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EDITORAL

UMA INSTITUIÇÃO SUSTENTÁVEL ...
Na busca de ações que possam contribuir
para a sustentabilidade ambiental do nosso mundo,
se faz necessário divulgar às instituições a importância
de sua atuação e responsabilidade na orientação aos
seus colaboradores, quanto a necessidade de poupar
significativas quantias por não se preocuparem com
a sustentabilidade de sua própria gestão.
Precisamos elaborar processos educativos
que possibilitem a instituição traçar planos de
sustentabilidade para ações fundamentais que
visam minimizar os impactos ambientais, a melhoria
da qualidade ambiental, preservando os recursos
naturais e reduzindo gastos, reutilizando e reciclando
os recursos renováveis da instituição.
Quando se fala em trabalhar meio ambiente,
e fazer da instituição um espaço sustentável, logo se
pensa apenas em reciclagem, precisamos lembrar
também das formas alternativas do uso da energia,
do uso consciente da água, da alimentação sustentável
e do gerenciamento dos resíduos sólidos.
Ser ecologicamente sustentável significa
apostar num desenvolvimento que não desrespeite
o planeta no presente e satisfaça as necessidades
humanas sem comprometer o futuro da Terra e
das próximas gerações. Tal postura se enquadra no
conceito de permacultura, criado em 1970 e segundo
o qual o homem deve se integrar permanentemente
à dinâmica da natureza, retirando o que precisa e
devolvendo o que ela requer para seguir viva. Nesta
análise, a sustentabilidade de recursos desempenha
um papel fundamental que serve de suporte para
discutirmos e pesquisarmos, de que modo podemos
utilizar estes recursos como fonte financeiros para as
instituições.
Claudia Regina Esteves
Coordenadora de Suporte Acadêmico
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ASPECTOS PRIMORDIAIS NO PROCESSO
DE GESTÃO DE PESSOAS NO SÉCULO XXI

Foto: www.fotolia.com.br
Gestão de Pessoas, incluindo

ALFREDO JOSÉ DANTAS

peculiaridades de cada um

Discente de Gestão de Pessoas na Faculdade Campos
Elíseos. Empresário do ramo de Representações Comerciais
no Estado de São Paulo.

dos cinco aspectos analisados.
Afinal, no contexto da pósmodernidade, buscaremos

RESUMO: O presente

competência e treinamento

texto pretende discutir os

e desenvolvimento. A partir

principais aspectos relativos

de uma síntese dos principais

aos processos de Gestão

aspectos de cada um destes

de pessoas no contexto da

tópicos, todos embasados

atualidade, do século XXI,

nas palavras de autores

sendo estes: motivação;

que se debruçaram sobre a

comunicação; trabalho em

área, o objetivo é traçar um

equipe; conhecimento e

panorama da

analisar quais serão os
desafios no gerenciamento
de pessoas em contexto
empresarial, dadas todas as
interferências, a inovações
tecnológicas e as alterações
de valores a nível global.

Palavras-chave: gestão de pessoas; aspectos, atualidade.
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INTRODUÇÃO: GERIR PESSOAS NA ATUALIDADE: UM DESAFIO?
Se você der às pessoas

responsável pela administração

dos nossos dias atuais,

as ferramentas adequadas e

e o gerenciamento do

comentado anteriormente.

se elas usarem sua habilidade

capital humano, a saber,

Não bastassem os elementos

natural e sua curiosidade,

todos os colaboradores e

atrelados à sociedade como um

elas irão desenvolver as

seus respectivos processos

todo, e, portanto, exteriores

coisas de uma forma que

pessoais.

ao contexto da empresa,

irá surpreendê-lo, muito

Chiavenato (2008)

os aspectos da estrutura

além do que você poderia

propõe uma definição mais

organizacional, características

ter esperado. Bill Gates

pormenorizada deste setor,

do ambiente, dos processos

e afirma ser:

e do estilo de gestão adotado

A sociedade atual, no
contexto da pós-modernidade

[...] uma área muito

só vem a somar nesta lista de

(séc. XXI), é marcada por

sensível à mentalidade que

elementos que contribuem

constantes mudanças e

predomina nas organizações. Ela

para a imprevisão e incerteza

transformações nos mais

é extremamente contingencial

tão indesejáveis, porém

variados âmbitos. Alterações

e situacional, pois depende

características deste tipo de

de ordens como: a econômica,

de vários aspectos, como a

ambiente.

a tecnológica, a social, a

cultura que existe em cada

Assim, passaremos a

cultural, a legal, a política, a

organização, da estrutura

discutir alguns dos tópicos

demográfica, e a ecológica –

organizacional adotada, das

fundamentais quando

apenas citando algumas das

características do contexto

pensamos na prática da Gestão

principais – transformam a

ambiental, do negócio da

de Pessoas, as componentes

realidade de qualquer empresa

organização, da tecnologia

ideais de cada um destes,

ou estabelecimento num

utilizada, dos processos

alguns de seus problemas

cenário de imprevisibilidade

internos, do estilo de gestão

mais comuns e até algumas

e incerteza.

utilizado e de uma infinidade de

das soluções mais eficazes

Justamente neste

outras variáveis importantes.

adotadas para resolver

contexto caótico é que se

(CHIAVENATO, 2008, p. 7)

estes problemas, visando

insere a Gestão de Pessoas,

As palavras de Chiavenato

à excelência da prática dos

uma área que se constitui

acabam por expressar um

profissionais deste setor, e

como o cerne de qualquer

grau mais elevado deste

seu respectivo êxito.

empresa pelo fato de ser a

aspecto caótico, característico

ABRIL | 2017
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MOTIVAÇÃO: LEVANDO CADA COLABORADOR A DAR O MELHOR DE
SI POR UM OBJETIVO COLETIVO COMUM

“A grande coisa no

Gestão de Pessoas e ressaltado

o estímulo e o incentivo a

mundo não é muito sobre

o aspecto da motivação como

fim de trazer isto à tona em

onde estamos, mas em que

um dos principais quando

seus colaboradores. Uma das

direção nos movemos.”

pensamos no sucesso de

primeiras medidas atreladas

Oliver Wendell Holmes

uma empresa, tendo como

à motivação no contexto

A palavra “motivação”

foco as pessoas que nela

empresarial é a adoção de

é uma das muitas que

trabalham e o exercício de

metas, da empresa como um

apresentam uma variedade

suas respectivas funções.

todo, das áreas do negócio, e

de acepções, e que veicula

Acerca da motivação,

também individuais, relativas

várias ideias diferentes entre

Casado (2002) pontua que

a cada um dos funcionários.

si. Assim, todos temos certeza

esta “tem sido vista como

Qualquer pessoa, na luta por

de saber o que significa, mas,

uma saída para melhorar

alcançar um determinado

quando convidados a definir

o desempenho profissional

objetivo, ao saber exatamente

este termo, acabamos nos

no que diz respeito tanto à

o que está buscando, adota

perdendo e percebendo que,

produtividade quanto à saúde

uma postura mais focada,

na verdade, não sabemos

organizacional e à satisfação

de modo que todas as ações

tão bem do que se trata.

dos trabalhadores” (p. 12).

