interações contínuas entre o ser humano e
o mundo que o rodeia, e as interações com
outras pessoas, compartilhando histórias,
desejos e contando causos.
Tanto a realidade quanto a fantasia
pertencem a um conjunto estruturado
servindo como base da criação. Essa
composição pode acontecer de várias formas
diferentes, atreladas ao fato de que toda
imaginação se compõe sempre de elementos
reais, das experiências do homem no mundo,
a imaginação e a criação surgem do nada,
sendo frutos de experiências dos nossos
antepassados, nas quais os elementos que as
compõe são recombinados e reestruturados
formando algo novo.
As necessidades pedagógicas de ampliação
da experiência das crianças aparecem da
relação entre a riqueza da experiência com
a imaginação e a capacidade criadora que
todos os seres humanos nascem. Quanto
mais experimentarmos algo novo, quanto
mais interagimos com o mundo, com mais
pessoas e objetos à nossa volta, maior e mais
rico será o material que acumulamos e que
servem como base para a nossas atividades
criadoras, mais ricas e diversificadas serão
esses elementos como referências. Quanto
mais conhecimentos construímos, mais
nos desenvolvemos cognitivamente, e nos
tornamos capazes em criar, imaginando o
novo.
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A criança precisa estar em contato
com experiências variadas e ricas que lhe
permitirão posteriormente atos de criação
baseados nos elementos que ela colheu
destas experiências. Ao combinar estes
elementos dissociando-os e associandoos, poderá criar e enriquecer sua fantasia,
desenvolver seu pensamento abstrato,
alimentar a imaginação.

A TEORIA NA PRÁTICA
Dentro dos Parâmetros Curriculares
Nacionais em Arte, estão inclusas todas as
linguagens artísticas (dança, artes visuais,
música e teatro), pois a polivalência das
linguagens deve ter presença fundamental
no currículo escolar. Devemos estar atentos
à normalização que se faz, pois, a escola que
acaba decidindo qual a modalidade artística
que pretende trabalhar e geralmente é
escolhido as Artes Visuais.
Dentro dos Parâmetros Curriculares
Nacionais, a Arte mostra as múltiplas
linguagens no currículo e a dimensão
de produzir, apreciar e contextualizar a
arte como uma experiência educativa e
estética, que trabalha muito o cognitivo dos
educandos.
O problema para o desenvolvimento das
múltiplas linguagens que a Arte oferece
dentro de uma sala de aula normal é que
as escolas não possuem uma estrutura
para a atuação da prática do teatro, numa
forma efetiva em virtude de falhas na
estrutura e nos desdobramentos em outras
questões, que são conjunturais que estão

estabelecidos pela grade curricular, que
destina poucas aulas de Artes na semana,
a carência de material; falta de professores
com a formação adequada; a desvalorização
da área em relação às outras disciplinas do
currículo, pois Artes não reprova, só pesa
numa hora em que o aluno esta “pendurado”
em outras disciplinas.
Tais problemas agravam quando somados
a outros da educação como um todo, pelos
baixos salários da categoria educacional,
a falta de tempo para a preparação do
professor e o preparo didático das aulas, a
insuficiência e má qualidade do material
disponível nas escolas, o espaço que precisa
estar pronto para a próxima aula, e assim vai.
A educação de artes precisa abranger
os processos formativos por grande parte
das manifestações culturas; fazendo a
culminância da educação, pois o ter a
liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e
divulgar a cultura, o pensamento, a arte e
o saber são o grande objetivo da educação
como um todo. Sendo um direito e um
dever de acesso aos níveis mais elevados de
ensino, da pesquisa e da criação artística, a
capacidade criativa de cada aluno.
As criticas pelo ponto de vista de todas as
linguagens artísticas, acaba se tornando uma
realidade. Podemos pontuar uma falha que
reflete na distância entre a teoria descrita e
a prática na linguagem específica do Teatro.
A arte do Teatro para as séries iniciais
acaba sendo de um caráter vago com o
argumento que poderiam ser aplicados a
qualquer área do conhecimento, vemos
que há uma falta de orientação didática
específica, especialmente nas séries iniciais.
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O Teatro acaba tendo uma abordagem
meio superficial da opção epistemológica
que fundamenta a importância dele dentro
das etapas do desenvolvimento das crianças.
Acabam empregando algumas terminologias
específicas de forma errônea, como o Jogo.
Temos poucos livros que tratam sobre o
ensino de Teatro, e uma pouca instrução nos
apontamentos dos eixos norteadores.
O ensino de Teatro tem conteúdos bem
formulados, mas as características são
genéricas ou totalizadoras.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN) foram feitos e distribuídos antes
da elaboração das Diretrizes Curriculares
Nacionais (DCN) para os Ensinos Fundamental
e Médio, nos quais deveriam balizar a
formulação de tais Parâmetros. A produção
dos Parâmetros não teve participação dos
professores, seus encaminhamentos foram
muito questionados, pois sugeriam que o
planejamento curricular fosse com temas e
projetos de modo que os conteúdos seriam
deixados para um segundo momento.
Acabou tendo uma falta na clareza na
sua fundamentação teórica para subsidiar
o trabalho do educador, causando
esvaziamento desses conteúdos.
Mesmo assim os Parâmetros Curriculares
Nacionais em Arte foi um enorme avanço
para os Educadores de Arte, que precisam
fortalecer e dar sequencia a essas conquistas,
pois essa é uma história de muitas lutas e
que ainda precisa ser trabalhada.
Tudo precisa ser bastante difundido,
discutido e pensado em algumas resoluções
que sejam práticas acerca dos rumos desses
documentos que desenvolvam de uma forma

mais atenta ao Teatro dentro das escolas,
como uma prática pedagógica, ações que
fortaleçam a área do conhecimento e para
que efetivem as contribuições cognitivas,
sociais e psicológicas que o Teatro pode vir a
oferecer para a educação do nosso país.

A FORMAÇÃO DO
PROFESSOR
Para que o teatro assuma o papel
de contribuir para o desenvolvimento
emocional, intelectual e moral das crianças,
se faz necessário uma boa formação do
professor.
Analisando os Parâmetros Curriculares
Nacionais em Arte, e a realidade prática
de todo o sistema educacional podemos
perceber que são realidades completamente
distantes do que priorizam as Leis de
Diretrizes e Bases e contextualizam de uma
efetiva ação do Estado na realidade do Teatro
na Educação formal como um todo.
Faz-se fundamental uma boa formação
de professores, pensando já num futuro bem
diferente, norteando o conhecimento e uma
nova consciência de que atuará pensando na
prática da pedagogia do Teatro, e como todas
as outras áreas deve ser trabalhada de forma
contínua e sistemática, do mesmo modo que
deve proceder com a formação do professor.
Dentro dessa formação é fundamental
que se tenha atenção para a história de luta
pelo estabelecimento do teatro na escola
regular, lembrando que o ensino da arte só
apareceu durante a ditadura militar, com a lei
nº5692/71, se tornando uma
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obrigatoriedade
da
educação,
denominando a disciplina como Educação
Artística.
Exigindo
aos
professores
habilitações específicas, ou seja, era necessária
para os educadores uma licenciatura plena
nessa área, naquela época não existia curso
universitário nessa disciplina.
No final da década de 70 foram
criadas licenciaturas plenas nas linguagens
específicas, suas bases teóricas e conceituais
eram frágeis, representando uma grande
lacuna no que se refere à formação do
professor de Teatro.
Não há uma fórmula pronta, nem um
suporte epistemológico do saber, muito
menos sobre o teatro, os pressupostos
metodológicos de uma metodologia de ensino
necessitam proporcionar o conhecimento da
estrutura teórico-prático dos procedimentos
que nos levam a aprender, tentando a
incorporação do polo instrucional ao polo
sociocultural.
Fazendo com que a metodologia do
ensino adquira um valor relativo que se
configura no envolvimento entre educador e
educando, em meio às condições objetivas,
que são no setor da matéria, na situação
escolar, no ambiente, etc e as condições
subjetivas,
que
apresentam
pessoas,
comunidades, etc.
Quando os professores atuam sem esse
conhecimento prévio, acabam reproduzindo
práticas pedagógicas ligadas aos modelos
da ultrapassada Escola Tradicional ou Escola
Nova que enfatizavam apenas a imitação,
deixando a criação de lado, só valorizando as
reproduções de obras conhecidas.
A formação do professor deve priorizar

a natureza intrínseca, e seu papel como
educador, às vezes se deparando com uma
série de problemas que na prática não estão
em teoria alguma.
O ensino de arte no Brasil demonstra
uma afinidade com os modelos de educação
da Escola Tradicional e Nova, se fazendo
necessário uma mudança, e que a Escola
Progressista parece a que mais fundamenta
a prática do ensino de Teatro como deve ser
feito.
A base do modelo da escola progressista
é inspirada nas ideias de Paulo Freire, no
qual pretende analisar a realidade social,
fundamentando-se
na
problemática
sociopolítica da educação, promovendo
uma relação horizontal entre professore e
aluno, pois ambos são sujeitos no processo
ensino aprendizagem. Utilizando situações
problemas, tornando a aprendizagem
motivadora, no qual a discussão do grupo é
um processo constante.
É uma educação humanizada que destaca
ideias de que essa prática se passa dentro
de um espaço coloquial e afetivo, buscando
sempre o diálogo, a ética, a liberdade e a
transformação individual e social.
Esse processo se faz de forma dialética no
qual o educando constrói seu conhecimento
com base num contexto, fundindo
aprendizagem e experiências sociais, por
meio de uma antropologia política e uma
epistemologia histórico-cultural de crenças,
e muita fé na humanidade como um todo,
pensando que pode acabar mudando
e melhorando o mundo, diminuindo as
opressões e as injustiças.
O professor e o aluno devem caminhar

2145

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

juntos e para que isso aconteça o professor
deve ser muito criativo e aprender com o
aluno e com o mundo ao seu redor, fazendo
com que ambos aprendam.
Precisamos estudar sobre as competências
dos professores, como poderíamos ajudar
as crianças no seu desenvolvimento como
pessoas criticas, atuantes e capazes de
produzir atitudes pensando no melhor para
a sociedade em que vive.
Ainda há uma necessidade de buscar uma
nova epistemologia de prática profissional
e vencer o conflito entre o saber escolar, o
saber que vem com o educando e a relação
dos professores e seus alunos.

A ABORDAGEM DO ESINO
DO TEATRO NA ESCOLA
Depois que o teatro voltado ao público
infantil passou a ter um gênero específico,
foi se popularizando aos poucos e,
atualmente o contato da criança com o
teatro vem basicamente das peças nas
escolas, igrejas e em algum passeio escolar,
em ambas as instituições o espetáculo
marcado pensando no conteúdo pedagógico
que deve ser trabalhado, não pensando no
estético propriamente citado. Atualmente
com escolas dentro de alguns complexos
fica mais fácil o contato das crianças com o
mundo do teatro, e muitas vezes vão apenas
por diversão.
Mesmo não tendo uma obrigatoriedade
em se trabalhar teatro na educação infantil,
seria de bastante ajuda no desenvolvimento
intelectual da criança, pois o teatro

historicamente consiste em um excelente
método pedagógico, quando trabalhamos
com o teatro na sala de aula, além de
ensinar a assistirem as peças, ensinamos a
representar, pois o teatro representado pelas
crianças deve ser entendido como parte de
uma educação pela e para a difusão da arte,
é um método em que o viés estético não é
o mais importante, o que mais importa é o
processo, a experiência vivida e recriada a
cada momento, em cada senha, em cada fala
e nos movimentos das crianças.
Precisamos adequar os títulos a serem
trabalhados e tentar fazer cenas curtas,
quadros com situações da vida dos alunos, ou
de histórias que eles saibam decor, fazendo
com que o professor cuide da mímica da
expressão corporal da improvisação, do
faz de conta, da entonação e da dicção,
utilizando esses jogos dramáticos, jogos de
desinibição e sensibilização.
Atividades como essas em longo
prazo levariam as crianças a terem melhores
desempenhos, pois aprenderiam a memorizar
e na pior das hipóteses aprenderiam a
frequentar o teatro, ao menos como publico.
O educador quando participa de uma
peça inclui uma série de vantagens, pois leva o
aluno a aprender a improvisar, desenvolvendo
neles a oralidade, a expressão corporal, a
entonação de voz, aprende a se entrosar
com as outras crianças, desenvolve muito
o vocabulário, trabalha o lado emocional,
o pensamento crítico e reflexivo, algumas
habilidades para as artes plásticas (pintura
facial, confecção de figurino, cenários, etc.).
Os mais tímidos tendem a querer apenas a
ficar com essa parte mais discreta, nos
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bastidores, sem aparecer para o público
como parte integrante do espetáculo.
A maioria dos alunos gosta de
participar do teatro para aparecerem, para
serem vistos, pelos seus pares e familiares.
O elemento essencial de todo teatro é
o gênero que é a ação dramática, as crianças
adoram o mistério, o que tem para vir. Daí
seu fascínio pelas histórias em série que
oferecem sempre uma espécie de previsão
de coisas que vão acontecer.
O professor para fazer tudo isso precisa
ter uma preparação e muito tempo para fazer
acontecer. Sua preparação vai desde ter
conhecimento da temática a ser apresentada
e o tempo para preparar a peça. Precisa ter
uma boa interlocução, pois precisa ser um
exemplo para seus alunos, devendo ter um
comprometimento por sua parte, como um
incentivador da produção individual e grupal,
buscando formas de apreciação das peças de
teatro, precisando manter vivo o interesse
das crianças pela arte de encenar construindo
junto com elas os momentos de surpresa, o
mistério e até mesmo o tempo do humor, o
divertimento a incerteza a questão, o tema a
ser tratado como um ingrediente importante
dessa atividade.
Um educador bem preparado deve
ter consciência das potencialidades de seus
alunos e com base nisso trabalhar para
que possam se desenvolver e ampliar suas
habilidades, pois as crianças trazem consigo
a arte da teatralidade, adquirida com os jogos
de faz de conta.

teatralidade como um potencial
e como prática espontânea
vivenciada nos jogos de faz de
conta. Cabe à escola atentar
ao desenvolvimento no jogo
dramatizado oferecendo condições
para o exercício consciente e eficaz,
para a aquisição e ordenação
progressiva
da
linguagem
dramática. Deve tonar consciente
as suas potencialidades, sem perda
da espontaneidade lúdica e criativa
que é característica da criança ao
ingressar na escola (PCN de Arte,
1997, p 84).