por ela desempenhadas são

Partindo disso, pessoas da

Já para Lévi-Leboyer (1994),

marcadas por um grau maior

área da administração tem

um funcionário motivado é

de eficácia e correção. Outro

uma ideia a este respeito,

facilmente reconhecido por

aspecto importante quando

enquanto cientistas sociais

dois aspectos: a quantidade de

falamos em motivação é a

tem outra, e, por sua vez,

tempo e a atenção empenhadas

adoção de metas ousadas, que

psicólogos acabam tendo

em seu trabalho. Bergamini

desafiem os trabalhadores,

discordâncias entre si ao

(1996) chama a atenção

fazendo-os sair de sua zona de

tratarem da definição deste

para o caráter individual da

conforto. Isto evita qualquer

termo (MURREL, 1977).Apesar

motivação, o qual nasce a partir

tipo de acomodação ou

desta confusão inicial, são

de necessidades interiores

desmotivação, e contribui,

muitos os autores que tem se

de cada um e, portanto,

inclusive para o crescimento

debruçado sobre o contexto da

caberia aos líderes apenas

dos funcionários. Aliás, antes

8
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de qualquer coisa, há que se

promoções, bônus financeiros,

deixem a desejar com sua

investir num processo seletivo

premiações (viagens ou

produtividade, pelos mais

em que a transparência e o

atividades culturais como

diversos motivos. Uma

nível desejado de exigência

teatro e cinema) ou mesmo

conversa sincera e presencial

fiquem claros desde o início

formações como cursos e

é muito mais efetiva do que

para os candidatos. Dessa

treinamentos exclusivos.

e-mails e textos enviados por

maneira, serão contratadas

Acima de tudo, é

comunicadores eletrônicos

as pessoas que estiverem

recomendada a adoção de

como WhatsApp, nestes casos.

de fato alinhadas com os

uma abordagem individual,

Cabe ressaltar que a soma

valores da empresa, capazes

contato com cada um dos

de um clima favorável a um

de compreender e lidar com

funcionários. Com isso, não

ambiente propício e amigável

as peculiaridades relativas

só o funcionário se sentirá

a funcionários motivados se

ao funcionamento desta,

importante, como alvo da

coloca como uma espécie

evitando possíveis surpresas

atenção de seus gestores,

de recita de sucesso para

desagradáveis. Quando, por

como também poderão ser

empresas que tem por intenção

outro lado, lidamos com

mais bem captadas suas

a implementação de um

um quadro de funcionários

características, potencialidades

percurso de desenvolvimento

já estabelecido, uma outra

e deficiências, fator que pode

estratégico de longo prazo

medida neste mesmo sentido

ajudar no encaminhamento

em sua organização. E quem

é a adoção da meritocracia.

ou escolha para realização

corrobora isto é Bueno (2002),

O real reconhecimento de

das diferentes tarefas.

que afirma que:

quem consegue chegar

Além disso, a devolutiva de

“As organizações que

aos resultados planejados,

feedbacks periódicos denota

tem conseguido compreender

independentemente de

esta mesma atenção, ajuda

e usar de forma adequada e

sua posição hierárquica ou

o funcionário a ter uma ideia

eficaz a motivação humana

cargo ocupado, funciona

de como a empresa tem visto

tem atingido o sucesso.”

consideravelmente e motiva

sua forma de atuar, permite

o(a)(s) funcionário(a)(s) a

a correção de práticas/

seguir neste caminho de

comportamentos que não

esforço e êxito. Há diversas

contribuam para o êxito da

maneiras de expressar este

empresa, e, sobretudo, não

reconhecimento, dentre

permite que os funcionários

as quais podemos citar:

se desmotivem e com isso

ABRIL | 2017
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• Reconhecimento:

•Avanço:

• Responsabilidade:

o colaborador se sente útil

O colaborador não se

O colaborador, por receber

e como uma peça valiosa

sente parado, estacionado

tarefas importantes, sente

para a empresa tendo em

numa posição ou nível de

que seus gestores confiam

vista que seus superiores

conhecimento, mas percebe

nele e em sua capacidade de

e a organização como um

sua evolução ao receber

análise e execução. Assim,

todo admiram seu trabalho.

tarefas mais complexas e

ele zelará dos recursos

• Realização:

ascender dentro da empresa.

que são colocados sob sua

O próprio colaborador fica

• Crescimento:

responsabilidade.

satisfeito com seu trabalho

O colaborador nota que

• Desafio no trabalho:

por atingir metas e fazer

seu trabalho o leva a um

Um crescente em termos

coisas que são relevantes

crescimento em termos de

de tarefas mais simples a

dentro da empresa.

desenvolvimento profissional.

tarefas mais importantes e
desafiadoras.

COMUNICAÇÃO: OS DIFERENTES SETORES DA EMPRESA EM
CONSTANTE CONTATO INTERNO E EXTERNO

“A importância da

comunicação se coloca como

de qualquer lugar e a qualquer

comunicação interna reside,

um dos principais instrumentos

momento, nem sempre as

sobretudo nas possibilidades

que garantem a efetividade

informações repassadas

que ela oferece de estímulo ao

e o sucesso desta atividade.

chegam de fato a todos, e,

diálogo e a troca de informações

E, sua realização tem se dado

muitas vezes, nem sequer

entre a gestão executiva e a

a cada dia mais por meios

ao seu público-alvo. No meio

base operacional, na busca da

eletrônicos, atrelados às

corporativo/empresarial isto

qualidade total dos produtos

tecnologias de informática

tem uma relevância extrema,

e do cumprimento da missão

e telefonia.

afinal, as informações -

de qualquer organização.”

No entanto, apesar

sejam elas dados, ou apenas

Margarida Maria Krohing

de todas as tecnologias – e

mensagens – mesmo geradas

Kunsch

seu respectivo aspecto de

correta e devidamente, nem

rapidez - que possibilitam

sempre acabam gerando o

Quando o assunto

às pessoas entrarem em

impacto e nem a mudança de

é a Gestão de Pessoas, a

contato umas com as outras

comportamentos desejada.

10
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Por vezes, um comunicado

A falta de interesse em

quanto mais bem informados

de grande importância, por

conhecer e compreender

estiverem, mais envolvidos

exemplo, acaba reduzido a

aspectos específicos da cultura

com a empresa, a missão e o

meros ruídos nos corredores,

do receptor das mensagens.

negócio, eles estarão; (LEITE,

já que se trata de algo a que

• Ausência de feedback:

2006)

nem todos tiveram acesso,

Mera transmissão da mensagem

A boa comunicação

ou cuja divulgação não foi

sem que haja qualquer retorno

acaba por estabelecer um

efetiva.

imediato do receptor (quanto

elo entre a empresa e os

Aliás, “ruído” é o

à recepção/compreensão).

funcionários, de modo que,

termo utilizado para nomear

Tudo isto deve ser evitado, a

quanto maior o nível de

todo e qualquer distúrbio

fim de que as pessoas possam

informação e conhecimento

que interrompa ou interfira

ter acesso às informações

acerca da empresa, maior será

na transferência de uma

da melhor forma possível,

o envolvimento deles com a

mensagem, no processo de

sem quaisquer enganos,

mesma. Como os funcionários

comunicação. Axley (1999)

confusões ou omissões.

podem se envolver com uma

lista algumas modalidades

Desse modo, uma comunicação

empresa da qual nada sabem,

de ruídos:

efetiva tem grande relevância.

ou com processos e missão

Nesse sentido, Leite (2006),

que desconhecem?

• Distrações físicas:

afirma que por meio dela

Aquelas que são causadas por

“são feitas as interações,

2 - Deve ser dada uma maior

interferências de elementos

os processos de trocas e os

atenção a opinião que eles tem

presentes no ambiente físico,

relacionamentos dentro de

a respeito da organização, pois

como telefone ou interrupções,

uma empresa ou instituição”.

é esta imagem que prevalece

por exemplo.

E, para comprovar sua

para o público externo. O

• Erros de semântica:

importância, a mesma

colaborador pode alavancar ou

Problemas de compreensão

autora ainda apresenta três

destruir a imagem da empresa

e interpretação causado

características, as quais

no qual trabalha, dependendo

por mensagens confusas,

comentaremos a seguir.

da percepção que tem dela;

construídas com palavras mal

(LEITE, 2006)

escolhidas ou inadequadas.

1 - Os colaboradores devem

• Diferenças culturais:

ser vistos como parceiros, e

2 Disponível em: [http://www.universia.com.br/docente/materia.jsp?materia=10790.]. Acesso em 28 de outubro de 2016, às 21:30h.
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Conhecer a visão e

envolvimento propiciados

[...] as empresas antes de

opinião dos funcionários

pela comunicação, fator

vender um produto para seus

acerca de seu local de trabalho

determinante para uma

clientes precisam convencer

é primordial para poder

empresa nos contextos

seus funcionários a comprá-lo.

estimulá-los, e também para

citados, de globalização e

E hoje, principalmente, vender o

saber a imagem que está sendo

múltiplas tecnologias no que

produto para o funcionário passa

passada ao público. Investir

diz respeito à integração de

a ser tão importante quanto

para que os funcionários

todo o quadro de funcionários

para o cliente. Significa torná-lo

tenham uma visão positiva

numa literal união destes.

aliado ao negócio, responsável

da empresa onde trabalham

Uma coletividade unida

pelo sucesso da corporação e

é o primeiro passo para

e focada nos mesmos

igualmente preocupado com

que todo o público externo,

objetivos tem uma maior

o seu desempenho. (TAVARES,

consumidor dos produtos e/

probabilidade de obtenção

2005, p. 4)

ou serviços tenham também

de êxito – metaforicamente,

Antes de “vender

esta mesma visão, e portanto,

como ocorre com os times

o peixe” para o público

para o sucesso da empresa.

esportivos. Todos estes

consumidor, a empresa precisa

3 - Toda organização está inserida

elementos acabam por

ter conseguido fazê-lo para

em um mercado altamente

contribuir para a criação e o

seus próprios funcionários.

competitivo. Com a globalização

estabelecimento da “saúde

São praticamente cômicas (ou

e a disseminação de novas

organizacional”, segundo

seriam trágicas?) as pessoas

tecnologias, a comunicação

Pasqualini (2006). Esta tem

que tentam literalmente

interna precisa ser valorizada

por objetivo a transmissão

“empurrar” para seus clientes

e os canais que ela dispõe

dos acontecimentos aos

produtos ou serviços que nem

(jornal, intranet, murais, etc)

funcionários e a partilha

elas mesmas consumiriam.

disponibilizados de forma eficaz

de um sistema de valores,

A eficácia é praticamente zero,

e atrativa para que realmente

procedimentos e rituais

e vai à contramão de qualquer

cumpra sua missão de integrar

próprios da organização de

empresa ou organização que

todo o quadro funcional de uma

modo a construir uma imagem

vise o lucro. Os interesses e

organização, pois comunicar é

favorável da empresa em

preocupações das empresas

mais que informar, é atrair, é

primeiro lugar nas mentes de

nos dias de hoje deixaram

envolver. (LEITE, 2006)

seus próprios colaboradores.

de estar voltados apenas

Nesse mesmo sentido, Tavares

à qualidade dos serviços e

(2005) pontua que:

produtos oferecidos. Fatores

Leite chama a atenção
para o caráter de atração e

12
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como o atendimento dado

de extrema importância e

comunicação. Fica clara a

aos clientes e a estrutura

necessidade seja qual for a sua

relevância deste aspecto

física da empresa já foram

área de atuação, ela é o fator

para o sucesso (interno e

diferenciais de maior

determinante do sucesso ou

externo) de uma empresa.

relevância no processo de

fracasso da empresa junto ao

Uma sugestão para a

distinção feito pelo público.

cliente final, seja ele interno ou

comunicação em empresas

A comunicação interna é que

externo. (FREIRE, 2007, p. 35)

nos dias atuais é justamente

de fato sustenta a imagem da

O autor em seu

a adoção de um software

empresa, conforme afirma

comentário também vaticina

específico voltado apenas à

Freire (2007):

o sucesso ou fracasso duma

comunicação interna entre

empresa como fruto de sua

os funcionários.

A comunicação é uma ferramenta

TRABALHO EM EQUIPE: JUNTOS POR UM MESMO OBJETIVO,
SOMOS MAIS FORTES.

“O talento vence

com êxito e harmonia.

capacidade e competência

jogos, mas só o trabalho em

Uma das chaves para o

de seus colaboradores, em

equipe ganha campeonatos.”

sucesso do trabalho em equipe

relação às atividades que

Michael Jordan

é justamente a presença de

cada um se propõe a realizar,

Qualquer tipo de

uma liderança eficaz, a qual

cabe ao líder norteá-los na

organização consiste numa

seja capaz de elaborar uma

direção de um bom trabalho

equipe, um grupo de pessoas

visão de futuro marcada

sempre.

que realizam diferentes tipos

pelos interesses de todos os

Farias (2012) explicita

de tarefas a fim de atingir um

membros da organização.

uma série de passos para

objetivo comum. Trabalhar

Além disso, esta liderança

que o trabalho em equipe

em equipe é uma tarefa que

também deve desenvolver

no contexto da Gestão de

requer aprendizado – aliás,

estratégias eficazes para

Pessoas possa se dar da

uma longa e contínua jornada

orientar/motivar seus

melhor forma possível.

de aprendizado -, a fim de

colaboradores, e isso só é

O primeiro deles é

que sejam desenvolvidas

possível com o apoio irrestrito

justamente o “planejamento”.

as habilidades específicas

dos membros da diretoria.

A autora ressalta como

necessárias que culminem na

Apesar de poder (e dever)

primordial o fato de um líder

efetiva realização do trabalho,

ter o claro entendimento da

se preparar devidamente
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antes de qualquer trabalho

no trabalho. Assim, qualquer

as tarefas estarem distribuídas

em grupo, tendo claras

repreensão deve ser realizada

entre os colaboradores, o

todas as orientações para

em caráter particular, nunca

líder também faz parte da

a realização das atividades.

publicamente entre os

equipe e, deve colaborar.