O professor precisa saber explorar
a capacidade teatral dos seus alunos e
fazer teatro da forma mais lúdica possível,
divertida, espontânea e prazerosa para
todos os envolvidos. Transmitindo aos seus
alunos a arte da improvisação e a liberdade
de expressão. Como as demais disciplinas
precisa ter clareza nos objetivos que
queira alcançar e especialmente ter uma
metodologia definida, com isso o professor
poderá organizar jogos dramáticos que
estimulem seus alunos á aprendizagem e a
um desenvolvimento pleno.
Na escola na maioria dos casos o
teatro está basicamente atrelado aos ensaios
para as encenações alusivas ao calendário
cívico e em algumas datas comemorativas,
são dirigidas apenas pelos professores de
Educação Artística e em alguns casos pelo
professor de Literatura.
A criança, ao começar frequentar
A linguagem do teatro não gera
a escola, possui a capacidade da preocupação crítica de abordagem de temas
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ou dramatizações, em peças com o foco são
as datas do calendário, são utilizados muitas
vezes o recurso da dublagem, abrir e fechar
exaustivo de cortinas e declamações cujo
sentido escapa à compreensão das crianças,

que servem muitas vezes como peças de
enfeite no palco. Ficando visível a renúncia
de uma gama de possibilidades estéticas e
comunicacionais da linguagem teatral.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Do paradigma histórico do desenvolvimento humano
as implicações escolares educacionais nas quais é inserida
a proposta do trabalho com o teatro apresentada nesse
trabalho, mostra a importância do que se pode fazer com
a ajuda de outros mais capazes e experientes e o que faz
sozinho, entregando a uma resolução solitária de problemas,
com o isolamento cultural em determinado grupo social. As
interações mediadas interferem decisivamente no processo
de constituição dos sujeitos envolvidos na aprendizagem.
Podemos concluir que a linguagem teatral, permite que
seja renovada a esperança a esperança de inclusão definitiva
do teatro no meio das matérias que integram a grade
curricular das séries iniciais do ensino fundamental, podendo
contribuir como um recurso metodológico, facilitando a
aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo, melhorando
a interação entre os alunos, amenizando a indisciplina e a
violência dentro do espaço educacional.
Muitas ações ainda precisam ser tomadas para a inclusão
do teatro nas escolas, desde a formação adequada de
professores, até o espaço, pois é necessário, tanto um espaço
para ensaios e aulas, como para a própria apresentação, é
claro que um educador com a convicção que o teatro faz
bem aos seus alunos, improvisaria um palco até mesmo
no pátio, mas isso seria de um grande esforço do mesmo,
mas acarretaria diversos outros problemas, pois o espaço
é coletivo, e outros alunos, que não estejam envolvidos na
aula, teriam curiosidade e até poderiam acabar estragando
alguma parte.
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TRANSTORNOS MENTAIS NA CRIANÇA E
NO ADOLESCENTE
RESUMO: Este estudo baseia-se na ciência que estuda o sistema nervoso e sua atuação no
comportamento humano, tendo como enfoque a aprendizagem, buscando relações entre os
estudos das neurociências com conhecimentos da psicologia cognitiva e da pedagogia, sendo
uma ciência transdisciplinar que estuda o sistema nervoso e a aprendizagem com o objetivo
de promover a reintegração pessoal, social e educacional, ou seja, a neuropsicopedagogia.
Esse conhecimento é primordial para o educador nos dias atuais, pois ele encontra muitos
desafios ao adentrar em uma sala de aula e deparar-se com crianças e adolescentes que
apresentam transtornos mentais, porque o mesmo não teve sua formação voltada para lidar
com essas dificuldades. Ele precisa recorrer a diversas fontes que possam ajudá-lo em sua
prática docente para que possa auxiliar esses alunos. Com base na observação desse tipo de
problema vivenciado na unidade escolar, buscou-se auxiliar essas crianças e suas famílias a
procurarem ajuda de profissionais da saúde mental e ao mesmo tempo, que esses profissionais
pudessem orientar o professor quanto ao seu trabalho pedagógico, para que essas crianças
e adolescentes pudessem acompanhar o processo de ensino-aprendizagem. Por ser uma
preocupação global esse tipo de transtorno, faz-se necessário um olhar diferenciado para
que esses alunos sejam inseridos em um ambiente educativo propício à aprendizagem e no
qual eles sintam-se seguros e capazes de aprender.
Palavras-chave: Saúde
Adolescente.

Mental;

Serviços
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INTRODUÇÃO
Quando se fala em transtornos mentais da
criança e do adolescente, pensa- se na criança
desde o seu nascimento, há a necessidade
do acompanhamento pediátrico conforme o
seu crescimento, porém nas camadas mais
humildes da nossa sociedade esse fato é
praticamente nulo, pois os responsáveis só
levam seus filhos ao posto de saúde quando
apresentam um problema muito grave.
Busca-se com este estudo repensar o
papel de todos os envolvidos com a saúde
mental de crianças e adolescentes, desde o
pediatra, demais profissionais da saúde, e
também do professor.
No entanto, muitos desses profissionais
desconhecem a importância de cada um
na vida dessas crianças e adolescentes, se
houvesse um contato mais minucioso com
as famílias seria possível identificar um
problema emocional logo no início.
A infância e a adolescência são períodos de
intensas atividades e transformações na vida
mental da criança e do adolescente, por isso é
preciso estar sempre atento às manifestações
que são consideradas normais, porque
elas podem ser confundidas com doenças
mentais ou comportamentos inadequados.
É necessário avaliar com muito cuidado o
comportamento de um adolescente ou uma
criança antes de se diagnosticar o transtorno
mental.
Sendo assim, o diagnóstico tem sido um
grande desafio na prática clínica, pois a
saúde mental infantil afeta todas as áreas do
desenvolvimento, impactando na saúde física

e mental também da família e contribuindo
para diminuir o rendimento escolar da criança
e do adolescente, deixando-os angustiados.
No Brasil, diversos autores constataram
uma grande relação entre a violência e
problemas de saúde mental, observando
ainda que há maiores ocorrências entre
crianças e adolescentes que testemunharam
violência doméstica e agressões físicas.
A Educação é um campo que lida com
as particularidades do cérebro humano,
principalmente quando se refere aos
estímulos da aprendizagem, pois é sabido que
é das funções cerebrais que vem as respostas
para as diversas indagações da Pedagogia.
Assim, a neurociência tem muito a colaborar
com as diversas áreas do conhecimento,
surgindo então a Neuropsicopedagogia.
A neurociência quer compreender como o
sistema nervoso funciona, integrando suas
diversas funções como o movimento, as
sensações, as emoções, os pensamentos.
Conforme nos diz Herculano-Houzel
(2004), “a Neurociência ainda é uma ciência
nova, tendo em torno de 150 anos, porém
a partir da década de 90 alcançou um auge
elevado e vem proporcionando mudanças
significativas em como percebemos o
funcionamento do cérebro”. Estes avanços
aconteceram devido à neuroimangem, o
mapeamento do cérebro. Essas contribuições
provindas das neurociências despertaram
o interesse de muitos seguimentos e entre
estes a Educação, no sentido da maior
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compreensão de como se processa a
aprendizagem em cada indivíduo.
Para entender melhor esse processo, os
profissionais envolvidos precisam ter clareza
de que as ações comportamentais de seus
alunos provem de atividades cerebrais
dinâmicas e que a neurociência contribui
para que essas atividades sejam elaboradas
para desenvolver tais funções.
O sistema nervoso é capaz de se modificar
com os estímulos ambientais, isso ocorre
devido à formação de novos circuitos neurais,
com essa constante transformação pode
adquirir novas habilidades psicomotriciais,
cognitivas e emocionais, aperfeiçoando as
que já existem.

dificuldades, e quando se deparam com
crianças difíceis de lidar, não sabem o que
fazer.
Para Maluf (2005) defender o sucesso
escolar depende do apoio familiar. O apoio
dos professores e à escola é indispensável
para o desenvolvimento da capacidade de
aprender e chegar à condição de autonomia,
objetivo maior da educação.
Conhecer o funcionamento cerebral é
fundamental para compreender como se dá a
aprendizagem de todas as pessoas, em todas
as idades e situações, especialmente na escola,
frente à educação formal. Mas é importante
ressaltar que como a Neurociência cognitiva
objetiva estudar e estabelecer relações entre
cérebro e cognição principalmente em áreas
relevantes para a educação, o diagnóstico
precoce de transtornos de aprendizagem está
entre as prioridades da Neuroaprendizagem,
o que revelará também melhores métodos
pedagógicos de desenvolver a aquisição de
informações e conhecimentos em crianças
com transtornos e dificuldades do aprender,
assim como a identificação de seus estilos
individuais de aprendizagem no contexto
escolar. Isso tudo se deve primordialmente
às descobertas neurocientíficas em torno de
como se desenvolvem a atenção, a memória,
a linguagem, a emoção e cognição, o que
traz valiosas contribuições para se alcançar a
educação. (MALUF, 2005, p. 25).

Portanto, o sistema nervoso é controlado
pelo cérebro por ser a parte mais desenvolvida
e a mais volumosa do encéfalo, recebendo
aproximadamente 20% de todo sangue que
nosso coração bombeia diariamente. Ele se
divide em hemisfério esquerdo e hemisfério
direito.
Por ser um sistema muito complexo, a
neurociência deveria fazer parte dos cursos
de especialização de professores, pois
não existe aprendizagem que não passe
pelo cérebro, a ciência, a neurociência
e a neuroaprendizagem, por meio de
neuroimagens
são
elementos
muito
importantes para se evitar o fracasso
escolar, por isso conhecer o funcionamento
do cérebro e do sistema nervoso é de suma
importância para se entender o processo de
aprendizagem, porém, nossos educadores
Diante disso, a estrutura pedagógica
saem de seus cursos de formação sem escolar
precisa
apresentar
conteúdo
o mínimo de conhecimento sobre essas programático, dinâmica de grupo e individual
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com alunos que apresentam diversidade
cognitiva. A didática tem que ser direcionada
e seletiva, buscando compreender se a
dificuldade apresentada tem ligação com
o ambiente sociofamiliar ou se trata de um
distúrbio neurológico.
Segundo Boarini (1998, p. 83) “além de
não existir oferta suficiente que atenda
crianças com necessidades de atenção
especial em saúde mental, a maior parte do
tempo desse profissional está voltada para
atendimentos que, na maioria das vezes,
não são tão necessários”. Assim, esse tipo
de atendimento acaba por contribuir ainda
mais para o crescimento dessa demanda que
precisa da assistência neuropsicopedagógica.
Quando essa assistência atende crianças
e adolescentes que apresentam dificuldades
escolares, acaba por descobrir que esses
problemas são apenas a ponta do iceberg de
outros que nem imaginamos que existem,
e esses precisam ser atendidos por um
profissional especialista em saúde mental.
Por outro lado, há ainda uma grande
dificuldade para que a criança e o adolescente
sejam encaminhados aos serviços de saúde
mental, o preconceito, tanto por parte dos pais
e professores, como do próprio profissional,
pois ainda são poucas as iniciativas na
assistência a crianças e adolescentes que
sofrem com transtornos mentais.
Portanto, que um dos desafios na
assistência à saúde mental é a necessidade
do diálogo entre os diferentes saberes como
a pedagogia, a psicologia e a medicina.
O neuropsicopedagogo é o profissional que
vai integrar à sua formação psicopedagógico
o conhecimento adequado do funcionamento
do cérebro, para entender a forma do

funcionamento,
como
ele
seleciona,
transforma, memoriza, arquiva, processa e
elabora todas as sensações captadas.
Logo, partindo desse entendimento,
poderá adaptar as metodologias e técnicas
educacionais a todas as pessoas e,
principalmente, para aquelas que apresentam
características cognitivas e emocionais
diferenciadas.
Esse profissional precisará estar em busca
constante dos conhecimentos necessários
sobre as anomalias neurológicas, psiquiátricas
e distúrbios existentes, para que desenvolva
com as pessoas que apresentem essas
sintomatologias.
O profissional de neuropsicopedagogia,
portanto, é um dos elementos mais
importantes para desenvolver e estimular,
para que um verdadeiro processo de ensinoaprendizagem aconteça.
Apenas médicos podem prescrever
medicamentos aos pacientes, o profissional
da educação trabalha com exercícios de
estímulos, pois, há pacientes de todos os tipos,
com medo de dirigir, com idade cronológica
diferente da idade da mente, investigo a raiz
do problema, trabalho com muito estudo e
informação, depressões, síndromes podem
ser trabalhadas com a neurociência.
Com tudo isso, é fundamental levar em
consideração os direitos dos cidadãos e as
especificidades de atendimento, que até
então são desconsiderados.
Conforme no estágio de operações
concretas ele dá início ao pensamento lógico
(entre os 7 e 12 anos), nesse estágio a criança
é capaz de raciocinar logicamente se tiver
o apoio de objetos concretos, adquirindo
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noção de conservação e iniciando a noção
lógica.
Logo, no estágio das operações
formais, que se inicia na adolescência é
marcado pela capacidade de abstração e
levantamento de hipóteses, possibilitando
o raciocínio científico. Neste período há o
amadurecimento das características adultas,
e, o reconhecimento de que a realidade é
nada mais que um conjunto de todas as
possibilidades.
Com isso, compreender seus atos e suas
consequências inicia-se em torno dos seis
aos sete anos, amadurecendo até o final da
adolescência.
“Na visão piagetiana, a transição de um
período para o outro necessariamente
provoca um desequilíbrio temporário que,
posteriormente, dá lugar a uma forma
superior de raciocínio. Desta maneira,
no início de cada nova etapa, verifica-se
uma predominância da assimilação sobre
a acomodação – o indivíduo incorpora a
realidade às estruturas que já possui. Pouco
a pouco, através de um processo gradual, as
estruturas internas
tornam-se adequadas à realidade,
atingindo, assim, um equilíbrio maior.”
(RAPPAPORT, 1981, p. 69).

Sendo assim, essa pesquisa possibilitou
estudarmos os problemas de transtornos
mentais e as formas de lidarmos com eles,

auxiliando os educadores a identificarem
tais problemas e conseguir encaminhar
esses alunos aos profissionais adequados,
proporcionando que esses alunos tenham
melhores condições de acompanharem
o processo ensino-aprendizagem sem se
sentirem excluídos do ambiente escolar.
Nosso método foi a pesquisa bibliográfica
sobre autores que já abordaram o assunto, a
prática do professor e o que podemos aplicar
com a neuropsicopedagogia que nos leva à
preocupação em relação à prática pedagógica
de alguns professores, frente à interferência
de fatores escolares, que causam problemas
de aprendizagem nos alunos e leva-os ao
fracasso escolar.

TRANSTORNOS MENTAIS, O
OLHAR DO PROFESSOR E DA
FAMÍLIA
Transtornos mentais são comuns na
infância e adolescência, vários são os fatores
que envolvem o surgimento deles como
fatores genéticos, ambientais e sociais,
causando sofrimento ao indivíduo e aos
que convivem com ele. Esses transtornos
contribuem para diversos problemas como
mau rendimento escolar, comportamento,
relacionamento com os pais, professores e
colegas.
Contudo que desde o nascimento, a
criança aprende e se desenvolvem por meio
das interações sociais, essas interações são
muito importantes para o desenvolvimento
físico e cognitivo tanto do bebê, como da
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criança.
A educação escolar tem então o papel de
aprimorar os aprendizados adquiridos fora do
ambiente escolar e, proporcionar uma ação
complementar para a família. Durante seu
percurso escolar, a criança pode apresentar
características específicas que aos poucos
definem suas habilidades e competências.
Este é o momento do docente que atua
com a criança no dia a dia, em sala de aula,
mostrar a sua importância, pois compete
a ele a importante tarefa de observar e
mediar o conhecimento, procedendo com
intervenções necessárias e encaminhando
a criança para diagnósticos mais precisos
quando suspeitar de algum transtorno mais
grave.
O olhar do professor sobre seu aluno é
que pode intermediar a criança para um
diagnóstico mais preciso. A observação do
professor e o acolhimento a essa criança com
transtornos mentais é de suma importância,
pois a criança precisa se sentir incluída,
não pode ficar fora da rotina de sala de
aula. Porém, é importante se atentar ao
currículo para essas crianças, adaptando-o
para que a aprendizagem ocorra de forma
potencialmente eficiente.
Quanto aos pais, a preocupação deles
com a aprendizagem de seus filhos são de
suma importância, pois as dificuldades de
aprendizagem e de comportamento estão
crescendo assustadoramente. A família tem
o poder de interferir e motivar as crianças
para que frequentem a escola, e também
auxiliá-las no desenvolvimento de suas
competências e habilidades.

Muitos autores afirmam que os pais
precisam estar envolvidos com as escolas
que seus filhos frequentam, tendo contato
com os professores e a equipe pedagógica
da escola, porque essa é uma maneira dessas
crianças se sentirem amadas, valorizadas.
Para termos uma aprendizagem significativa
precisamos estabelecer uma parceria entre
a família e a escola, integrando-se na busca
pela efetivação de um ensino de qualidade,
buscando estratégias para que possa superar
as lacunas existentes no sistema social, não se
esquecendo das dificuldades que surgem no
percurso de aprendizagem de cada criança.
A estruturação escolar não poderá ser
pensada apartada da família. Em verdade, são
elas as duas instituições responsáveis pelo
que se denomina educação em um sentido
amplo, só que o processo educacional
depende da articulação destes dois âmbitos
institucionais que não se justapõem. Antes,
são duas dimensões que, na melhor das
hipóteses, complementam- se e articulam-se
(PORTO, 2007, p.28).

Quando os pais participam da vida
escolar de seus filhos, ajuda-os em seu
desenvolvimento
global.
Funayama
(2005, p.27) nos diz que “existem pais que
infantilizam a criança e o problema, não se
preocupando com as dificuldades dos filhos”.
Diante de um diagnóstico de transtorno
mental, a família experimenta sentimentos
de constrangimento e vergonha, sentindo-se
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incapaz, no primeiro momento, de lidar com
a situação.
Além de se sentir impotente, fragilizada,
muitas vezes falta apoio dos membros da
família e a sobrecarga da responsabilidade
recai sempre sobre a mãe, pois há relatos de
muitos pais que abandonam a família quando
descobrem que tem um filho com transtornos
mentais.
No Brasil, o cuidado com a saúde mental das
crianças e dos adolescentes nunca foi visto
como prioridade. Ainda que sejam atendidos
os casos mais graves de transtornos, deixase de atuar frente aos problemas emocionais
e comportamentais. Falando-se muito pouco
sobre a preocupação com a saúde mental e a
prevenção desses transtornos, pois no Brasil
ainda é escasso o número de profissionais
especializados.
Por isso, precisamos nos preocupar
mais com a saúde mental das crianças e
adolescentes, pois em algumas etapas da vida
elas podem ser machucadas mais facilmente.
Por esse motivo a escolha da escola é muito
importante e o contato com os profissionais
que atuam com essas crianças também.
Pais e equipe pedagógica, juntamente
com
o
neuropsicopedagogo
devem
acompanhar essas crianças e adolescentes
para melhor assisti-los, tanto clínica como
pedagogicamente.
Pensando em fracasso escolar, sabemos
que esse fato e considerado historicamente
como um dos maiores desafios a serem
enfrentados pelo sistema educacional
brasileiro. Acabamos por apontar como
culpado apenas o aluno por seu rendimento
insatisfatório.
A expressão “fracasso escolar” representa

que o aluno teve uma participação
insuficiente ao conteúdo aplicado na escola.
Nesta perspectiva, percebemos que a
triste realidade causada pelo fracasso
escolar desestrutura os ideais de muitos
brasileiros.
De acordo com Bossa (1992), apud Porto
(2007), o fracasso escolar é um conjunto de
fatores que deve ser analisado na estrutura
que circula o sujeito aprendem-te, como a
escola, o professor, o aluno, a família e os
conteúdos escolares; dando possibilidades ao
aluno de compreender aquilo que aprendeu.
E, não se deve culpar o aluno pelo fracasso
escolar, pois ele ainda não tem maturidade e
entendimento suficiente para discernir isto.
Vivemos em uma sociedade que nos leva
a procurar culpado para tudo, porém em se
tratando desta problemática, não é possível
nos basearmos em uma única causa, ou
procurarmos alguém para culpar.
O fracasso escolar é um problema
estrutural, de muito tempo e muito mais sério
do que imaginamos, pois estamos falando
das condições dos alunos tanto cognitivas,
quanto psicológicas, sociais e físicas, falamos
de problemas estruturais da unidade escolar,
além da situação que os professores vivem
que envolve a má remuneração, a falta de
conhecimento, entre outros fatores.
Não é difícil perceber que há muito tempo
os alunos frequentam a escola, simplesmente,
por obrigação, também não é difícil perceber
que os professores sentem-se frustrados por
não conseguirem atingir os objetivos que
estabeleceram no decorrer do trabalho.
Sabemos que lidar com seres humanos
nunca foi tarefa fácil ou tranquila, porém,
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ultimamente, a situação tem ficado cada vez
mais grave nos ambientes escolares, faltando
uma articulação dos problemas reais com
estratégias de ensino condizentes com o
contexto atual, bem como a sensibilização
dos profissionais da educação na busca de
alternativas para lidar com o desinteresse
dos alunos.
Temos que lidar ainda com a falta de
comprometimento da família, que “deposita”
seus filhos na escola, como se a obrigação
da educação fosse do professor, não adianta
a escola tentar fazer o melhor, se a família
não fizer sua parte, principalmente quando
falamos de alunos com transtornos mentais.
A participação efetiva da família é de extrema
importância.
O fracasso escolar afeta o sujeito em sua
totalidade. Ele sofre, ao mesmo tempo, com
a falta de estima por não estar à altura de
suas aspirações, ele sofre também com a
depreciação. Quando não com o desprezo
que lê no olhar dos outros. O fracasso atinge,
portanto, o ser íntimo e o ser social da pessoa
(CORDIE, 1996, p.35).

Segundo Resende (2004):
A criança, ao ingressar na escola, depara,
tal como todo o conjunto de valores,
comportamento e atitudes de um grupo
social diferente do seu. É uma situação
difícil de enfrentar: durante parte do dia (no
horário escolar) tenta-se fazer da criança um
membro da cultura x (o da escola) enquanto
que durante o resto do tempo ela é membro
integrante da cultura y (a do seu pai, irmão,
parente, vizinho e amigos). É uma situação de
conflito, uma situação que tem o potencial
de gerar insegurança, de criar uma sensação
de perda de referência (RESENDE, 2004, p.
104).
Assim, o fracasso escolar, a evasão e a
repetência que marcou e marca gerações,
tem se constituído como um dos problemas
mais graves na história da educação brasileira,
pois ao longo do tempo, trilhou caminhos de
dúvidas, incertezas e exclusão social.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não há uma receita pronta para tratarmos os problemas
de aprendizagem, sejam eles transtornos mentais ou apenas
dificuldades momentâneas, pois o transtorno é de origem
neurológica e a dificuldade de origem pedagógica. Contudo
é possível pensarmos em estratégias que poderão contribuir
para o avanço cognitivo e comportamental desse grupo de
crianças e adolescentes que passam por esses problemas.
Na realização desse trabalho, ficou bem claro de
onde surgem os problemas de transtornos mentais e de
aprendizagem, e que qualquer problema, desde uma simples
discussão até atos de violência doméstica prejudicam o
desenvolvimento da criança.
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A ARTE E A EXPRESSÃO
RESUMO: O presente artigo vem abordar reflexões sobre a Arte como forma de expressão,
tanto corporal, quanto emocional. Ao entrar em contato com as Artes, o ser humano
desenvolve expressões corporais e emocionais que contribuirão para vida afetiva e física
na sociedade ao qual pertence, porque estará relacionando-se com o mundo de diversas
maneiras, como teatro, dança, música, entre outras Artes. A Arte e a Expressão caminham
juntas, sendo capazes de desenvolver as possibilidades dialógicas entre o real e o representado,
retratando, mesmo que pelo viés do simbólico, a individualidade de cada pessoa. Na escola,
com a presença da Arte como Expressão, pode-se possibilitar desenvolvimento mais amplo
dos alunos, explorando todas as possibilidades de movimentos e expressividades.
Palavras-chave: Arte; Expressão; Presença.
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INTRODUÇÃO
A arte faz parte das nossas vidas em
todos os momentos, mesmo sendo muitas
vezes despercebidas. A sociedade tem o
costume de ver a arte como uma maneira de
diversão considerando como um lazer. Há a
necessidade de se incorporar, na educação
das crianças maneiras de expressões diversas,
criação, invenção, que é justamente o que se
constrói com a arte, estimula as crianças a
pensarem e se expressarem de maneira livre.
A arte é a maneira do ser humano
expressar seus sentimentos suas histórias e
sua cultura destacando os valores estéticos,
como beleza harmonia, equilíbrio, podendo
ser representada através de várias maneiras
como na música, na escultura, na pintura,
no teatro, na dança, entre outras.( FUSARI;
FERRAZ, 1993, p. 32).
A educação infantil é a fase onde se se
inicia a construção do saber, do fazer, do
inventar, do apreciar, base para a construção
da vida. Por isso que se defende a introdução
da arte no âmbito educacional.
O ensino de artes apresenta uma
grande influência na formação da criança,
contribuindo para que suas emoções sejam
expressadas de forma significativa.
O trabalho com o ensino de artes
deve ser bem planejado e as atividades
propostas pelo professor devem favorecer o
desenvolvimento integrado das capacidades
criativas das crianças, devendo considerar
a percepção, a imaginação, proporcionando

grandes descobertas.
A criança é um ser curioso e apto a
explorar sempre. Neste sentido, no contexto
escolar, ela precisa vivenciar situações que
estimulem e despertem ainda mais a sua
curiosidade, para que possa revelar as suas
características, externar as suas dificuldades,
os seus sentimentos e os seus talentos e
expressões próprias. A arte sempre tem algo
a dizer.
A Expressão Corporal é o princípio de todas
as outras formas de comunicações humanas,
e que se desenvolve progressivamente, mais
socializada.
Segundo Oliveira (2011, p.34):
O corpo é uma forma de expressão da
individualidade. A criança percebe-se e
percebe as coisas que a cercam em função
de seu próprio corpo. Isto significa que,
conhecendo-o, terá maior habilidade para
se diferenciar, para sentir diferenças. Ela
passa a distingui-lo em relação aos objetos
circundantes, observando-os, manejandoos.

Portanto, a criança se expressa por meio
do corpo, e quanto mais conhece seu corpo,
mais perceberá as diferenças.
Sabe-se que o desenvolvimento ocorre de
acordo com a maturação do sistema nervoso
e também por meio da relação estabelecida
com o ambiente ao qual pertencemos.
A criança usa de seus sentidos para
estabelecer um contato com o mundo e
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descobrir o que ele lhe oferece, estabelecendo
vários tipos de comunicação. Os primeiros
sinais de socialização de uma criança são
expressos por meio do sorriso e do contato
visual, evidenciados pelo rosto.
Depois de alguns meses, a criança
desenvolve seu contato com o mundo por
meio da boca, explorando seu próprio corpo
e os objetos ao seu redor, desenvolvendo
sua habilidade motora que progressivamente
permitirá uma exploração maior de si e do
mundo.
Quando a criança atinge a capacidade
de locomover-se, descobre que pode pegar
o objeto e percebe seu corpo no espaço,
descobre o controle de si e do outro.
Os pais desempenham um papel muito
importante para a descoberta e exploração
da criança com o mundo e seu corpo,
podendo gerar uma ansiedade desses pais
e o excesso de cuidado pode vir a privar a
criança, diminuindo suas iniciativas e em
suas expressões emocionais e corporais.
A escola surge corno instituição social,
se tornando um outro avanço para a
socialização, sendo mais um espaço, além da
família que é nossa primeira instituição para
aprendermos conviver em sociedade.
Podemos notar que todo nosso convívio
social é realizado por meio de expressões e
a Arte colabora para que essas expressões
sejam significativas.

A ARTE NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
A Arte na Educação Infantil está presente
na rotina das crianças, por meio de suas
várias linguagens, como músicas, pinturas,
atividades coletivas, Teatro, entre outras
atividades.
Todas as transformações internas e
externas são possibilidades de investigação
para formação de Artes, como as atividades
coletivas, nas quais as crianças interagem
uns com os outros, explorando diversas
habilidades.
Ora a arte se constitui num estímulo
permanente para que nossa imaginação
flutue e crie mundos possíveis, novas
possibilidades de ser e sentir-se. Pela arte a
imaginação é convidada a atuar, rompendo o
estreito espaço que o cotidiano lhe reserva.
A imaginação é algo proibido em nossa
civilização racionalista, que pretendeu banila do próprio campo das ciências, por ver
nela uma fonte de erros no processo de
conhecimento da “realidade”. Devemos nos
adaptar às “coisas como são”, à “realidade”
da vida, sem perdermos o nosso tempo com
sonhos e visões utópicas (DUARTE JÚNIOR,
1983, p.67-68).
As crianças precisam sonhar, ter contato
com outras culturas, conhecer suas emoções.
É sabido que em alguns casos crianças não
podem ter esse hábito de ir ao cinema,
teatro, etc, mas o professor pode utilizar dos
recursos que estão ao seu alcance, seja em
uma escola pública ou particular.
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Nota-se que acriança se expressa
geralmente de forma mais livremente,
trazendo consigo suas ideias e impressões
sobre o que está fazendo. Isto é um processo
que se dá pouco a pouco, de acordo com as
experiências que lhes são proporcionadas.
Quando a criança encontra no contexto
escolar um espaço que considere a Arte,
incluindo o fazer artístico, a apreciação
e a reflexão de obras artísticas, seus
conhecimentos se ampliam, propiciando,
certamente
uma
aprendizagem
mais
significativa, confirmada por Araújo (2014,
p.23), quando relata que “As artes visuais
desenvolvem a imaginação criadora, a
capacidade de expressão, a sensibilidade e
as habilidades estéticas das crianças, que
adquirem, assim, competências culturais
indispensáveis no mundo de hoje.”
Sabe-se que o contato com a arte,
intencional ou não, permeia a vida das
crianças, em geral, desde muito cedo. À
medida que a criança vai se desenvolvendo,
ela traz consigo experiências vivenciadas
desde o nascimento, as quais incluem diversas
imagens que são acolhidas em sua mente, de
acordo com sua cultura e com o ambiente em
que vive. Sensações, cores, formas, linhas e
traçados vão dando significado às imagens
que posteriormente podem ser argumento
para alguma.

A CRIANÇA, O CONTATO
COM A ARTE E SEUS VÁRIOS
TIPOS DE EXPRESSÃO
A escola pode atender as necessidades
exploratórias das crianças aproveitando a
fase onde elas são extremamente curiosas e
estão prontas a novas descobertas.
Durante toda a vida o ser humano vai sendo
marcado pelas escolhas, pela manipulação
social que imprimem em seu corpo seus
valores.
De acordo com Valladares (2004), a
utilização da arte é um meio de expressão
e criação, e por meio dela, de forma natural,
a criança pode comunicar-se com outras
pessoas, pode aumentar o seu conhecimento
sobre o mundo, e tem o seu desenvolvimento
emocional e social.
A utilização da arte possibilita que a
criança se expresse de uma forma mais
fácil, é criada uma circunstância para que
a mesma desenvolva sua criatividade
espontaneamente.
Lowenfeld & Brittain afirmam que: “Para
a criança, a arte é algo muito diferente e
constitui, primordialmente, um meio de
expressão, enquanto que para os adultos, ela
está usualmente associada à área da estética,
da beleza externa” (1977, p. 18,19).
A capacidade criadora do ser humano
é extremamente ampla, cabendo aos
professores estimularem essa capacidade
nas crianças.
De acordo com Vygotsky (1982, p. 11):
Existe criação não apenas onde têm origem
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os acontecimentos históricos, mas também
onde o ser humano imagina, combina, modifica
e cria algo novo, por insignificante que
esta novidade possa parecer se comparada
com as realizações dos grandes gênios. Se
somarmos a isso a existência da criação
coletiva que reúne todas essas pequenas
descobertas insignificantes em sí mesmas da
criação individual, compreenderemos quão
grande é a parte de tudo o que foi criado
pelo gênero humano e que corresponde
à criação anônima coletiva de inventores
desconhecidos.