Quaisquer enganos, informações

membros, justamente para

Sua participação, presença

contraditórias e insegurança

evitar constrangimentos.

e o diálogo com a troca de

por parte do líder acabarão

E também compete ao líder

experiências contribuem

por provocar uma imagem

a capacidade de separar

sobremaneira para o trabalho.

negativa nos membros da

questões pessoais de

equipe. A “paciência” é o item

profissionais, a fim de evitar

que vem a seguir, e é dado

confusões com/entre sua

como um pré-requisito para

equipe. “Aceite sempre as

o líder, tendo em vista as

ideias de outras pessoas” é

diferentes opiniões e valores

o quarto item. Abrir espaço

de seus colaboradores.

para opiniões requer do

Ele deve desde mediar

líder estar preparado para

possíveis debates e discussões,

reconhecer uma boa ideia

mas, sobretudo, buscar o

ou sugestão. Nesse sentido,

envolvimento de todos e ter

os colaboradores estão

a capacidade de filtrar o que

sempre ansiando por este

vier de positivo e descartar

reconhecimento do líder,

o que não é interessante

e o objetivo deste deve

neste processo.

ser sempre o de obter os

Outra recomendação

resultados de forma eficiente

da autora é a de “nunca”

e eficaz. Assim, o líder deve

criticar “os colegas”.

abrir mão do orgulho e

Em qualquer possível

contar com as contribuições

situação de conflito entre os

de seus colaboradores.

membros da equipe, o líder

Ao líder, a autora sugere:

não deve permitir que isso se

“nunca deixe de colaborar”,

torne uma real interferência

tendo em vista que, apesar de

3 Disponível em: [https://www.portaleducacao.com.br/administracao/artigos/21628/trabalho-em-equipe-nocoes-de-gestao-de-pessoas].
Acesso em 29 de outubro de 2016, às 11:37h.
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CONHECIMENTO E COMPETÊNCIA:

UM

PROCESSO EM CONSTANTE EVOLUÇÃO

Foto: http://descomplicandocarreiras.com.br

“O que às vezes chamam

e de reconhecimento social.

• Competências de serviço:

sedução, chamo competência.

Assim, no contexto

ligar a competência técnica

Porque capacidade, habilidade,

empresarial, são necessárias não

ao possível impacto que o

inteligência e sinceridade

uma mais várias modalidades

produto ou serviço oferecido

nas relações... Isso também

de competência, dentre as

pela empresa terá em seu

seduz.” Valmir Monteiro

quais, salienta Zarifian (1999):

consumidor.
• Competências sociais: ato

O significado do
termo “competência”, no

• Competências sobre

de “saber ser”, a partir de três

senso comum, aponta ou

processos: relativas ao

atitudes dadas como as que

é atribuído a alguém que é

domínio dos processos de

sustentam comportamentos

qualificado para a realização

trabalho.

das pessoas, a saber:

de algo, especificamente.

• Competências técnicas:

autonomia, responsabilização

Já o seu antônimo não só

saberes específicos acerca

e comunicação.

aponta para a negação deste

do trabalho e atividades a

A classificação acima, dada

atributo, como também carrega

serem realizadas.

por Zarifian (1999), é relativa

em si um tom pejorativo,

• Competências sobre a

à formação de competências

atrelado a uma espécie de

organização: conhecimento

atreladas ao contexto das

marginalização em relação a

atrelado à organização dos

operações industriais.

circuitos como o de trabalho

fluxos de trabalho.

Ao levarmos isto ao contexto
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da estratégia organizacional

chegamos a um trinômio de

de qualquer empresa,

três termos que estabelecem

entre si vias de mão dupla:

ESTRATÉGIA – APRENDIZAGEM – COMPETÊNCIA
Segundo este esquema,

ordem específica para cada

competências necessárias e

uma organização, em seu

um dos três processos, mas

à organização de seu projeto

ambiente institucional, é a

a instauração de um círculo

profissional.

responsável por estabelecer

em que um alimenta ao outro

Le Boterf (1995) elaborou uma

sua estratégia e as respectivas

por meio da aprendizagem,

teoria acerca do processo

competências necessárias

ou seja, a construção do

de desenvolvimento de

para sua implementação,

conhecimento.

competências de pessoas

estabelecendo um processo

O processo de aprendizagem

inseridas em organizações,

de aprendizagem contínua

de indivíduos inseridos

a qual é expressa no quadro

e permanente.

no âmbito empresarial

abaixo:

Desse modo, não há uma

está diretamente ligado às

Assim, podemos observar

conhecimentos que podem

A transformação ou passagem

a conjugação das situações

ser desenvolvidos a partir

de um nível ou estágio

de aprendizagem aos

delas.

para outro se dá apenas

16

ABRIL | 2017

no contexto profissional

levam a alterar disposições de

etc. (BORDNAVE apud BOOG,

específico, tendo em vista

ação em relação ao ambiente,

1995, p.239)

que o desenvolvimento e

que nos levam a mudança de

Ou seja, o conhecimento

a concretização de cada

comportamento. Pode-se dizer

é que leva à competência,

competência agrega valor

ainda que a aprendizagem seria

e esta pode ser sempre

não só ao indivíduo, mas à

uma modificação relativamente

aumentada, constituindo-

organização como um todo.

permanente na disposição ou

se como uma das poucas

Acerca da aprendizagem

na capacidade do homem,

riquezas que não podem ser

organizacional, Bordnave

ocorrida como resultado de

roubadas do ser humano,

(1995) pontua se tratar de:

sua atividade e que não pode

individualmente. Não se trata

[...] um processo pelo qual

ser simplesmente atribuída

de conhecimento acumulado,

adquirimos experiências

ao processo de crescimento e

mas colocado em prática e

que nos levam a aumentar a

maturação ou a outras causas

alterando comportamentos,

nossa capacidade, que nos

como doença, mutações genéticas

quebrando paradigmas.

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
“A vida é como pedra de

E, para que este treinamento

de um diagnóstico das

amolar, podemos desgastar-

culmine de fato no desenvolvimento

necessidades da empresa.

nos como podemos afiar-nos,

organizacional, é necessário

Assim, todos os recursos

depende de como deslizamos

um cuidado especial em sua

disponibilizados devem

por ela.” Bernard Shaw

elaboração, na metodologia

estar ligados à problemas

Como se sabe, uma das

adotada e em sua aplicação,

encontrados. Aliás, é o

funções específicas do setor

para que sejam alcançados

mesmo autor quem lista

de RH de uma empresa

com excelência os objetivos

alguns dos aspectos dados

é também o de treinar

desejados.

como determinantes em um

as pessoas, tendo como

Para Chiavenato (2002), o

treinamento. Passaremos

objetivo desenvolver tanto

treinamento consiste num

a tratar deles a seguir.

as habilidades individuais

processo educacional de

O primeiro é a “transmissão

quanto as coletivas, visando

curto prazo, que é aplicado

de informações”. Esta deve

à eficiência de todos os

de modo sistemático e

se dar de uma maneira

funcionários no desempenho

organizado.

clara, e objetiva, de modo

de suas mais variadas
atribuições.
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E, o seu planejamento

que os dados possam ser

se dá como uma decorrência

apreendidos pelos funcionários.
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Lidar com possíveis dúvidas