atividades de expressão artística são
excelentes recursos para auxiliar o
crescimento, não somente afetivo e
psicomotor como também cognitivo do
aluno”.
A dança e o teatro exercem grande
relevância no desenvolvimento educacional
de cada indivíduo, pois agem como tarefa
de desenvolvimento corporal, reflexão e
criatividade, desenvolvendo a percepção
da criança sobre o mundo em que vive,
melhorando a capacidade de interpretação
e verificação das coisas que estão presentes
no cotidiano.
Segundo Vygotsky (1982), os processos
De acordo com os Parâmetros Curriculares
criadores infantis se refletem sobretudo Nacionais (2001, p. 84):
no faz-de-conta porque, nele, as crianças
(re)elaboram a experiência vivida em seu
O teatro no ensino fundamental
meio social, edificando novas realidades proporciona experiências que contribuem
de acordo com seus desejos, necessidades para o crescimento integrado da criança
e motivações. Sendo assim, as aulas de sob vários aspectos. No plano individual,
Artes colaboram para o desenvolvimento o desenvolvimento de suas capacidades
da capacidade criadora, por meio de dança, expressivas e artísticas. No plano coletivo, o
teatro, entre outras formas de expressões.
teatro oferece, por ser uma atividade grupal,
A educação por meio do teatro e da dança, os exercícios das relações de cooperação,
como expressão emocional e corporal, diálogo, respeito mútuo, reflexão sobre
contribui para o crescimento integrado como agir com os colegas, flexibilidade de
da criança por meio de vários aspectos, aceitação das diferenças e aquisição de sua
desenvolvendo a capacidade expressiva autonomia como resultado do poder agir e
e artística, adquirindo novas formas de pensar sem coerção.
expressão e vocabulário, melhorando a
atenção, a capacidade de observação e
O ensino de Arte deve ser um leque de
de concentração e promovendo a perda possibilidades de conhecimentos diversos
da timidez, da inibição, estimulando a que levem o aluno a uma percepção abstrata
cooperação, o diálogo, o respeito mútuo, o e concreta de mundo, das pessoas que vivem
companheirismo e torna as crianças mais nele e especialmente da sua função como
flexíveis para aceitar as diferenças.
aprendiz e conhecedor da estética natural e
Segundo Reverbel (2002, p. 34) “as humana.
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Alguns objetivos para o ensino de Artes são
apresentados pelos Parâmetros Curriculares
Nacionais-PCNs (2001, p. 53,54), tais como:
*expressar e saber comunicar-se em artes
mantendo uma atitude de busca pessoal
e/ou coletiva, articulando a percepção,
a imaginação, a emoção, a sensibilidade
e a reflexão ao realizar e fruir produções
artísticas;
* interagir com materiais, instrumentos
e procedimentos variados em artes
(Artes Visuais, Dança, Música, Teatro),
experimentando-os e conhecendo-os de
modo a utilizá-los nos trabalhos pessoais;
* edificar uma relação de autoconfiança com
a produção artística pessoal e conhecimento
estético, respeitando a própria produção e
a dos colegas, no percurso de criação que
abriga uma multiplicidade de procedimentos
e soluções;
* compreender e saber identificar a arte
como fato histórico contextualizado nas
diversas culturas, conhecendo, respeitando
e podendo observar as produções presentes
no entorno, assim como as demais do
patrimônio cultural e do universo natural,
identificando a existência de diferenças nos
padrões artísticos e estéticos;
* observar as relações entre o homem e
a realidade com interesse e curiosidade,
exercitando
a
discussão,
indagando,
argumentando e apreciando arte de modo
sensível;
* compreender e saber identificar
aspectos da função e dos resultados do
trabalho do artista, reconhecendo, em sua
própria experiência de aprendiz, aspectos do

processo percorrido pelos artistas;
* buscar e saber organizar informações
sobre a arte em contato com artistas,
documentos, acervos nos espaços da escola e
fora dela ( livros, revistas, jornais, ilustrações,
diapositivos, vídeos, discos, cartazes)
e acervos públicos (museus, galerias,
centros de cultura, bibliotecas, fonotecas,
videotecas, cinematecas), reconhecendo e
compreendendo a variedade dos produtos
artísticos e concepções estéticas presentes
na história das diferentes culturas e etnias.
Todos esses objetivos apresentados
pelos PCNs são de grande relevância para o
desenvolvimento do ser humano, podendo
notar que estão presentes em nosso
cotidiano, mas devem ser estimulados no
processo ensino aprendizagem.
Todas as pessoas necessitam ampliar
seus horizontes, se abrindo mais para a
compreensão do mundo, entendendo
a
diversidade
de
conhecimentos,
comunicando-se, e por meio da Arte como
forma de expressão esta comunicação tornase mais tátil e explorada, pois existe uma
compreensão diferenciada das coisas.

MOVIMENTO E CRIANÇA
É inato do ser humano o ato de movimentarse. Estamos sempre nos movimentando em
tudo que fazemos, mas a capacidade que
uma criança tem para movimentar-se é muito
mais ágil que um adulto.
A criança está em constante movimento,
e é por meio dele que ela expressa suas
emoções e desejos.
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A criança se movimenta nas ações do seu
cotidiano. Correr, pular, girar e subir nos objetos
é algumas das atividades dinâmicas que estão
ligadas à sua necessidade de experimentar
o corpo não só para o seu domínio, mas
na construção de sua autonomia. A ação
física é a primeira forma de aprendizagem
da criança, estando a motricidade ligada à
atividade mental. Ela se movimenta não só
em função de respostas funcionais ( como
ocorre a maioria dos alunos), mas pelo prazer
do exercício, para explorar o meio ambiente,
adquirir melhor mobilidade e se expressar
com liberdade. Possui, nesta etapa de sua
vida, um vocabulário gestual, fluente e
expressivo (PARÂMETROS CURRICULARES
NACIONAIS, 2001, p. 67).
Segundo o Referencial Curricular Nacional
de Educação Infantil (1998), é muito comum
que, destinadas a garantir um clima de ordem
e de harmonia da sala, algumas práticas
educativas procurem simplesmente suprimir
o movimento, impondo às crianças de
diferentes idades rígidas restrições posturais.
Segundo Ferreira (2008), a criança brinca
com seu corpo rola, corre, rabisca, desenha,
escreve, constrói, destrói, cai, equilibra, se
esconde, salta, etc. Essas experiências vão
potencializar as crianças diante do mundo,
pois servirão de base para seu psiquismo,
assim como farão com que percebam a
importância do seu ser.
O movimento é uma forma de linguagem
corporal em que expressamos nossos
sentimentos, emoções e pensamentos,

estando ligado à cultura na qual a criança
está inserida.
Algumas escolas em suas práticas
educativas, visando manter a ordem e a
disciplina impõe às crianças regras e limites
no que diz respeito aos movimentos, como
permanecer em fila, realizar atividades
sistematizadas, brincadeiras dirigidas, entre
outras.
Para a criança o movimento é uma forma
de expressão e comunicação por meio dos
gestos faciais e da utilização do corpo.
O corpo é um importante meio para
expressar os sentimentos, por meio das falas,
gestos entre outros que varia de cultura para
cultura.
Por meio das expressões dos adultos
as crianças imitam e criam suas próprias,
possibilitando aprendizagens constantes.
Durante o processo ensino aprendizagem,
os professores devem explorar ao máximo
a expressão por meio dos movimentos,
desenvolvendo
algumas
capacidades,
como: reconhecimento do próprio corpo,
exploração das possibilidades de gestos
e ritmos corporais, conhecimento das
potencialidades e limites do próprio corpo,
entre outras.
A expressividade do movimento engloba
expressões e comunicações, relacionadas
com a cultura. O teatro e a dança manifestam
a cultura corporal dos diferentes grupos
sociais e não pode ser determinados por
movimentos prontos dos adultos, portanto os
professores devem atuar como mediadores
no processo ensino aprendizagem.
As escolas devem favorecer um ambiente
físico e social onde as crianças se sintam
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protegidas e acolhidas e ao mesmo tempo
seguras para se arriscar e vencer desafios e ao
lado das situações planejadas especialmente
para trabalhar o movimento.
O trabalho expressivo dos movimentos
poderá ajudar o professor a organizar melhor
sua prática, levando em conta as necessidades
motoras das crianças.
De acordo com Almada (1999, p.10): “as
atividades lúdicas são indispensáveis para a
apreensão dos conhecimentos artísticos e
estéticos, pois possibilitam o desenvolvimento
da percepção, da imaginação, da fantasia e
dos sentimentos”.
Segundo Mattos e Neira (2003):

As crianças se comunicam e se expressam
por meio de gestos e das mímicas faciais, e
interagem utilizando fortemente o apoio do
corpo.
Todas as formas de Expressão e Movimento
estão ligados a nossa parte psicomotora. De
acordo com Mello (1989, p. 30):

Por tratar da relação entre o homem, seu
corpo e o meio físico e sócio cultural no qual
convive, a Psicomotricidade é fundamentada
e estudada por um amplo conjunto de
campos científicos, onde se pode destacar
a Neurofisiologia, a Psiquiatria, a Psicologia
O movimento, o brinquedo, os jogos e a Educação, imprimindo cada uma dessas
tradicionais da cultura popular preenchem áreas enfoques que lhe são específicos.
de alguma forma determinadas lacunas na
rotina das salas de aula. Em algumas escolas
Portanto, a capacidade de exploração
podemos encontrar as músicas coreografadas do corpo está ligada aos movimentos e a
no início dos trabalhos, o momento do parque psicomotricidade, estudada por especialistas
livre ou dirigido, os caminhos com jogos ou na área de saúde e educação.
materiais lúdicos. (MATTOS E NEIRA, 2003,
p.176)
Portanto entende-se que o movimento
e a ludicidade são fatores que atuam
conjuntamente na sua educação.
Segundo o Referencial Curricular Nacional
para a Educação Infantil (1998, p.15):
O movimento humano, portanto, é mais
do que simples deslocamento do corpo no
espaço: constitui-se em uma linguagem que
permite às crianças agirem sobre o meio
físico e atuarem sobre o ambiente humano,
mobilizando as pessoas por meio de seu teor
expressivo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Arte e a variada forma de Expressão trazem contribuições
importantíssimas para o desenvolvimento integral da criança.
A Arte vem enriquece e amplia as possibilidades expressivas,
afetivas e cognitivas na formação do ser humano.
O desenvolvimento da criança ocorre dentro de um grupo
social conforme sua interação com o meio onde vive.
A educação por meio da Arte e da Expressão contribui
no desenvolvimento da criatividade, da autonomia e da
espontaneidade.
O corpo transmite nossa personalidade, nossa sexualidade,
e sensibilidades que fazem de nós, seres autênticos e,
portanto, únicos, dessa forma a Arte como forma de
expressão deve ser compreendida em suas potencialidades
para a formação educacional, cultural e histórica de crianças
e jovens dentro do espaço escolar.
Conclui-se que a Arte e a Expressão possibilitam o
desenvolvimento da criatividade, da coletividade, da
desinibição e da noção de organização.
As linguagens artísticas, como a dança e o teatro não podem
ser sinônimos de festividade apenas. Elas são estratégias
para que as crianças se apropriem do conhecimento de forma
significativa, desenvolvendo a criatividade, a coletividade,
o respeito, o autoconhecimento e contribuindo para a
formação do ser sensível, crítico e reflexivo, que se expressa
e se comunica.
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A SURDEZ E DUAS REALIDADES
UM COMPARATIVO DO BRINCAR E IMAGINAR
NO AMBIENTE REGULAR/INCLUSIVO DE ENSINO
E NO AMBIENTE BILÍNGUE/BICULTURAL
RESUMO: A Educação Infantil é a etapa mais importante na vida de uma criança, na medida
em que lhe proporciona desenvolver-se integralmente em seus fatores físicos, psicológicos,
intelectual e social. Dentro dessa concepção, certamente a mais importante e espontânea
atividade da criança é o brincar. Ao brincar, a criança reproduz a sua própria realidade imediata,
dando a ela significado, sendo assim, o presente estudo teve como objetivo investigar o
brincar e o imaginar de duas crianças surdas na idade de dois e três anos, que frequentam
classes da Educação Infantil no Município de São Paulo. Uma das crianças está inserida em
uma instituição bilíngue/bicultural e a outra em uma escola regular/inclusiva.
Palavras-chave: Surdez; Educação; Criança; Brincar; Escola.
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INTRODUÇÃO
Na educação, a comunidade e a realidade
do aluno são alguns dos fatores decisivos
no processo de aprendizagem. E nesta
comunidade estão incluídas as pessoas com
necessidades educacionais especiais - dentre
estas os surdos. Nos últimos anos, vive-se o
paradigma da inclusão e, sobretudo, no que
se diz respeito à educação de surdos.
Com os avanços tecnológicos da
medicina, muitas crianças prematuras e
com diferentes síndromes tem sobrevivido,
e, como consequência, tem se observado
a entrada de alunos com as mais diversas
deficiências na rede regular de ensino,
demandando da escola uma adaptação às
suas especificidades, sendo que o órgão do
Ministério da Educação (MEC) responsável
pela educação da criança com deficiência é a
SECADI (Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão) e
segundo a Lei de Diretrizes e Bases Nacionais
da Educação Nacional, a Educação especial é
um modelo de educação escolar, oferecida de
modo preferencial na rede regular de ensino,
para indivíduos com anseios educacionais
especiais, desde a Educação Infantil ao
ensino superior.
Com certeza, a mais importante e
espontânea atividade da criança é o brincar,
assim, ao brincar a criança reproduz a sua
própria realidade imediata, dando a ela
significado. Brincar é uma importante forma
de comunicação, sendo por meio desta ação
que as crianças podem reproduzir o seu diaa-dia e o ato de brincar acaba por propiciar
o processo de aprendizagem da criança, pois

otimiza a criação da reflexão, da autonomia e
da criatividade, fixando, desta forma, um elo
estreito entre jogo e aprendizagem.
O objetivo geral é de se analisar estudos
e observações relacionados à forma como
a escola desenvolve o brincar e o imaginar
de crianças surdas de dois a três anos da
Educação Infantil no município de São Paulo,
inseridas em uma escola bilíngue/bicultural
e como o mesmo ocorre com crianças surdas
inseridas em uma escola regular.
Com relação aos objetivos específicos,
busca-se refletir sobre o brincar e imaginar
de crianças surdas estabeleceu-se como
objetivos comparar o desenvolvimento
do brincar e imaginar das crianças surdas
incluídas no espaço bilíngue/bicultural a
outras incluídas na cultura ouvinte de sala
regular. Procurou-se conhecer a realidade
na qual as crianças surdas estão envolvidas
verificando a interação do brincar e imaginar,
identificando como ocorrem as brincadeiras
que englobam o uso da língua.
No que diz respeito à justificativa, esta
investigação aqui apresentada pode servir
como uma “lente” conceitual para se “olhar” a
experiência do brincar e imaginar nas escolas
de Educação Infantil sob a real perspectiva
de atender a todos em suas especificidades,
dando a todos o direito e acesso a educação
de qualidade.
A educação bilíngue revela-se como um
novo desafio para a educação e os serviços
prestados às pessoas surdas, pois, pelas
dificuldades óbvias para o aprendizado de
uma língua oral e com o intuito de não perder
o tempo cronológico e psicológico ideais, a
Língua Brasileira de Sinais apresenta-se como
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o instrumento mais eficaz para o atendimento
dos reais anseios e singularidades da criança
surda, a saber, a comunicação com o meio e
instrumento do pensamento.

A SURDEZ E DUAS
REALIDADES
A Educação Infantil é um período
importante na educação da criança, como
ratifica Antunes (2004, p. 9):
A ciência revela que o período que vai
da gestação até o sexto ano de vida é o
mais importante na estrutura das bases
para as competências e habilidades
que serão instituídas no decorrer da
existência humana, evidencia-se que
a Educação Infantil de modo efetivo é
tudo; o resto, quase nada.
A Educação Infantil é a etapa escolar mais
importante da vida acadêmica na medida
em que propicia à criança desenvolver-se
de modo integral em seus fatores físicos,
psicológicos, intelectual e social.

A TRAJETÓRIA DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Na sociedade antiga, o sentimento de
infância não havia e isto não leva a entender
que as crianças fossem negligenciadas
ou abandonadas, já que o sentimento de

infância não quer dizer o mesmo que carinho
pelas crianças, sendo que ele corresponde
a uma consciência da peculiaridade infantil,
peculiaridade esta que distingue a criança do
adulto. Esta consciência é que não existia e,
devido a isso, assim que a criança não mais
requeria os cuidados contínuos de sua mãe
ou ama, ela adentrava na sociedade dos
adultos e não se diferenciava mais destes.
As crianças muito pequenas "não
contavam", já que nessa etapa da vida as
crianças "lutavam" contra o elevado índice de
mortalidade gerado por uma gama de fatores
(sendo o de ordem higiênica o principal).
A sobrevivência das crianças pequenas
era muito difícil e se sobrevivessem a este
período, elas eram confundidas com os
adultos.
No século XVI, surgiu um olhar mais
diferente em relação ao sentimento de
infância. A criança, por sua ingenuidade,
amabilidade, inocência e graça, tornou-se
uma ‘nascente’ de relaxamento e distração
para o adulto, sendo que este sentimento é
a "paparicação", que tem origem no seio da
família, em contrapartida, já no século XVII,
derivou de uma fonte exterior à família:
dos eclesiásticos ou dos homens da lei e de
um maior número de moralistas, um novo
sentimento de infância, que acabou por
inspirar a educação até o século XX, seja na
área urbana como na área rural, na burguesia
como no povo.
O apego à infância e à sua peculiaridade
não se revelava por meio da distração e da
atividade lúdica, mas, por meio de interesse
psicológico e da preocupação moral, sendo
mister, ao mesmo tempo, manter e disciplinar,
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sendo que este sentimento denominouse infância, assim, a infância nem sempre
mereceu o lugar de destaque que tem na
sociedade atual.
O historiador Áries (1981, p.279) retrata
que:
O sentimento da infância é uma criação
social, invenção de um novo modelo de
organização da sociedade e de uma nova
mentalidade que passa a enxergar a criança
como alguém que deva ser cuidada, educada
e preparada para a vida futura.
O fato da criança, a partir do século XVII,
ter surgido e ocupado um lugar determinado,
acabou por fazer com que ela desocupasse os
lugares antes ocupados na comunidade. Ao
se abrir espaço para a criança no século XVII,
ocorreu a sua limitação, seu confinamento
em escolas e colégios, expulsando-a da vida
social adulta e afastando-a das atividades
adultas.
Segundo Charlot (1979, p. 111):
Sua imagem passa a ser relacionada a
atividades específicas, havendo uma sutil
rejeição da criança ao mesmo tempo em
que ela é reconhecida como categoria social
de grande importância, assim, a criança, em
nossas sociedades, é econômica, social e
politicamente marginalizada.
A Educação Infantil, no Brasil, surgiu
como uma proposta de cuidado mais
voltado para o atendimento a crianças de
famílias de baixa renda e com perspectiva
política, pois somente quando segmentos da
classe média foram buscar atendimento em
creches para seus filhos é que esta recebeu
força para aprofundar a discussão de uma
proposta pedagógica compromissada com o

desenvolvimento integral e a construção de
conhecimento pelas crianças.
Os olhares iniciais para a criança pequena
no Brasil acontecem à parte da implementação
das primeiras instituições educacionais.
Surgiam
as
primeiras
instituições
educacionais de nível superior, na década
de 1822, e é do seu funcionamento que a
temática da criança, bem como a definição
de infância, teve expressão. Embora a maior
ênfase nas discussões sobre a criança tenha
ocorrido no pós-1850, somente a partir da
década de 70 do século XVIII a problemática
da educação das crianças obteve maior
espaço, até mesmo bibliográfico, não só
no campo da história como no campo da
antropologia, da psicologia, da sociologia e
da filosofia.

A IMPORTÂNCIA DO
BRINCAR
Ao nascer, a criança tem em si um
potencial que será desenvolvido num
processo interativo com o meio, e tais
experiências determinarão sua forma de agir,
pensar e sentir. Os cuidados com a saúde, a
higiene, a alimentação, o afeto e o brincar,
objetivam dar as crianças a oportunidade de
se desenvolver de forma sadia e feliz.
Para a criança, a entrada na escola de
Educação Infantil significa o passo inicial para
a sua independência, assim, a convivência
com crianças da mesma faixa etária,
uma nova rotina, a exigência de regras, o
desenvolvimento de atividades grupais que
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vão compor os caminhos a serem percorridos
pelas crianças a partir de então.
O faz de conta é caracterizado através de
um diálogo que a criança acaba por fixar com
seus parceiros e mesmo com bonecos. Ele
requer contínua negociação de significados
e de regras que regulamentam uma situação
de acordo com as crianças assumindo papéis,
o que faz com que o transcorrer do enredo
criado pelas interações das crianças seja
sempre imprevisível, assim, as brincadeiras
criam novidades (KISHIMOTO, 1997).
Por meio do brincar de faz de conta, as
crianças podem transpor contradições, que
são motivadas pela chance de se lidar com o
acaso, com a regra e a ficção, pelo anseio de
expressar um ponto de vista próprio do real,
embora por ele caracterizada. Na linguagem
instituída no jogo simbólico, dentro de
um clima “como se fosse assim ou assado”,
a criança recria elementos perceptuais,
cognitivos e emocionais, institui novos
papéis para si e reestrutura cenas ambientais,
compondo-se espaço para a fantasia.
Vygotsky considera o brincar como
um importante fator de promoção do
desenvolvimento, afirmando que, apesar do
brincar não ser o aspecto que predomina na
infância, ele exerce uma enorme influência
no desenvolvimento infantil, assim, diz que
“[...] é no brincar que a criança aprende a agir
num ambiente cognitivo, ao invés de uma
esfera visual externa, e não dos incentivos
propiciados
pelos
objetos
externos”
(VYGOTSKY, 1987, p.126).
A evolução de uma criança é um longo
percurso que vai da dependência mais plena
à vivência independente e à autonomia

da própria identidade individual e social.
A criança caminha da indiferenciação
e confusão entre ela e os outros para a
consciência de sua existência singular como
indivíduo entre outros indivíduos.
Atualmente, a ludicidade é um assunto
que está conquistando espaço no Brasil,
principalmente na Educação Infantil, já que
não há infância sem brincadeiras. A palavra
lúdica vem do latim “ludus” que significa
brincar. Neste brincar estão incluídos jogos,
brinquedos e divertimentos, no entanto, a
ludicidade não pode ser vista somente como
diversão, pois, é um anseio do ser humano
em qualquer idade já que, quando a criança
brinca, está assimilando o mundo físico e
social à sua maneira.
O lúdico tem vários conceitos que não
abrangem apenas uma área, e sim passam
por vários campos das ciências. No campo
da filosofia existem vários termos como
“divertimento” que são as maneiras de
entendimento do jogo, já que, segundo
Huizinga (1990), a realização do lúdico se
dá pelo jogo e é pelo jogo que a sociedade
se desenvolve, tendo sua essência no
divertimento que deve expressar lazer, alegria
e agrado, sendo uma atividade desligada de
todo e qualquer interesse material e sem
qualquer lucro.
Segundo Marcelino (1990, p. 27), “o lúdico
é um componente da cultura a partir de suas
manifestações nas relações sociais”, a partir
disso, percebe-se que a ideia de cultura que
está relacionada ao lúdico tem um sentido
amplo, constituindo-se no conjunto de
experiências humanas adquiridas durante
muito tempo, implicando no reconhecimento
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da atividade do homem e estando relacionada
à construção de significados que dão sentido
à sua existência.
Na sociedade atual houve uma diminuição
da importância dos jogos, festas e do lazer,
a partir do período de urbanização que veio
reforçar o trabalho e as obrigações sociais,
fazendo com que o lúdico fosse desprezado
em favor das obrigações e do trabalho.
Na maioria das vezes, não se pode ter uma
visão separada do trabalho e do lazer, visto
que há uma relação de dependência entre
essas esferas, pois nas relações sociais de
produção, a vivência do prazer e do trabalho
supõe em grande parte a do trabalho, por
mais que no cotidiano estas atividades
tenham fortes marcas de produtividade.
Para a criança, brincar é um compromisso
sério, já que esta chega à escola com um
grande potencial criativo capaz de criar
e recriar histórias, por exemplo, ricas em
detalhes que a ajudam a desenvolver sua
capacidade afetiva, motora e cognitiva.
Na Educação Infantil há diferentes
concepções sobre as brincadeiras. Uma
delas é a concepção estruturalista, de que
brincadeira é uma atividade espontânea
originada da própria criança. A outra tendência
é a utilização das brincadeiras como recursos
didáticos. Nesta perspectiva, o educador se
utiliza das brincadeiras para ensinar noções
de cores, numerais, parte do corpo, fazendo
da aprendizagem algo prazeroso.
Segundo Benjamim (1984, p. 41) “os
brinquedos não foram em seus primórdios
invenções de fabricantes especializados,
eles nasceram nas oficinas de trabalhadores,
em madeira”, visto que a criança adquire

experiências brincando, assim, a brincadeira
é considerada uma parcela importante da sua
vida. As crianças evoluem através de suas
próprias brincadeiras e das invenções de
brincadeiras realizadas por outras crianças
e adultos, assim, ao crescerem, as crianças
ampliam de modo gradual sua aptidão para
visualizar a riqueza do mundo externamente
real. A brincadeira é a prova nítida e contínua
da capacidade criadora.
Para Piaget (1992, p.40) “a atividade
lúdica é o berço obrigatório das atividades
intelectuais da criança, sendo indispensável
à prática educativa”, dessa forma, para o jogo
é um meio de aprendizagem tão poderoso,
já que por meio dele a criança inicia seu
processo de leitura.
De acordo com o Referencial Curricular
Nacional da Educação Infantil (BRASIL,
1998, p. 27), “a brincadeira é uma linguagem
infantil que mantém um elo importante com
aquilo que é o “não brincar”.
Ressalta-se que a brincadeira é, por um lado,
uma ação que decorre do plano imaginário,
implicando que aquele que brinca tenha o
domínio da linguagem simbólica. Brincar é
necessário para apropriar-se de elementos
da realidade, já que toda brincadeira é uma
imitação modificada, por outro lado, o brincar
otimiza a autoestima das crianças, ajudandoas a superar suas aquisições de forma criativa.
As brincadeiras de faz de conta, as
atividades lúdicas de construção e aqueles
que possuem regras, jogos tradicionais,
didáticos etc., propiciam um melhor processo
de aprendizagem através de atividades
lúdicas. No faz de conta, as crianças
aprendem a imitar representar e comunicar-
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se em função de uma pessoa, um herói,
ou um personagem. Quando se utilizam
desta linguagem do faz de conta, a criança
enriquece sua identidade e autonomia e
desenvolve um sentido próprio de moral e
de justiça.
As brincadeiras contribuem para a
socialização da criança, pois ela brinca com
outras crianças e utiliza objetos materiais
e imaginação que lhe são propostas, o que
possibilita uma maior integração. Ela brinca
com o que tem à mão e com o que tem na
cabeça, através da imaginação, suporte
perfeito para realizar o seu desenvolvimento
integral.
“Seu corpo é valorizado no brincar.
A ação do brincar esta introduzida no
comportamento diário da criança, em que
há uma ampliação na sua capacidade de
aprender e se comunicar com os outros”
(GARVEY, 1992, p. 7).
Brincar é um comportamento muito
frequente em períodos de expansão intensa
de conhecimento de si próprio, do mundo
físico e social e dos sistemas de comunicação.
A brincadeira proporciona à criança
uma relação entre o material e o físico,
incentivando as descobertas, inventando
e promovendo mudanças no meio social,
mas quando ela é tolhida pela família,
pela escola está demostra ter dificuldades
diante dos problemas do dia a dia, o que
acarreta na modelação do adulto frustrado e
ensimesmado (TELES, 1997, p. 20).
O reconhecimento, auxílio e incentivo, por
parte de pais e professores, é condição mister
para o bom desenvolvimento da criança
criativa, de autoestima positiva, segura e

equilibrada, já que é de suma importância o
incentivo à criatividade, sendo que isto faz
parte da vida social. Para as crianças é muito
importante brincar, pois é por meio das
brincadeiras que se influencia a formação da
personalidade e a relação que terão com a
sociedade.

A EDUCAÇÃO INFANTIL PARA
CRIANÇAS SURDAS
Para tratar da Educação Infantil para surdos
e refletir sobre a importância do brincar e
imaginar em sua formação é necessário fazer
um importante e breve passeio pelas raízes
históricas da educação dos surdos.
De acordo com Sá (2006), a história comum
dos Surdos é uma história que destaca a
caridade, o sacrifício e a dedicação relevantes
para vencer “grandes adversidades”. Perlin
e Strobel (2006) ressaltam que as decisões
sobre a educação de surdos sempre foram
fixadas por sujeitos ouvintes que se
autoconferiram poder para a tomada dessa
decisão.
No Egito antigo, os surdos eram
considerados
pessoas
especialmente
selecionadas, sendo que o seu silêncio e
sua postura característica propiciavam-lhes
ar de misticismo (ERIKSSON, 1998, apud
PEREIRA, 2011).
Já na Grécia antiga, devido ao fato de
as sociedades estarem de modo contínuo
envolvidas em guerras ou em conflitos
armados, a bravura era considerada
peculiaridade essencial, dessa forma, todos
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os que eram vistos como sendo um peso
para a sociedade eram exterminados.
Também entre os Romanos a vida dos
surdos era extremamente difícil. Como conta
a história (ERIKSSON, 1998, apud PEREIRA,
2011), era dado à família poder irrestrito
sobre a vida dos filhos, assim, era comum
que os tidos como “defeituosos” fossem
afogados no rio Tibre.
Segundo Lacerda (1998), nada de
realmente importante aconteceu no mundo,
em relação ao oralismo até o início da década
de 50, com as novas descobertos métodos e a
chance de “protetizar” crianças surdas muito
pequenas, sendo criados novos métodos para
que a escola pudesse atuar sobre aspectos
da percepção auditiva e de leitura labial da
linguagem falada, surgindo, assim, um grande
número de métodos e dando nova esperança
de que, com o uso de próteses, fosse
possível educar crianças com surdez grave e
profunda a ouvir e, por consequência, a falar.
Resumindo, acreditava-se que a “cura” para a
surdez havia sido encontrada.
Na década de 60, Stokoe deu início
às primeiras pesquisas sobre a língua de
sinais americana que tinham como objetivo
atribuir-lhe estatuto linguístico (MOORES,
1996, apud PEREIRA, 2011).
Apesar da proibição dos oralistas quanto
ao uso de gestos e sinais, de modo raro se
verificava uma escola ou instituição voltada
para surdos que não tivesse desenvolvido,
às margens do sistema, um modo próprio de
comunicação por meio dos sinais, também
não estando clara a superioridade acadêmica
de crianças surdas, filhas de pais surdos,
em relação às crianças surdas, filhas de pais

ouvintes.
O não contentamento com o oralismo e as
pesquisas sobre a língua de sinais americana
acabaram por dar origem a novas propostas
pedagógico-educacionais no que diz respeito
à educação da pessoa surda, e a tendência
que obteve impulso na década de 70 foi à
denominada ‘comunicação total’ (STEWART,
1993, apud LACERDA, 1998).
“A comunicação total é a prática de
se fazer uso de sinais, leitura orofacial,
amplificação e alfabeto digital com intuito de
propiciar inputs linguísticos para estudantes
surdos, assim, eles podem expressar-se nos
modelos preferidos” (STEWART, 1993, apud
LACERDA, 1998, p. 118).
Na década de 80, os surdos, na condição de
minoria, passaram a exigir o reconhecimento
da Língua de Sinais como válida e passível
de ser empregada na educação de crianças
surdas, a reivindicar o direito de ter
reconhecida sua cultura e transmitir essa
cultura às crianças surdas.
Acabaram por sair de uma fase de
passividade, onde tinham sua vida decidida
pelos ouvintes, assim, iniciaram um
movimento que se exigia respeito a seus
direitos de cidadãos (LANE, 1992, apud
PEREIRA, 2011).
O movimento conseguiu mobilizar alguns
responsáveis por sua educação para que
esta fosse reformulada. A novel proposta
de trabalho acabou por receber o nome de
‘bilinguismo’.
De acordo com Goldfeld (1997, p. 38), o
Bilinguismo caracteriza-se da seguinte forma:
O Bilinguismo tem como pressuposto
básico o que surdo deve ser Bilingue, ou seja,
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deve adquirir como língua materna à língua
de sinais, que é vista como a língua natural
dos surdos e, como segunda língua a língua
oficial do país [...], os autores relacionados
ao bilinguismo percebem o surdo de forma
bem diferente dos autores oralista e da
comunicação total e para os bilinguistas, o
surdo não precisa almejar uma vida similar ao
ouvinte, podendo assumir sua surdez.
O intuito da educação precoce é o
desenvolvimento da criança em todos os
seus aspectos, tanto cognitivos quanto social
e emocional, além de propiciar condições
para as crianças surdas adquirirem a Língua
Brasileira de Sinais e interagirem com adultos
Surdos (NASCIMENTO, 2004). Como um
momento escolar muito particular, a Educação
Infantil para surdos porta, então, riquezas
de possibilidades no processo ensino/
aprendizagem. Tanto o professor quanto o
aluno são constantemente desafiados nesse
caminhar e o lúdico é a tônica de qualquer
atividade escolar envolvida.
Na Educação Infantil para crianças surdas,
familiares precisarão ser orientados, pois, a
maioria possui dificuldades para se comunicar
com os próprios filhos (NASCIMENTO,
2004).
Essa orientação deve ir além da
compreensão da língua. Deve ser feita
relacionando o toque, o olhar e a expressão
corporal, que representam as primeiras
manifestações de comunicação gestual
compreendida por todos os bebês, sejam
eles ouvintes, ou surdos.
Na sociedade brasileira, as leis sobre
os surdos são presentes e de uma forma

abundante, sendo que estas legislações
fixam alguns fatos obrigatórios, por exemplo,
a educação especial e a educação inclusiva.
O fato de o surdo ser um sujeito que gera
cultura baseada na experiência visual requer
uma educação fundamentada nesta sua
diferença, assim, a Constituição Federal, de
1988, afiança o direito a diversas expressões
culturais do povo brasileiro, o que faz antever
o anseio de serem acatados os direitos
culturais dos surdos. (PERLIN e STROBEL,
2006).
Na história da educação de surdos são
muitas as referências à supremacia da fala.
Desde a antiguidade, a fala esteve ligada à
possibilidade do surdo pensar e, entre os
argumentos utilizados pelos defensores do
oralismo, o mais forte se refere à necessidade
dos surdos desenvolverem a fala, o que
possibilita, entre outras coisas, a integração
na sociedade ouvinte (PAIVA E SILVA, 2000
apud PEREIRA, 2011).
Porém nos últimos anos, com a adoção
da língua de sinais na educação de surdos,
constata-se uma diferença no que a literatura
apresenta e no que se observa. Os surdos
conseguem adquirir uma competência na
linguagem, permitindo que se desenvolvam
de forma semelhante à de qualquer outra
criança, em todos os aspectos.
Até recentemente, as línguas de sinais
eram consideradas apenas representações
miméticas, ou seja, um tipo de pantomima,
totalmente icônicas e sem nenhuma estrutura
interna formativa, desprovidas de precisão,
flexibilidade e sutileza (SACKS, 1990, apud
QUADROS, 1997).
Nos dias atuais, as pesquisas que vêm
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sendo realizadas nesse campo acabam por
evidenciar que tais línguas são complexas,
consistindo em sistemas abstratos de regras
gramaticais, naturais às comunidades surdas
dos países que as fazem uso. As línguas
de sinais são naturais e viso espaciais,
desenvolvendo-se no meio em que vive a
comunidade surda, surgindo de um anseio
natural de comunicação entre indivíduos que
não fazem uso do canal oral-auditivo, porém
o canal viso espacial e passaram de geração
em geração de pessoas surdas (QUADROS,
1997).
Essas línguas são, destarte, vistas pela
linguística como um sistema linguístico
legítimo e completo e não como um
problema do surdo ou como uma patologia
da linguagem (QUADROS, 1997).