êxito da empresa também.

cursos universitários. Não só é

e promover atividades ou

Trazer isso à tona de uma

possível como tem sido comum

exercícios para a verificação

forma amistosa – e não de

a parceria de instituições

da compreensão é sempre

cobrança propriamente -,

com universidades a fim de

recomendado. Além disso,

pode fazer inclusive com que

promover não só o treinamento,

manter o grupo coeso e no

os funcionários desenvolvam

mas, até a formação de seus

mesmo nível de apreensão

uma maior confiança em seus

funcionários, num curso

também é interessante neste

gestores, e recorram a eles

do ensino superior, do/no

processo.

quando necessário, antes de

próprio local de trabalho,

“Desenvolvimento de aptidões”

cometerem algum engano ou

visando à qualificação de

é o segundo tópico da lista.

erro de proporções maiores.

sua equipe.Marras (2000)

Não basta que os participantes

A lista se encerra com o

afirma que o treinamento é

do treinamento apenas

item “desenvolvimento de

que produz uma alteração ou

acumulem conhecimento

conceitos”. A empresa deve,

mudança no chamado CHA –

teórico, mas que este possa

no planejamento, elaborar

Conjunto de Conhecimentos,

ser vertido em aptidões,

conceitos que norteiem a

Habilidades ou Atitudes – de

e alterar progressiva e

prática de seus colaboradores.

cada um dos trabalhadores.

positivamente sua prática,

Com o treinamento, estes

Kanaane (1995), por sua

de forma concreta.

conceitos deverão ser vertidos

vez, ressalta que a gestão

Chiavenato (2002)

em aptidões destes, para

do conhecimento consiste

também ressalta a importância

que sejam característicos

num processo sistemático

do “desenvolvimento ou

de sua atuação. Mais uma

marcado pela identificação,

modificação de atitudes”. Ora,

vez, vale ressaltar, todos

criação, renovação e aplicação

como já afirmamos, pretende-

devem estar e se sentir juntos

dos saberes estratégicos

se que, com a formação, os

por um mesmo objetivo.

na vida de uma empresa/

funcionários desenvolvam

O autor ainda ressalta o

organização. E justamente

novas capacidades e as

fato de o treinamento poder

por se tratar de um processo

pratiquem. No entanto, o

ocorrer tanto na modalidade

de desenvolvimento da

treinamento também pode

presencial quanto na

eficácia de um colaborador a

servir para corrigir atitudes/

modalidade EAD (como, por

partir de métodos e técnicas

posturas negativas que

exemplo o e-Learning), uma

devidamente escolhidos e

prejudicam o trabalho dos

das grandes tendências da

selecionados, o treinamento

participantes, e, portanto, o

atualidade, até mesmo em

é, acima de tudo, uma parte

18
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indispensável do processo

conhecimentos e habilidades

de formação do indivíduo, e,

tanto em sala de aula como no

Logo, fica clara a

portanto, também da empresa,

ambiente de trabalho. Nesse

relevância deste processo

conforme as palavras de

sentido, o treinamento é uma

no contexto da Gestão de

Carvalho (2001):

função intrínseca do processo de

Pessoas.

A ênfase do processo de

trabalho e do desenvolvimento

formação profissional é transmitir

da empresa. (CARVALHO, 2001,

p.12)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após todo este percurso,

do técnico é indispensável, e

dar o seu melhor em campo,

passando pelas características

em que os jogadores mentem

ou seja, para que todos os

principais de cada um dos

uma relação de parceria e

funcionários possam estar

itens analisados neste texto,

com seu técnico, visando ao

de fato fidelizados, vestindo

pudemos chegar a algumas

sucesso no jogo.

a camisa da empresa, e

considerações em relação à

Para que os funcionários deem

levando os serviços/produtos

Gestão de Pessoas, as quais

o melhor de si eles precisam

oferecidos ao público da

elencaremos a seguir.

ser motivados, e isto deve vir

melhor maneira possível.

Em primeiro lugar, a importância

hierarquicamente de cima

Independentemente das

da figura do líder, alguém

para baixo, verticalmente:

diferenças em relação a

que possa compreender que

a direção da empresa

cargos e remuneração, as

gerir pessoas é diferente

ou organização dando o

informações devem ser

de gerir com pessoas, e

instrumental e a liberdade

veiculadas e chegar aos seus

que o estabelecimento de

para que o líder possa

destinatários de maneira

uma real parceria com seus

motivar seus colaboradores,

clara e objetiva, justamente

colaboradores só tem a

conhecendo e fazendo uso

para permitir que essa ação

acrescentar positivamente

de suas potencialidades,

conjunta se dê da melhor

em seu trabalho, no de

oferecendo formação e mais

maneira possível.

seus colaboradores e à

conteúdo para uma formação

Aliás, no contexto da

empresa como um todo. O

contínua – conhecimento

atualidade, com todos os

trabalho em equipe pode ser

nunca é demais – que reflita

aplicativos e softwares de

figurativamente comparado

na prática destes.

comunicação instantânea,

a um time esportivo, como

A comunicação é uma chave

as empresas não podem

de futebol, em que a figura

para que este time possa

temer esta modernização,
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mas tirar proveito de todos

de colaboradores, por meio

reflexão que empreendemos

estes recursos disponíveis.

de treinamentos e formações

neste texto:

Uma equipe coesa tem

complementares, ou mesmo

“Gerenciar não é dirigir para

mais chances de fazer um

oferecendo e facilitando o

determinados objetivos, mas

trabalho eficiente e atingir

acesso ao ensino superior

criar condições para que os

seus objetivos de forma

para aqueles que ainda não

recursos humanos da organização

satisfatória. Devem ser

passaram por esta fase.

respondam – individualmente e

tomadas todas as medidas

Capital destinado à formação

com criatividade - a um meio que

para ser priorizado o trabalho

dos funcionários é um

requer permanente adaptação”

em equipe, desde o âmbito

investimento em capital

(KLIKISBERG, 1997, p.93)

do relacionamento entre os

humano, a gerar lucro para

colaboradores e o destes

a própria empresa.

com seus superiores.

Antes de pensar em
mecanismos e metodologias,

E este investimento se

há que se gerar condições,

A valorização das potencialidades,

dá, concretamente, por meio

dar a devida liberdade

reconhecimento pelas ações

do treinamento, visando ao

para que o capital humano

que gerem bons resultados são

desenvolvimento do quadro de

evolua e aja de maneira –

indispensáveis. Assim como,

funcionários, tanto individual

caracteristicamente humana -,

em caso de erros, enganos

quanto coletivamente.

adaptando-se aos diferentes

ou outros problemas, as

Gestão de Pessoas, então,

cenários e situações para

coerções devem ser realizadas

coloca-se como mais um dos

alcançar seus objetivos e

no âmbito particular, com o

desafios da atualidade, e este

satisfazer as expectativas

devido respeito, primando

ato de “gerenciar” contido no

da empresa.

para que, quem cometeu

título da atividade em questão

Independentemente dos

algum erro possa não só

deve ser realizado com todo

rumos que a tecnologia

se corrigir, como não mais

cuidado e preparação.

possa tomar, o homem segue

incorrer em possíveis ciladas

Não se trata de uma área em

sendo o responsável por

semelhantes que possam

que a tecnologia na figura da

manejá-la e encaminhá-la

aparecer, e, evoluir pessoal

máquina ameace substituir

para alcançar suas metas

e profissionalmente.

o capital humano (ainda).

e objetivos.