A EXPERIÊNCIA DO BRINCAR
EM DUAS ESCOLAS DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
Neste trabalho, a fim de analisarmos a
diferença no desenvolvimento do brincar e
imaginar na Educação Infantil de crianças
surdas de dois a três anos inseridas em
uma escola bilíngue/bicultural e em uma
escola regular no município de São Paulo foi
necessário estudo através de uma pesquisa
bibliográfica e empírica com uma abordagem
qualitativa.
Os dados coletados para a pesquisa
bibliográfica
foram
informações
de
documentos oficiais, livros científicos, livros
didáticos e artigos de revistas científicas,

que são fontes secundárias e imprescindíveis
para uma análise adequada do trabalho aqui
proposto.
Para a pesquisa de campo os dados foram
coletados de respostas de questionários
respondidos por pais e professores de um
CEI (Centro de Educação Infantil) vinculado
à Secretaria Municipal de Educação e de
uma ONG (organização não governamental)
Bilíngue/Bicultural, vinculado à Secretaria
do Bem Estar Social. Ambos localizados no
município de São Paulo, no Estado de São
Paulo, bem como observações do cotidiano
da população estudada no ambiente escolar.
A população escolhida para a realização da
observação foi composta por duas crianças
de dois e três anos que frequentassem salas
de Educação Infantil, sendo que a pesquisa
tinha como pré-requisito a existência de
documentos que comprovassem que as
mesmas são surdas congênitas, ou perderam
a audição no período anterior ao da aquisição
da língua.
Baseando-nos
nas
informações
encontradas nas instituições, nomearemos
as crianças de A e B. Na época da realização
da observação, podemos resumir as
informações sobre elas, da forma que segue
abaixo:
Sujeito A: sexo feminino, nascida em
21/08/2009 com dois anos e 11 meses
no início da pesquisa. Atendida em sala
regular do ensino municipal de São Paulo
e matriculada em 19/12/2011. Apresenta
histórico de deficiência auditiva na família
(irmãos) e possui ausência de resposta
bilateral.
Sujeito B – Sexo feminino, nascida em
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21/08/2009 com dois anos e 11 meses
no início da pesquisa. Atendida em uma
Organização
não
governamental
do
município de São Paulo e matriculada no
dia 30/11/2011. Apresenta histórico de
deficiência auditiva na família (pai) e possui
ausência de resposta bilateral.
Durante as primeiras observações em sala
de aula, notei que o sujeito A não interagia
com as crianças no momento das brincadeiras,
procurando brincar mais isoladamente,
buscando em alguns momentos a presença
da professora. Este fato foi observado na
brinquedoteca do CEI, onde a criança brincou
nos cavalinhos, no escorregador e na piscina
de bolinha, não buscando interagir com as
demais crianças.
Nos momentos em que foi sugerida a
brincadeira livre, notei que a criatividade
da criança ficou limitada pela dificuldade de
comunicar-se com os demais colegas de sala.
No decorrer das observações, percebi que
a criança estava começando a se integrar
com os colegas através das intervenções
da professora, brincando um pouco menos
sozinha.
No momento de brincadeiras no parque,
a criança já buscava uma colega, por meio
do toque e de gestos, para brincarem no
balanço, na casinha e no gira-gira e quando
contrariada, manifestava seus sentimentos
por gritos e gestos.
Ressalta-se que quando foi proposta
atividade com jogo circuito russo em
pequenos grupos com as demais crianças
nas mesinhas, a criança teve pouco interesse
preferindo brincar com as garrafas coloridas,
observando o movimento do brilho e fazendo

o sinal de bom. A professora perguntou se
ela queria trocar de brinquedos e a mesma
aceitou. Apontou para o que queria e a
professora pegou a massinha onde sozinha
brincou fazendo “cobrinhas” com a massa de
modelar.
Foi proposta também a brincadeira do
dominó com fotos. A criança levou a foto da
criança que pegou, brincando bem pouco,
pois logo saiu da roda e foi pegar um livro e
começou a manusear. Pude observar também
a atividade de brincadeiras cantadas, a
criança interagiu no momento da brincadeira
Adoletar, repetindo os movimentos que a
professora realizava.
No dia em que foram propostos os
brinquedos de monta-monta para que
brincasse em pequenos grupos, a criança
interagiu com o grupo, montou as peças
copiando o que os amigos construíam.
Durante as primeiras observações em
sala notei que o sujeito B possuía uma boa
interação com as demais crianças, inclusive
com as que não pertenciam à sua turma.
Nos momentos de brincadeira, ela sempre
interagia tanto com as outras crianças quanto
com o professor expondo suas vontades e
entendendo perfeitamente as instruções
a serem seguidas e as executando com
prontidão.
Atividades como circuito psicomotor e
massinha foram as mais constantes, nas quais
a criança, além de se divertir, interagia com
as demais crianças. Uma atividade observada
foi brincadeira dança da cadeira onde o
professor utilizava um balançar de braço
como sinal para que cada criança ocupasse
uma cadeira. A brincadeira foi aproveitada
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por todos, mas, como a faixa etária da grande
maioria ainda não condiz com jogos de regras,
as crianças mesmas decidiam o momento de
sair do círculo ou ainda se candidatavam a
sair. A criança pesquisada foi a penúltima a
sair.
Igualmente rica foi a experiência da
brincadeira de adivinhação de objeto, na
qual a professora mostrou diversos objetos
à turma, dando o sinal de cada um. Logo
após ela escondeu um objeto dentro de um
caixa com uma abertura na parte de cima,
pedindo para que cada criança viesse colocar
a mão e pelo tato dissesse que objeto era. A
criança pesquisada acertou o objeto (bola) e
ficou muito contente. Só não gostou quando
colocou a mão dentro da caixa e lá tinha uma
massinha gelatinosa, pedindo para lavar a
mão.
Outra atividade foi a da pintura corporal,
na qual inicialmente o objetivo era registrar
com tinta as marcas dos pés e mãos em um
papel, mas que posteriormente se tornou
uma grande brincadeira. Ao ser exposto à
tinta, inicialmente o sujeito B não gostou
pedindo para lavar a mão logo após tocar na
tinta, contudo, com o decorrer da brincadeira,
aceitou se sujar um pouco. Para concluir a
atividade, a ADI trouxe um espelho onde as
crianças observaram seu corpo pintado. A
criança B notou que outro colega tinha um
sinal no pescoço e iniciou um diálogo sobre
este assunto, interrompendo apenas quando
a auxiliar de sala a chamou para ir tomar
banho.
Outro momento observado foi o da
brincadeira com brinquedos diversos. A
criança pesquisada foi apresentada apenas

a brinquedos masculinos. Ao constatar que
não existiam brinquedos femininos, a mesma
pediu para a auxiliar de sala autorização
para pegar brinquedos de meninas. Indo à
brinquedoteca, escolheu algumas bonecas
e passou a brincar de casinha, fazendo da
boneca sua filha, segurando-a e explicando
para outra criança o como devia brincar, dando
comidinha para a boneca. Posteriormente,
foi sugerida uma brincadeira com bolas. O
sujeito B não aceitou de pronto participar
da brincadeira, na qual era arremessada uma
bola e a criança tinha que pegar. Contudo,
após solicitação da professora, ela começou a
brincar e gostou, interagindo posteriormente
com as crianças, jogando e arremessando a
bola para cima.
Já no campo da imaginação, o momento
de contação de história foi algo frequente
em toda a observação. O sujeito B participou
sempre com bastante entusiasmo, escolhendo
alguns livros para manusear, ora contando
pedaços da história ora perguntando-se
sinais referentes aos personagens ou ao
enredo da história.
Nas duas instituições observadas, foi
possível perceber a presença de duas práticas:
brincadeiras livres e atividades dirigidas. No
entanto nestes momentos percebeu-se que
o sujeito B teve um melhor desenvolvimento
durante as atividades desenvolvidas, cujos
brinquedos se tornaram veículos para
que sua imaginação fosse estimulada não
demonstrando dificuldades para explicar o
que queria, já que tem grande apropriação
da língua de sinais.
Segundo Vygotsky (1987), no início a
brincadeira antecede a fala e no decorrer
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do desenvolvimento a situação se inverte,
passando a fala a organizar e planejar a
brincadeira. O mesmo comportamento não
foi observado no sujeito A, assim, percebese que a ausência de língua de sinais
comprometeu o desenvolvimento de sua

criatividade estando somente integrada no
momento de brincadeiras motoras, pois a
falta da língua impossibilitou-a de vivenciar
relações sociais que contribuem para sua
constituição enquanto indivíduo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Inicialmente, ressalta-se que é dever da escola contribuir para o
desenvolvimento global do ser humano considerando todas as suas
dimensões, físicas, psicológicas, intelectuais e sociais, pois na prática
pedagógica, o cuidar e o educar são indissociáveis. Na infância, a
brincadeira é uma das atividades mais remitentes, assim no cotidiano
é comum ver crianças brincando, assim cada brincadeira é vivida como
um momento único, rico pela sua pluralidade e seus diversos conceitos.
A brincadeira mostra-se um campo rico para observar como a criança
pequena expressa e interpreta o mundo que a cerca, na medida em que
tal atividade representa a essência da criança.
A brincadeira é o instante sobre si mesmo e sobre o mundo, dentro
de um contexto de faz de conta. É por meio da brincadeira que a
criança começa a desenvolver a sua sociabilidade e sua criatividade
encontrando diversas formas de expressão por meio da linguagem. No
brincar, a criança pode ser criativa e utilizar sua personalidade integral
e é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu.
O presente estudo pretendeu analisar o brincar e imaginar de duas
crianças surdas na idade de dois e três anos, da Educação Infantil, no
Município de São Paulo. Uma criança está inserida em uma instituição
bilíngue/bicultural e outra em uma escola regular/inclusiva.
A observação constou de verificar como a experiência do brincar
e imaginar ocorre com essas crianças nas respectivas instituições,
buscando refletir sobre quais são as principais barreiras encontradas
diante dessa expectativa, para tanto, dois campos categoriais foram
explorados: a observação do cotidiano da criança pelo pesquisador
e pelas regentes de classe, e o preenchimento de questionários pela
família e pelos professores, sendo que existiam duas práticas com
relação à brincadeira, a brincadeira livre e a atividade dirigida.
Para as professoras, as crianças estudadas apresentaram significativos
avanços no brincar e imaginar, porém os dados coletados indicam que a
criança surda inserida em um ambiente bilíngue/bicultural apresentou
uma vivacidade maior do que a criança inserida em sala regular/inclusiva,
sendo que esta situação foi constatada nas observações realizadas em
salas de aula pelo pesquisador.
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O CENÁRIO AFETIVO NA CONSTITUIÇÃO
DO SUJEITO E NO SEU DESENVOLVIMENTO
EPISTEMOLÓGICO
RESUMO: A presente pesquisa tem como objetivo apresentar a importância das relações
emocionais no processo ensino-aprendizagem, descrevendo a relevância da relação entre
educando, educador, escola e família. O processo ensino-aprendizagem está vinculado as
diversas influencias do meio cultural em que o educando está inserido, essas influencias
podem interferir de maneira positiva ou negativa em seu desempenho escolar como: quando
morre alguém em sua família, ela poderá ter um baixo rendimento escolar, problemas
financeiros, brigas conjugais e outros fatores semelhantes afetam o desenvolvimento
cognitivo do educando. Esses problemas são uma alerta para o educador entender o que está
por trás de um fracasso escolar, quais são as causas e assim buscar alternativas relevantes
para compreender seu aluno e propor ao mesmo outros meios para avaliar seu desempenho
durante o ano letivo.
Palavras-chave: Aprendizagem; Educadores; Família; Escola; Afetividade.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

2186

Revista Educar FCE - 17 ª EDIÇAO - FEVEREIRO - 2019

INTRODUÇÃO
A afetividade é um aspecto observado
e analisado no campo da psicologia, sendo
explorado por teóricos e psicólogos, esses
autores são referências para diversos estudos,
dentro eles estão: Freud, Wallon, Vygotsky
e Piaget. Cada um deles com abordagens
diferentes, mas o componente afeto e seus
aspectos emocionais são considerados e
analisados dentro dos campos de pesquisa
dos mesmos.
Além de ser um fator importante, a
questão afetividade no processo de ensinoaprendizagem, interfere no desenvolvimento
da criança em relação aos fatores emocionais
e cognitivos.
Portanto, um educador dedicado e atento
a estas manifestações emocionais deve
motivar a criança aprender e a superar as
suas dificuldades.
Embora, a linha de pesquisa dos teóricos
Piaget e Wallon se diverge com relação aos
processos, Piaget como epistemológico e
Wallon com a psicogenética, ambos mostraram
em suas pesquisas que os processos
emocionais estão presentes e interferem no
processo ensino-aprendizagem.
De modo geral, esta pesquisa se propõe
mostrar e discutir a importância da afetividade
nos processos de ensino-aprendizagem
indicando como a criança estabelece os
vínculos com o objeto de conhecimento e
com os familiares.
Com base nessa pesquisa podemos
observar que o sujeito terá um bom
desenvolvimento escolar quando de fato
tudo em seu meio está em pleno equilíbrio,

quando seus problemas pessoais são
respeitados, quando o mesmo sente-se
seguro e o seu educador valoriza seu esforço
por menor que seja.