A empresa ou organização

Assim, encerramos com as

E, as questões que permeiam

deve não só valorizar como

palavras de Klikisberg (1997),

o trabalho ou qualquer

investir no conhecimento e na

acerca do ato de gerenciar,

atividade que envolva

competência de seu quadro

as quais vem ao encontro da

grupos ou equipes seguem

20
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atreladas a características

com o outro e vice-versa.

humanas por excelência,

Em relação a isto, não há

grande parte delas atrelada

mudanças ainda.

ao relacionamento de um
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A VOZ DO SURDO

Foto: http://www.foxvalleyenthearing.com/useful-articles.asp
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A voz do surdo é um

na escola que até o momento

tema que rompe o paradigma

diminutamente se tinha feito

do silêncio quanto à surdez no

para o acolhimento destes

Brasil. Visto que, a comunidade

alunos. Para explanar o assunto,

surda faz uso de outra língua

faz-se necessário elucidar a

para produção de linguagem,

diferença entre linguagem e

no qual tem chegado a muito

língua, para assim restringir,

êxito, tanto nas comunidades

neste artigo, um dos meios

que pouco a pouco obtém

utilizados como voz do surdo

espaços na sociedade, tanto

e os obstáculos enfrentados

por esta comunidade em
busca do espaço igualitário
dentro de uma sociedade,
na qual a maioria é ouvinte.
Parte-se desde as conquistas
legais com a Lei N ° 10.436,
que veio como forma de
reconhecimento da língua
nacional para surdos; e, as
especificidades da língua
quanto à morfologia, sintaxe,
semântica, pragmática e
fonologia. Com isto buscouse dilucidar exemplos com
imagens que é o marco desta
língua gesto-visual.

Palavras-chave: Libras. Língua. Gesto-visual.

ABRIL | 2017

23

LINGUAGEM
Entende-se por

se, portanto que a família

para comunicação, será um

linguagem o recurso utilizado

é a primeira transmissora

desafio maior, pois a fala

pelo individua para interação

da língua para a criança. “A

não é a única comunicação

dialógica, “que faz o homem

criança ainda bebê está ligada

dos humanos, mas é a mais

um ser especial com sua

ao mundo da linguagem pelo

usada, por convenção da

capacidade de significar e

canal auditivo. Ela escuta e

humanidade e a facilidade

significar-se” (ORLANDI, 2002).

dá sentido ao que escuta”,

da interação com os demais

Desta maneira, o sujeito para

esclarece Moura (2011).

que a utilizam também.

relacionar-se com o outro

Nos casos de pais

Consequentemente, a

produz linguagem, para

ouvintes e filhos surdos,

escola que é uma das etapas

isso, não necessariamente

surge a necessidade da

destas crianças, deve estar

se utiliza uma língua, mas

aprendizagem - para ambos-

preparada para recebê-los,

um meio. Sendo assim,

da língua dos sinais, uma vez

para que o conhecimento

delimita-se neste texto um

que, essa será a primeira língua

seja mediado sem nenhuma

dos meios utilizados pelo

da criança, sendo, portanto

desvantagem em relação aos

indivíduo surdo para produzir

o seu direito assegurado.

alunos ouvintes. Desenvolver

linguagem, a libras.

Isso facilitará a sequência

as formas de expressão,

A criança ouvinte aprende

de aprendizagens da vida

não é eficaz, se isto não for

a falar por meio da interação

daquela criança, pois “os

desenvolvida na língua que o

que tem com os falantes, ou

surdos devem interagir com a

aluno se comunica, ou necessita

seja, com seus pais. Ela vai

língua dos sinais o mais cedo

para se comunicar. Isto é

percebendo que as palavras

possível. Essa interação deve

desenvolver as habilidades

têm representações do real.

ocorrer preferencialmente no

e competências em sua

Inicialmente, para a criança

convívio com outros surdos

língua viva e real (LACERDA).

é tudo muito concreto, por

mais velhos” (MARTINS, 2011).

Trataremos das linguagens

isso que as mães, geralmente

E os pais, por sua vez não

utilizadas pelo surdo em

indicam o que as palavras

se sentirão incomunicáveis

capítulos seguintes.

representam para que as

com a criança.

crianças comecem a indicar

Claro que, para os pais

os substantivos, como “água”,

que viveram anos estimulando

“mama”, “papa”, etc. Percebe-

[mais] a audição e a fala

24
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A LEI
Por meio de lutas da

no Brasil.

oriundos de comunidades de

comunidade surda pelo direito

Art. 1o É reconhecida como

pessoas surdas do Brasil.

à voz, o Brasil reconheceu

meio legal de comunicação e

Art. 4o [...] Parágrafo único.

a necessidade de legitimar

expressão a Língua Brasileira

A Língua Brasileira de Sinais

a linguagem dos surdos, e

de Sinais - Libras e outros

- Libras não poderá substituir

autenticou LIBRAS como sua

recursos de expressão a ela

a modalidade escrita da língua

língua, pois possui todos os

associados.

portuguesa.

aspectos que uma língua tem:

Parágrafo único. Entende-se

Embora esta não

alfabeto, sinais arbitrários,

como Língua Brasileira de

seja uma língua universal,

sinais icônicos, empréstimos

Sinais - Libras a forma de

outros países também tem

linguísticos, parâmetros

comunicação e expressão, em

uma língua reconhecida para

(CAMPOS, 2014, p.01).

que o sistema linguístico de

surdos e recebe influências

A Lei N ° 10.436, de

natureza visual-motora, com

da cultura nacional como

24 de abril de 2002 é a que

estrutura gramatical própria,

qualquer outra língua.

oficializou a LIBRAS como

constituem um sistema linguístico

Vejamos alguns exemplos:

língua utilizada pelos surdos

de transmissão de ideias e fatos,

Imagem 1- Países com língua oficial para surdos
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A Libras tem sua origem
na Língua de Sinais Francesa. No

aluno surdo nas instituições

espaços educacionais, bem como

federais.

equipamentos e tecnologias

Brasil, a educação dos surdos

Art. 3o A Libras deve ser inserida

que viabilizem o acesso à

teve início durante o segundo

como disciplina curricular

comunicação, à informação e

Império, com a chegada do

obrigatória nos cursos de

à educação.

Educador Francês Hernest

formação de professores para

Logo a linguagem de

Huet. A primeira escola de

o exercício do magistério, em

sinais deve ser ensinada como

surdos no Brasil foi criada pela

nível médio e superior, e nos

disciplina, que equivale à

Lei nº 839 de 26 de setembro

cursos de Fonoaudiologia, de

disciplina Língua Portuguesa,

de 1857, por Dom Pedro II,

instituições de ensino, públicas

sendo essa ensinada nas

no Rio de Janeiro, o Imperial

e privadas, do sistema federal

escolas de ensino regular.

Instituto de Surdos- Mudos.

de ensino e dos sistemas de

Deste modo, igualmente ao

Para romper as

ensino dos Estados, do Distrito

ensino de Língua Portuguesa,

barreiras comunicativas

Federal e dos Municípios. [...]

a Libras deve ser praticada na

entre a comunidade ouvinte

Art. 23. As instituições federais

educação escolar do ensino

e a surda criou-se a mais de

de ensino, de educação básica

brasileiro, a fim de que a

dez anos o Decreto Nº 5.626,

e superior, devem proporcionar

linguagem de sinais seja

de dezembro de 2005, que

aos alunos surdos os serviços

internalizada pelo educando

introduz a língua dos sinais

de tradutor e intérprete de

surdo e se crie um vínculo

na formação dos professores

Libras - Língua Portuguesa

entre surdos e ouvintes.

e garante o interprete para o

em sala de aula e em outros

A LÍNGUA
A Libras pode ser

e fonologia (unidade que

espanhola, francesa ou

considerada uma língua, pois

constituem uma língua). Ou

qualquer outra, a língua de

apresenta em sua estrutura

seja, utilizando libras se pode

sinais apresenta também o

aspectos linguísticos como

discutir qualquer assunto, o

chamado regionalismo. Em

qualquer outra língua, por

que prova que é uma língua

geral, os sinais são muito

exemplo: morfologia (formação

em comunicação entre seus

parecidos e em certos pontos

de palavras), sintaxe (estrutura),

usuários.

até padronizados, todavia, de

semântica (significado),

Desta maneira, como

acordo com a mudança de

pragmática(convencional),

na língua portuguesa, inglesa,

estado, culturas regionais,
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religiões, grupos sociais,

assim essas “singularidades”,

etc., estes sinais podem ser

como exemplificado na

diferenciados, apresentando

imagem.

Imagem 2- Regionalismo

Fonte : Imagem produzida para este artigo.

Fonte : Imagem produzida para este artigo.

Não se trata de uma

racional, literal, metafórico,

com a vivência dos cidadãos

imitação da língua falada,

concreto, abstrato – enfim,

daquele lugar.

mas uma singularidade da

permitem a expressão de

Podemos citar ainda

língua que de acordo com

qualquer significado decorrente

os classificadores usados

Brito (1997):

da necessidade comunicativa

para mensurar tamanho,

As línguas de sinais são línguas

e expressiva do ser humano.

forma, intensidade, simetria,

naturais porque como as línguas

Entende-se que,

assimetria e peculiaridades

orais sugiram espontaneamente

assim como o português

que se deseja detalhar. Por

da interação entre pessoas e

sofre influência do seu meio

exemplo, ao se usar a palavra

porque devido à sua estrutura

e da sua história, a libras

pintar é necessário utilizar

permitem a expressão de qualquer

também tem a influência de

um classificador para dá-lhe

conceito – descritivo, emotivo,

sua comunidade de acordo

a significação desejada:
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Imagem 3 – verbo pintar

Entrando nos aspectos estruturais da língua, libras apresenta:
Alfabeto manual: “qualquer série ou sistema de sinais convencionais para representar
letras [...]” (FERREIRA, 2000).
Imagem 4 – Alfabeto em Libras

Fonte: site não verbal. Disponivel em: < https://naoverbal.wordpress.com/libras/alfabeto-delibras/>. Acesso em 10 de abril de 2017.

Sinais icônicos: são aqueles usados para se assemelhar a forma do representado.
Por exemplo:

28
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Imagem 5- Sinais icônicos

Fonte : Colorir Gratis. Disponível em: <http://www.colorirgratis.com/desenhos-de-casas-para-colorir.html>, 2017; e, imagens
produzidas para este artigo.

Sinais arbitrários: estes sinais, ao contrário dos icônicos, não se assemelham em
nada com o representado, como o nome já diz, são arbitrários. Segue alguns exemplos:
Imagem 6 – Sinais arbitrários

Fonte: imagens produzidas para este artigo.
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Empréstimos linguísticos: a maior parte dos empréstimos linguístico em libras
é feito por meio de soletração. Outros, de origem francesa, por causa dos fundadores
da libras no Brasil. Alguns sinais de influência EUA, e algumas cidades de fronteira com
outros países têm corroborado com novos sinais.
Imagem 7 – I love you

baixo, para o lado direito,

configuração de mão em F,

esquerdo, voltada para o

ponto de antriculação no

peito ou contraria ao peito.

torax, orientação da mão
para baixo

Movimento: o sinal pode

e movimento

para cima e para baixo.

haver movimento ou não.
Expressão facial e/ ou
corporal: alguns sinais vêm
acompanhados por expressões
faciais/corporais.
Fonte: imagens produzidas para este artigo.

Imagem 10 – sinal de dor

Parâmetros: são classificados
em:
Configuração das mãos:
qual sinal é feito pela(s)
mão(s).
Pontos de articulação:
significa o lugar que a mão
é posicionada, se no alto no
meio ou embaixo.
Orientação: para qual
lado da palma da mão esta
virada, se para cima, para

30

Fonte: imagens produzidas para este artigo.

Percebe-se na imagem
expressão facial de dor,
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Compreende-se então

intencionada pela lei, já

devem ser oferecidos a todos

que a libras é um dos meios

mencionada neste artigo,

os profissionais da rede, não

utilizados pelo surdo para

visto que a segunda língua

de forma seletiva, mas como

transmissão de linguagem.

brasileira deve ter o mesmo

formação continuada, de forma

O colocando como um

espaço que a primeira no

a se enquadrar na rede. Assim

cidadão diferente dentro de

país, o que difere disto foge

como, materiais de apoio para

uma sociedade tão diversa.

a equivalência e torna-se

estes profissionais e, além

Sendo equívoco pensar que

abaixo, o que não se pode

disso, um prédio que seja

o surdo não tem “voz”, pois

permitir tal significação de

inclusivo, em que o acesso

sua língua, a libras, quebra

“diferente”, que é o que o

ao diferente seja garantido

as barreiras comunicativas

surdo é e usa uma linguagem

sem expor o aluno a situações

de quem tem a situação

diferente.

de constrangimento. E ainda,

de surdez. Digo voz, com a

Na escola, que é

espaço para a comunidade

finalidade de comunicação

um campo social, também

surda expor seus pensamentos

com o outro, uma vez que é

frequentada por eles é

e cultura, entendida por

pela voz que nos inteiramos e

necessário que os direitos

todos, pois “sem uma língua

transmitimos nossos valores

destes alunos à educação,

que possa intermediar a ação

enquanto cidadãos de valores

não seja implementado de

comunicativa nada pode ser

e subjetividades.

forma fragmentada, como

construído” (MOURA, 2011).