AS IMPLICAÇÕES DO AFETO
NO DESENVOLVIMENTO
PSICOGÉNETICO
Para muitos profissionais na área da
educação a afetividade adota um conceito
como um meio de ação pela qual o professor
deve exercer para desenvolver uma relação
sadia entre educador e educando.
A afetividade é vista, muitas vezes, como
aspecto positivo que alguém possui e exerce
para com o outro, como: carinho, amor e
dedicação. Mas ao buscarmos o conceito
original da palavra, e o emprego do seu uso,
podemos concluir que ao longo da história,
seu emprego foi se moldando e adaptando
a uma forma popular de contextualizar seu
significado.
Na etimologia da palavra “afeto” sua origem
vem do latim affectum (afficere, afectum),
que significa produzir impressão. Composto
da partícula ad = em, para; e facere = fazer,
operar, agir, produzir. “Affectus”, portanto, é
o particípio passado do verbo “afficere”, ou
seja, uma impressão sobre alguém, tocar,
comover o espírito, fixar, também como
impressão de dor, insatisfação, de agrado ou
desagrado, de alegria ou tristeza.
Afetividade, afecção, do latim “afficere ad
actio”, onde o sujeito se fixa, onde o sujeito
se liga. O ato de se ligar, se fixar em alguém
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ou algo, pode ter adotado um significado de
fixar-se em alguém. Contextualizando hoje,
afeição (vinda de afeto), é representado
por um apego a alguém ou a alguma coisa
gerada por sentimentos positivos de carinho,
atenção e confiança.
Para Wallon (2004), afetividade está
relacionada aos componentes orgânicos,
corporais, motores e plástico, que é a
emoção. Também se liga ao cognitivo,
representacional, que são os sentimentos
e a paixão. Segundo Der (2004, p. 61), “A
afetividade é o conjunto funcional que
responde pelos estados de bem-estar e malestar, quando o homem é atingido ele afeta
o mundo que o rodeia.”.
Dentro deste entendimento, afetividade,
na visão de Wallon (2004), Der (2004),
ainda comenta que se trata da capacidade
e a disposição do ser humano de ser
afetado pelo mundo externo/interno por
sensações ligadas à tonalidades agradáveis
ou desagradáveis.
O processo pelo qual todos vivenciam e
são afetados desde a vida intrauterina, pelas
emoções da mãe, pelas músicas que ela ouve,
pelos alimentos que ingere, ao nascer somos
afetados pela dor, desconforto, fome, frio, e
desta forma começamos uma interação com
o meio sócio – cultural.
Ao nascer o choro do bebe afeta aos
que estão à sua volta causando uma reação,
como forma de sobrevivência, o ser humano
aprende a se comunicar pelas emoções.
A afetividade, com esse sentido
abrangente, está sempre relacionada
aos estados de bem-estar e mal-estar
do indivíduo. Assim, podemos afirmar

a existência de manifestações afetivas
anteriores ao aparecimento das emoções.
As primeiras expressões de sofrimento e de
prazer que a criança experimenta com a fome
ou a saciedade são, do nosso ponto de vista,
manifestações com tonalidades afetivas
primitivas. Estas manifestações, ainda em
estágio primitivo, têm por fundamento o
tônus, o qual mantém uma relação estreita
com a afetividade durante o processo
(ALMEIDA, 2008, p.348).
Para entender melhor como Wallon (2004)
desenvolveu estas teorias sobre o afeto,
vale recorrer seu histórico como médico,
ele se dedicava aos estudos sobre os afetos,
durante seu período de vida vivenciou as
duas grandes guerras mundiais.
Como médico, trabalhou em uma instituição
psiquiátrica na qual atendia crianças com
problemas de comportamento, distúrbios
motores e mentais, elaborou uma tese que
recebeu o nome de criança turbulenta.
Segundo
Almeida
(2008),
Wallon
(2004) teve participação como médico
no movimento da grande guerra mundial,
percebeu que nos soldados determinados,
havia comportamentos sem indícios de
problemas neurológicos, assim como as
crianças que ele atendia.
Esse problema chamou sua atenção
levando-o a uma investigação sobre a ligação
da razão e emoção versus comportamentos.
Com isto ele passa a modificar sua tese, há um
destaque para o fator emoção e sua influência
no desenvolvimento do ser humano.
Almeida (2008) ainda fala que neste
período havia duas teorias em destaques, a
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emoção como instrumento catastrófico, que
desorganizava o comportamento do indivíduo
e outra que considerava a emoção como
algo energético, que estimulava o indivíduo
para um comportamento mais adequado,
para resolver uma situação. Wallon (2004)
concorda com as duas posições afirmando
que a emoção age nas duas esferas como
uma forma de sobrevivência.
O que destaca nas observações de
Wallon (2004), é que ele não segrega as
emoções do organismo assim como do
psíquico e cognitivo. Tudo está interligado
e interagem com o meio e com os outros.
O desenvolvimento humano é um processo
fruto de suas interações, sendo assim, sua
teoria desenvolveu-se observando como
acontece esta relação do sujeito com o meio
desde sua vida intrauterina até a fase adulta.

PROCESSOS DE ENSINOAPRENDIZAGENS SEGUNDO
A EPISTEMOLOGIA GENÉTICA
DE PIAGET
O modo como cada sujeito constrói sua
aprendizagem, os processos relacionados
em cada etapa da vida, estão envolvidos
no meio onde o sujeito cresce, interagem
e sofrem intervenções. Na epistemologia
genética de Piaget (1976), podemos entender
melhor o mecanismo de como o homem
organiza as estruturas do pensamento e do
conhecimento.
Segundo Pádua (2009), Piaget (1976)

por ser um biólogo de formação, uniu seus
conhecimentos com a Psicopatologia,
Psicanálise, Lógica e Filosofia. Aprofundando
em suas pesquisas, como a criança desenvolve
sua construção de conhecimentos, seu
trabalho passou a ter um novo conceito
que, mais tarde, ficou conhecido como
Epistemologia Genética, o que abrangeu
todas as suas obras.
Dentro deste conceito, Piaget (1976)
observou
comportamentos
da
fase
infantil que vão desde o nascimento até a
adolescência. Dentro desta visão, o modo
como o sujeito armazena conhecimentos,
memoriza informações e agrega novos
conhecimentos, é valorizado por muitos
profissionais na área da educação, pois indica
como este sujeito se relacionou e relaciona
com o processo de ensino-aprendizagem, se
ele estabelece interesse, curiosidade ou o
contrário.
Sendo assim, queremos abordar os
processos desenvolvidos por Piaget (1976)
ligados a Assimilação, Acomodação e
Equilibração os quais poderão ajudar a
compreender como o sujeito desenvolve sua
própria modalidade de aprendizagem.
Segundo Pádua (2009), a inteligência
para Piaget é uma organização, e não
simplesmente por acúmulo de informações:
E como a inteligência é uma organização, o
desenvolvimento dela não se dá por acúmulos
de informações, mas sobretudo por uma
reorganização desta troca de inteligências,
ou seja, crescer é uma forma de reorganizar
a própria inteligência de forma a ter maiores
possibilidades de assimilação (PÁDUA, 2009,
p. 23).
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A reorganização das informações que
absorvemos como fazemos a relação entre
elas é o que determinará as possibilidades para
uma assimilação. Em contribuição para este
desenvolvimento, os fatores sociais também
influenciam os estímulos e as mediações. De
modo geral, o sujeito estabelece uma relação
dialética com o objeto de conhecimento:
Segundo Pádua (2009), no contexto
biológico, Assimilação é o processo de extrair
o alimento para transformá-lo em energia,
adaptado a psicologia do desenvolvimento,
a pessoa ao conhecer um objeto extrai
informações do mesmo e as retém. Para
que estas informações sejam mantidas,
faz - se necessário o armazenamento para
que posteriormente o sujeito consiga fazer
relações entre elas.
Este processo de armazenamento, Piaget
(1976) conceituou de Acomodação:
Nesta interação com o meio as estruturas
mentais, ou seja, a organização que a pessoa
tem para conhecer o mundo, são capazes de
se modificarem para atender e se adequar
às necessidades e singularidades do objeto,
ou seja, as estruturas mentais se amoldam a
situações mutantes e a esse processo, Piaget
designou acomodação (PÁDUA, 2009, p. 25).
Entre a assimilação e acomodação
acontece a reorganização das estruturas
cognitivas. Ao entrar em contato com um
novo conhecimento, o sujeito precisará
modificar suas estruturas mentais, isso
gera um conflito no qual a mente necessita
reorganizar as informações.
Conhecer apenas um objeto não é o
suficiente para desenvolver a inteligência

caso não tenha significado para o sujeito.
Na assimilação e acomodação, o sujeito
precisará processar qual o sentido desta
informação, qual o proveito, entre outros.
Este processo é denominado por Piaget
(1976) de Equilibração, "(...) em certo sentido,
uma equilibração progressiva, uma passagem
contínua de um estado de menor equilíbrio a
um estado de equilíbrio superior" (PIAGET,
1976, p.123 apud, PÁDUA, p. 25).
A Equilibração se faz necessária para que
o sujeito consiga estruturar seu aprendizado.
Num organismo bem ajustado, que não sofra
interferências externas prejudiciais, o sujeito
consegue evoluir bem na construção do
seu conhecimento. Nos casos de crianças
que possuem alguns transtornos como,
hiperativismo, Décifct de Atenção, por
exemplos, podem ocorrer dificuldades neste
processamento.
Em casos de crianças que apresentam
dificuldades de aprendizagem, muitas vezes,
as dificuldades em armazenar informações,
estão voltadas pelas interferências do meio,
se foi uma criança que não recebeu estímulos
desde o nascimento como, histórias contadas
que articulam a imaginação e vocabulário,
músicas, atividades que trabalham a
coordenação, entre outros. Uma criança
que é bem mediada e recebe tais estímulos
poderá ser bem-sucedida na leitura e escrita
do que outras que não tiveram a mesma
atenção.
Estas informações são organizadas em
esquemas como Piaget (1976) informa:
(...) assimilar um objeto a um esquema
torna (...) a conferir a esse objeto uma
ou mais significações e é essa atribuição
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de significações que comporta, então,
um sistema mais ou menos complexo de
inferências, mesmo quando ela tem lugar por
constatação. Em resumo, poder-se-ia dizer
então que uma assimilação é uma associação
acompanhada de inferência (PIAGET, 1976,
p. 59 apud PÁDUA, 2009, p. 25).
Estes dados nos ajudam a compreender
como uma criança constrói sua modalidade
de aprendizagem, e nos indica como o
educador poderá atuar na intervenção. Se

for uma criança Hipoassimilativa (assimila
pouco, não tem iniciativas), há a necessidade
de fornecer pistas para que ela construa.
Se for Hiperassimilativa (assimila muitas
informações desordenadas), há a necessidade
de trabalhar a acomodação.
Enfim, entender os fatores epistemológicos
que envolvem o sujeito, pode auxiliar de
forma significativa o processo ensinoaprendizagem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da pesquisa realiza foi possível concluir como
acontece o processo de afetividade diante do cenário
familiar e escolar, podemos entender o quanto é importante
estabelecemos vínculos positivos com os alunos.
A relação de afeto entre os indivíduos contribui para um
desenvolvimento equilibrado e saudável, quanto há respeito
entre todos os membros o conviver é harmonioso e ajudam
a estabelecer um sentimento de segurança e tranquilidade.
A família pode não ser perfeita, mas ainda é o melhor lugar
onde uma criança gostaria de está, crescer com a presença
dos pais, irmãos, parentes são sempre melhor do que crescer
em um ambiente com pessoas estranhas.
A falta da família, a ausência de mediações necessárias
e a falta de estímulos hoje prejudicam no desenvolvimento
escolar da criança.
Infelizmente todas as crianças precisam de muitos
estímulos e mediações ao contrário sua aprendizagem fica
comprometida e o seu rendimento ficará abaixo do esperado
pelo o educador.
A pesquisa mostra o quanto esse assunto é explorado no
ramo da Psicologia, Psicanálise e por outros, diversos autores
comentam sobre o mesmo, relatando o quanto esse fator
é indispensável para o desenvolvimento da criança, seja no
aspecto físico, cognitivo ou psicológico.
A formação do sujeito está fundamentada dentro de uma
ideologia epistêmica, constituído dentro de uma reflexão
entre o sujeito e o objeto, segundo Dunker:
O sujeito moderno é o sujeito baseado e fundado na
representação. Nesta medida, trata-se de um princípio
epistemológico que concebe o conhecimento como realização
perfeita da representação do objeto a ser conhecido, por
intermédio de um método que, por sua vez, pode ser exercido
por qualquer um, mas não por todos. (DUNKER, 2002, p. 23)
A formação irá definir quem é o sujeito e como ele
se constitui no decorrer da sua vida, tanto nos aspectos
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genéticos quanto nos físicos. É o eu de cada indivíduo que será transformado, modificado de
acordo com o seu ambiente familiar ou não. No decorrer do tempo o sujeito vai crescendo,
aprendendo a conhecer seus limites, descobrindo seus desejos e suas vontades próprias.
Os educadores independentes das instituições em que trabalham tanto particulares ou
privadas precisam oferecer o seu melhor, mesmo que os ambientes sejam contrastantes,
todas as crianças merecem os mesmos respeitos e dedicações.
O meio em que ambos convivem é um fator determinante para a construção do
conhecimento, ao ensinar ele estará promovendo a aprendizagem do seu aluno e a sua
também, o crescimento é um processo mútuo.
Quando escolhemos essa profissão, estamos cientes da realidade que nos permeiam
sejam elas: a falta de reconhecimento, salário baixo, falta de recursos, salas lotadas, inclusão,
desgaste físico e mental e desinteresse em buscar aperfeiçoamento na sua profissão.
Independentes das situações são profissionais e devem zelar pela integridade dos educandos.
A educação hoje está totalmente banalizada, crianças que chegam a nível superior sem
saber ler, escrever, grande dificuldade de interpretação e argumentação, é uma falha grave,
mas de quem será a responsabilidade, do Estado, educadores, família ou do educando?
A realidade hoje nos faz refletir que o importante não é encontrar o culpado, mas buscar
solução para amenizar essa situação, é um trabalho que exige dedicação, compromisso e
responsabilidade, devemos exercer com prazer, dedicação e amor. O laço de afetividade
no ambiente escolar garante um lugar harmonioso e contribui numa relação afetuosa entre
educador e educando.
Quando exercemos nosso trabalho com prazer e amor, não torna ele menos árduo, mas
ajuda a enxergar uma luz no fim do túnel, acreditar que ainda há esperança e que nem
tudo está acabado, somos formadores de caráter e de futuros líderes que poderão mudar a
história do nosso país.
A pesquisa que envolve afetividade e aprendizagem são temas de extremos valores a
educação, por mais esgotado que esteja é um tema fundamental, as crianças hoje em dia
tem acesso a recursos de multimídias e estão sempre conectadas, substituindo um passeio
em família por jogos eletrônicos, cada dia crescem com essa realidade problemas emocionais.
A internet substitui a ausência dos pais e também substitui o convívio com os mesmos,
embora nem todos tenham acesso a recursos de multimídias, mas são uma minoria e mesmo
assim sofrem com os mesmos problemas, porque seus pais precisam trabalhar para garantir
o sustento da família.
Espero que esta pesquisa, embora sucinta, sirva para acrescentar valores positivos para
os estudantes da área, assim poderão compreender que nunca é demais estender esse
tema por mais esgotado que o mesmo possa parecer, porque nossos conceitos sempre são
atualizados e modificados.
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DESAFIO PARA SISTEMAS
EDUCACIONAIS
RESUMO: Este artigo tem como ponto central a pesquisa com base nos estudos de Maria Rosa
Blanco Guijarro, Norman Graves, e Elizabeth M. Campbell, além da contribuição de outros
autores e leis que prescrevem e falam do assunto: A inclusão como desafio para os sistemas
educacionais, conduzindo pais, professores e alunos à uma reflexão geral sobre o que é
preciso mudar e como mudar para que gestores possam orientar e acompanhar professores
no processo de inclusão escolar de alunos com deficiência. e segundo Guijarro, "A educação
inclusiva aspira fazer efetivos o direito à educação, a igualdade de oportunidades e de
participação". Não diz respeito apenas ao acesso, mas a qualidade e garantia de aprendizado
por parte destes alunos, significar proporcionar condições para que o aluno aprenda e se
desenvolva plenamente como pessoa.
Palavras-chave: Inclusão; Orientação; Educação; Aprendizagem; Reflexão.
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INTRODUÇÃO
A Constituição de 1988 define no seu
artigo 205 que a educação é um direito de
todos, garantindo o pleno desenvolvimento
da pessoa, o exercício da cidadania e
qualificação para o trabalho. No artigo 206,
determina “igualdade de condições de acesso
e permanência na escola”, estabelecendo
que é dever do Estado ofertar atendimento
educacional especializado, de preferência
na rede regular de ensino. Mas, a realidade
com que convivemos é bem diferente.
Segundo Mantoan (2006, p. 23), “a verdade
é que o ensino escolar brasileiro continua
aberto a poucos, e essa situação se acentua
drasticamente no caso dos alunos com
deficiência.”
Em 1990 o Brasil aceita a proposta
de “Educação para Todos” produzida na
conferência mundial da UNESCO e em
1994 adotou a proposta da declaração de
Salamanca que propõe a construção de um
sistema educacional inclusivo para os alunos
com necessidades educacionais especiais.
Neste mesmo ano é publicada a Política
Nacional de Educação Especial que orienta o
processo de integração às classes regulares
aqueles que têm condições de acompanhar
“o ritmo daqueles alunos ditos normais”.
Escolarizar todos os homens era condição
para converter os servos em cidadão,
era condição para que esses cidadãos
participassem do processo político, e,
participando do processo político, eles
consolidariam a ordem democrática,
democracia burguesa, é obvio, mas o papel

político da escola estava aí muito claro. A
escola era proposta como condição para
a consolidação da ordem democrática.
(SAVIANI, 2003, p. 40).
Somos todos iguais, porém diferentes,
embora a burguesia fosse uma classe
dominante, a participação política das massas
entra em contradição” com os seus próprios
interesses. Neste momento, em substituição
a visão igualitária da “pedagogia da essência”
a burguesia vai propor a “pedagogia da
existência”, segundo o qual “os homens não
são essencialmente igual: os homens são
essencialmente diferentes, e nós temos que
respeitar a diferença dos homens (...), há
aqueles que tem mais capacidade e aqueles
que têm menos capacidade; há aqueles que
aprendem mais devagar; há aqueles que se
interessam por isso e os que se interessam
por aquilo” (SAVIANI, 2003, p. 41). Esta
visão das diferenças entre os homens acabou
conferindo a “pedagogia da existência” um
caráter reacionário, pois, utilizava-se da
ideia do diferente com um fim de justificar
e legitimar as desigualdades, a dominação, a
sujeição e os privilégios.
A atual Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, Lei nº 9.394 de 1996
recomenda que o ensino assegure aos
alunos recursos e currículos específicos que
atendam às suas necessidades.
É importante destacar, tendo
em vista tais reflexões, as considerações
oriundas da Comissão Internacional sobre
Educação para o século XXI, incorporadas
nas determinações da Lei nº 9.394/96:
a)
a educação deve cumprir um
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triplo papel: econômico, científico e cultural;
b)
a educação deve ser estruturada
em quatro alicerces: aprender a conhecer,
aprender a fazer, aprender a viver e aprender
a ser.

INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO E
NA DIVERSIDADE
A característica da América Latina é ser
desigual ao mundo: Sociedades fragmentadas
e desintegradas. A integração é o mesmo que
inclusão?
Integração: Transformar a educação
especial para apoiar a integração de alunos
com deficiência na escola comum.
Inclusão: Transformar a escola comum
para eliminar barreiras que limitam a
aprendizagem e participação de numerosos
alunos.
No movimento integração educacional,
torna-se efetivo o direito de meninos e
meninas com deficiência. Acredita-se que
a integração destes em escolas comuns
garantem resultados maiores, que se
estudam em escolas especiais, apesar de
estarem integrados e não inclusos.
Nota-se às vezes a causa de discriminações
e baixa autoestima oriunda por parte daqueles
que não apoiam o movimento inclusivo.
Art. 17. Em consonância com os princípios
da educação inclusiva, as escolas das redes
regulares de educação profissional, públicas
e privadas, devem atender alunos que
apresentem necessidades educacionais
especiais, mediante a promoção das

condições de acessibilidade, a capacitação
de recursos humanos, a flexibilização e
adaptação do currículo e o encaminhamento
para o trabalho, contando, para tal, com
a colaboração do setor responsável pela
educação especial do respectivo sistema de
ensino.( Resolução CNE/CEB Nº2, 2001)
As escolas em geral, precisam antes de
mais nada, superar as barreira e dificuldades
internas para que consiga garantir educação
inclusiva de qualidade, assim terá coragem
para se transformar e realizar mudanças,
que devem ser pensadas e planejadas pela
gestão escolar, não esquecendo de planejálas junto ao projeto político pedagógico, que
inclui, pais, professores e funcionários, bem
como toda a comunidade escolar.
Neste ponto, é preciso salientar a
flexibilização curricular para que possa
contemplar não só os alunos com dificuldades
de aprendizagem, mas respeitar diferenças e
necessidades individuais.

O AVANÇO ESTÁ EM
CONCEPÇÕES E ATITUDES
Valorizar a diversidade como elemento
que enriquece o desenvolvimento social
e pessoal; no âmbito das políticas e dos
sistemas educacionais.
Políticas educacionais, intersetoriais e
marcos legais que promovam a inclusão em
todas as etapas educacionais.
Pautada no Ministério da Educação, em
seu conjunto implica uma transformação da
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educação como um todo, e para assegurar
mudanças na prática educacional, transformar
a cultura das escolas para que se convertam
em comunidades de aprendizagem e
participação, com trabalho colaborativo entre
pais, professores e alunos como o trabalho
sugerido por Margaret Henry (1996, 1999), o
qual foi criado por acreditar que o desfalque
no sucesso de trabalhos com educandos
referia-se ao “círculo vicioso do colonizador”
, na qual havia a profusão de conhecimentos
especializados mas não de parceiros.
O Trabalho com pais e a comunidade de
acordo com Erikson (1950) é a construção
de confiança, autonomia e iniciativa – que
envolve comportamento facilitados pelos
pais, calosidade, manifestação de respeito
e
admiração,
atenção/engajamento,
consistência,
estratégias
reguladoras
explicativas, incentivo a realizações e
independência.
O pensamento de Erikson e de
Henry em suma, proposta por Elizabeth M.
Campbell, denota a sensibilidade, controle
e participação, aplicáveis a relações tanto
de adulto/adulto quanto relações adulto/
criança, num curso de doze semanas que
propõe o exame de caso individual e
atividade de grupo fornecendo prática de
relações recíprocas entre os pais, crianças e
professores e/ou estudantes.
Fica claro que no curso: Trabalhando com
os Pais e a Comunidade, objetiva fortalecer
a confiança que os pais e os estudantes da
educação têm em si próprios como pais
e professores respectivamente e ainda o
aumento perceptivo da reciprocidade. É
o movimento da sociedade voltado para

produzir a igualdade de oportunidades
para todos, quando focada sob o ângulo
individual a inclusão, supõe que cada um
tenha a oportunidade de fazer suas próprias
escolhas e, em consequência, construir sua
própria identidade pessoal e social.
O conjunto de processos educacionais
decorrentes da execução de políticas
articuladas, impeditivas de qualquer forma
de segregação e de isolamento, buscava
alargar o acesso à escola regular, ampliar a
participação e assegurar a permanência de
TODOS OS ALUNOS nela, independente,
de suas particularidades. Sob o ponto
de vista prático, a educação inclusiva
garante a qualquer criança o acesso ao
Ensino Fundamental, nível de escolaridade
obrigatório a todo cidadão brasileiro
(CARNEIRO, 2013).
As crianças brasileiras, também foram
deixadas nas ruas para morrerem ou na roda
dos expostos para serem cuidadas pelas
instituições religiosas (BRASIL, 2008).
Em 1874, fundou-se em Salvador, Bahia,
a primeira instituição que atendia as pessoas
com deficiência mental, o Hospital Juliano
Moreira (BRASIL, 2008).
Dentro dos princípios higienistas, em
1903, no Rio de Janeiro, a deficiência
mental tornou-se problema de saúde
pública e esses deficientes foram relegados
ao Pavilhão Bourneville, que foi a primeira
Escola Especial para Crianças Anormais e o
Hospício de Juquery. A medicina influenciou
na forma como essas pessoas seriam tratadas
até 1930, sendo substituída pela Psicologia e
Pedagogia (BRASIL, 2008).
Um dos primeiros médicos psiquiatras a
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estudar a Deficiência Mental no Brasil, foi
Ulysses Pernambucano de Melo Sobrinho.
Ele enfatizou a necessidade do atendimento
médico-pedagógico com uma equipe
multidisciplinar (BRASIL, 2008).
Com a chegada da `´escola nova´´ no
Brasil, a Psicologia consegue se inserir
na Educação, utilizando-se de testes de
inteligência e identificando as crianças com
alguma deficiência. A educadora Helena
Antipoff, criou em Minas Gerais, o serviço
de diagnóstico e classes especiais nas
escolas públicas. Foi fundadora da Sociedade
Pestalozzi, influenciando a criação da
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
(APAE), em 1854 (BRASIL, 2008).
As contribuições da ´´escola nova´´
para a educação especial, tiveram um
efeito contrário daquilo que se buscava,
com a exclusão dos deficientes das escolas
regulares. O atendimento aos deficientes
se manteve com a ajuda de instituições e
organizações filantrópicas. Além disso não
foram conceituados os variados graus de
deficiência, dificultando o atendimento e
o progresso educacional dessas crianças
(BRASIL, 2008). Carvalho (2011), explica que
a sociedade inclusiva e a escola inclusiva,
como ideais, têm obtido a simpatia dos pais,
dos educadores e da sociedade em geral.
Afinal, o movimento de não excluir está
implícito nas ideias democráticas, aceitas e
proclamadas universalmente e continua:
No entanto a história das ideias sobre
educação deixa evidente que pouco ou
nada tinha de inclusiva, seja em termos da
universalização do acesso, seja em termos
da qualidade do que era oferecido. Hoje em

dia, o panorama, é felizmente, outro, pois
temos mais consciência acerca dos direitos
humanos, embora a prática da proposta de
educação inclusiva ainda não conte com
o consenso e unanimidade, mesmo entre
aqueles que defendem a ideia (CARVALHO,
2011, p. 27).
Ainda segundo a autora, qualquer
docente, desavisado, ao responder sobre o
que pensa em relação a inclusão, de imediato
a associa com portadores de deficiência,
raramente ou quase nunca se referem aos
de altas habilidades/superdotados; aos que
apresentam dificuldades de aprendizagem
sem serem portadores de deficiências e,
muito menos, às outras minorias excluídas,
como é caso de negros, ciganos e anões.
Os professores alegam (com toda razão)
que em seus cursos de formação não tiveram
a oportunidade de estudar a respeito, nem
de estagiar com alunos de educação especial.
Muitos resistem negando-se a trabalhar com
esse aluno enquanto outros os aceitam, para
não criarem áreas de atrito com a direção
das escolas. Mas felizmente há muitos que
decidem enfrentar o desafio e descobrem
a riqueza que representa o trabalho na
diversidade (CARVALHO, 2011, p. 27).
Alguns apontam para o “desmonte” da
educação especial, traduzido pelo fechamento
das salas de recursos, das estratégias para
atender interesses econômicos, pois tais
serviços costumam ser onerosos. Associamse as providências nesse sentido com outras,
que surgem na onda da globalização (dos
mercados) principalmente e com as teorias
do capital humano, gerando incertezas
e reações contrárias às ideias inclusivas
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(MICHELS, 2006).
O entusiasmo aparece manifesto em
muitos educadores e pais, certos de que, na
diversidade, reside a riqueza das trocas que
a escola propicia. Uma turma heterogênea
serve como oportunidade para os próprios
alunos conviverem com a diferença e
desenvolverem o saudável sentimento de
solidariedade orgânica (MICHELS, 2006).
Com o desafio do trabalho na diversidade
os professores também se beneficiam,
pois, as tradicionais práticas pedagógicas
centradas no ensino homogêneo, repetitivo e
desinteressante, possam a ser repensadas na
direção dos quatro pilares para a educação do
século XXI propostas pela UNESCO: aprender
a aprender; aprender a fazer; aprender a ser;
aprender a viver junto (DELORS, 1996 apud
CARVALHO, 2011, p.28).

● Aperfeiçoamento das escolas cuidando
do manejo das inovações. ´´Fazer avançar
a prática implica, assim, um equilíbrio
cuidadoso entre a salvaguarda do que existe
e a mudança´´.
● Utilização dos professores nas classes
especiais, como professores de métodos
e recursos, atuando como consultores de
apoio;
● Aperfeiçoamento do pessoal docente,
para que atue como suporte para as práticas
inclusivas nas escolas;
● Trabalho de equipe;
● Adaptações curriculares, capazes
de assegurar o domínio das matérias
curriculares, promovendo-se a igualdade de
oportunidades para o sucesso educativo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O tema do presente trabalho tem como objetivo responder
as perguntas pertinentes à formação do professor na
educação inclusiva. Nesta investigação, pudemos verificar
quais os métodos e estratégias que os professores utilizam
na rede regular de ensino para atender os alunos de inclusão
escolar. Será que o professor da rede regular de ensino está
apto a ensinar e a atender a demanda de alunos inclusos em
sala de aula?
Diante dos autores estudados que tratam sobre a inclusão,
verificamos que há um ato entre o discurso colocado nas
páginas do livro e a realidade do ensino e do atendimento
dos alunos inclusivos.
O conjunto de evidências levantado dentro desse campo
de pesquisa, aponta para a necessidade de que deve haver
novos olhares para a prática do professor, dando um sentido
mais real e menos discursivo.
O professor na sua grande maioria não tem esse preparo,
tempo e estudo para ensinar o aluno inclusivo. O plano
didático deve ser adequado ao público alvo é reservada
as devidas especialidades para o ajustamento das aulas, e
oferecendo as mesmas atividades para todos.
Ninguém negará que o professor diante da inclusão, precisa
do respaldo da direção da escola, que deve trabalhar com um
modelo de gestão escolar participativo e que acolhe a família
para que haja uma efetiva inclusão. Sem essa participação o
professor fica limitado na atuação junto ao seu aluno e que
muitas vezes só contará com esse apoio ao longo da sua vida.
O não comprometido apenas aceita o aluno inclusivo
pois é algo que vem imposto a ele e tem a convicção de
que esse aluno não terá nenhum progresso estando em
sala ou não. Já o professor comprometido possui uma visão
ampla sobre a inclusão e consegue planejar uma proposta
pedagógica condizente com o aluno inclusivo. Temos,
portanto que separar os discursos pró e contra inclusão para
não incorrermos no erro de julgar um único olhar sobre a
inclusão colocando-o como um pensamento geral.
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Conforme pontuado no referencial teórico, verificamos que a inclusão não se faz apenas
por força de uma lei, ela se define na medida em que a realidade vivida pelo aluno se efetive
junto ao aprendizado adquirido dentro da sala de aula. O que foi verificado durante a pesquisa
é que na maioria das escolas a inclusão é vista apenas como um meio de socialização do
aluno, e que isso por si só já bastaria para a efetivação dessa inclusão.
Com relação ao aperfeiçoamento da prática pedagógica, a hipótese levantada é
confirmada nas respostas das duas professoras pois elas admitem que há a necessidade
de aperfeiçoamento dos professores com cursos de especialização para se obter um olhar
mais direto para essa prática, corroborando com a hipótese de que a formação docente é
insuficiente para se trabalhar com a educação inclusiva.
O objetivo da presente pesquisa, era verificar as dificuldades encontradas na formação
docente na educação inclusiva bem como os principais motivos da inclusão, a capacitação
e qualificação da prática docente e a reflexão sobre qual melhor caminho que a formação
docente terá dentro da inclusão.
Os resultados levam a crer que os objetivos pretendidos, foram alcançados mediante os
embasamentos teóricos estudados, identificamos que a inclusão é algo muito complexo e que
os motivos que levam a inclusão escolar muitas vezes passam apenas pela obrigatoriedade
imposta pela lei.
Em suma, o melhor caminho para a reflexão sobre a formação docente dentro da inclusão,
passa por dois momentos, o do professor comprometido que realmente busca sua capacitação
dentro da área inclusiva e portanto faz a diferença dentro da sala de aula quando apoiada
pela gestão escolar e aquele professor que inclui na forma obrigatória da lei e não pensa em
capacitar-se para melhorar sua prática e incluir o aluno efetivamente.
Para terminar concluímos que nossos objetivos foram alcançados dentro da pesquisa,
pois confrontando as evidências e a teoria estudada, conseguimos compreender a inclusão
dentro de um contexto geral, e que o caminho ainda é longo, pois ainda estamos presos a
ideia de uma inclusão baseada na obrigatoriedade da lei.
Enfim é preciso muito mais que uma lei para que a inclusão se torne uma realidade digna
e que dê ao aluno de inclusão o merecido olhar que ele mereça.
Conclui-se que é necessário a realização de pesquisas mais abrangentes e aprofundadas,
com amostragem mais significativa para que resultem em ações práticas no âmbito da
inclusão.
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