Para que esta

se tem visto até agora, mas

Apesar do silêncio, há no

comunicação com o mundo

de várias formas para que o

surdo uma voz que palra sua

aconteça é necessário que

educando venha escolher, o

cultura, identidade e desafios

tanto para surdos e ouvintes

recurso, que ele se adapte

para torná-los integrantes de

a libras seja significativa,

melhor, ou seja, estes

uma sociedade que sempre

ou seja, pertencentes aos

recursos devem ser múltiplos

os discriminou, devido estar

dois mundos. Porque se for

e acessíveis. Deve haver

em uma sociedade em que o

apenas significativa para o

nas escolas, profissionais

grupo majoritário é ouvinte.

surdo, este terá sua inclusão,

especializados, além disso,

Contudo, a libras passou ter

dentro da sociedade limitada

todos profissionais, também,

espaços - não igualitário ainda

a uma minoria, não sendo

devem está preparados para

- nos tempos atuais, mas

esta a igualdade de direitos

receber o aluno surdo. Cursos

“o homem não inventa seu
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sistema de comunicação...

AZEVEDO, 2011).

culturais como participante de

ele já existe há gerações. O

Se prontamente os

conhecimentos acumulados

homem deve aprendê-lo a

surdos tiverem a aquisição

pelas gerações por intermédio

fim de tornar-se membro de

no que é de direito deles,

da língua, seja ela oral-auditiva

uma sociedade” (BARBOZA,

menos barreiras terão em

ou visual-gestual.

1998 apoud REBOUÇAS e

relação à conquista de espaços
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e Ensino Fundamental I – na EMEF Deputada Ivete Vargas; Professora de Educação Básica I – na EE
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A importância do

aulas, fazer com que os alunos

do professor neste espaço,

diálogo entre as vivências

sintam-se incluídos. Entender

tão diverso, deve ser o mais

dos alunos da Educação de

o universo de cada indivíduo,

sensível, pois o profissional vai

Jovens e Adultos e o processo

lembrando que cada jovem

se deparar com realidades que

de ensino e aprendizagem se

ou adulto ali presente, possui

não são as suas, para adentrar

torna fundamental. É preciso

trajetórias de vidas diferentes,

este mundo, proporcionando

dar sentido para que o interesse

já adquiriram experiências de

um ensino e aprendizagem

seja permanente. O papel do

acordo com o ambiente em

que seja de fato significativo.

professor é dar significado às

que estão inseridos. O olhar

Palavras-chave: Socialização. Inclusão. Educando. Aprendizagem.

INTRODUÇÃO
Este artigo pretende

por vários outros autores, e por

Algumas questões precisam ser

apresentar a importância da

isso mesmo deve ser sempre

levadas em consideração quando

relação professor-aluno dentro

resgatado, uma vez que,

se trata da Eja: A trajetória dos

da Educação de Jovens e Adultos.

observa-se grande número de

alunos da Educação de Jovens

Por ser um tema de grande

alunos com receio de retornar

e Adultos deve ser levada em

importância, já foi trabalhado

ou ingressar na vida escolar.

consideração dentro da prática

34
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pedagógica do professor? Como

observar que, a união entre

escolar, e sim, motivação para

o professor deve atender os

o conhecimento prévio do

a permanência e conclusão

jovens e adultos utilizando o

aluno e a sensibilidade do

dessa etapa educacional, é

contexto em que vivem para

educador são requisitos

um dos principais papéis do

dar significado às suas aulas?

necessários para uma plena

profissional da EJA.

Tem como objetivo

socialização, aprendizagem,

O trabalho aqui

revisitar temas já estudados

interação. São, portanto,

apresentado trata-se de

por outros autores, mostrando

itens indivisíveis.

tema importante do ponto

a importância do professor em

Mostrar que é preciso

de vista acadêmico, pois fará

dar significado às suas aulas,

atender as necessidades

uma releitura de textos já

para que esses indivíduos se

educacionais, das quais os

estudados. Tem relevância

identifiquem, se incluam, se

alunos da EJA foram privados

social, porque vai explorar a

sintam pertencentes àquela

em determinado momentos,

relação entre o processo de

comunidade, que é a escolar.

por motivos diversos, fazendo

ensino e aprendizagem e a

Através de pesquisas,

com que não haja evasão

vivência dos alunos da EJA.

O PROCESSO DE ENSINO D
APRENDIZAGEM E A TRAJETÓRIA DE
VIDA DOS ALUNOS DA EJA
Sabe-se que a maior

O saber, o conhecimento

obstáculos, mas para estes

parte dos alunos da Educação

erudito, seja para encontrar

indivíduos são uma das

de Jovens e Adultos possuem

um emprego ou melhorar

etapas mais gratificantes

muitos desafios, a partir do

sua posição de trabalho,

de suas existências.

momento que decidem retornar

entender o filho ou neto

Sair da marginalidade em

ou iniciar sua jornada na vida

quando possuem dúvidas

que se encontram e adentrar

escolar. Desafios que existem

em relação aos conteúdos

no mundo das letras, dos

porque, em cada vida há uma

da escola, seja para ler suas

números, do entendimento

história, que pretende ser

próprias correspondências,

da sua história, pois não se

transformada e que se quer

seus cartões de Natal ou

reconhecem até então como

alcançar, de alguma forma,

aniversário e até mesmo

sujeitos da história. Socializar

aquilo que ficou pra trás, no

o itinerário do ônibus. São

e argumentar de forma crítica

tempo, e agora tem a intenção

coisas que, para muitos,

sobre o ambiente que os

de se concretizar, tornar real.

não significam grandes

cerca, compreendendo o seu
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lugar e seu papel no mundo,

sua aprendizagem. Mais do

de um novo tempo que, por

como transformá-lo, para si

que o saber letrado, eles

sua vez, exige a construção de

e para o outro.

desejam autonomia, inclusão,

novos paradigmas educacionais.”

São barreiras que

socialização, bens culturais,

(FEITOSA,1999, p.17)

serão transpostas com o

ou seja, tudo que os tirem

Dessa forma o

auxílio do professor, cujo

da situação marginal em que

professor, precisa perceber

papel é fundamental, pois

se encontram.

como fazer de suas práticas

cabe a esse profissional a

O cenário mundial

pedagógicas algo que tenha

apresentação e inclusão

em que estamos inseridos

representatividade na vida

desses jovens e adultos neste

tem feito com que, cada vez

dos alunos e no seu meio

universo tão diferente, mas

mais, os indivíduos vão à

ambiente. Não é possível

tão excitante. E o educador

busca de uma identidade. Há

deixar de lado as experiências

deve ser sensível para atar

uma necessidade de se sentir

que os educandos carregam,

os dois paralelos: o do ensino

pertencente ao ambiente em

e como isso pode auxiliar o

e aprendizagem e a vida de

que se está inserido, e isso

professor em seu trabalho. A

cada educando. A ele cabe

faz com que o ser humano se

educação deve ser repensada,

fazer com que esses paralelos

direcione a essa apropriação.

reciclada, de acordo com a

se encontrem, se absorvam

Dentro do ambiente escolar,

rapidez em que o mundo

e se expandam.

que também é cultural, essa

se renova.

busca não desaparece. Ela

O profissional da

é latente ao homem, e por

educação, ao optar pela EJA,

“O contato social é importante

isso mesmo, conhecer o

precisa ter a consciência de

entre os alunos que formam um

mundo do educando da EJA

que os seus alunos esperam

grupo de pessoas que não se

faz toda a diferença, pois a

conquistar espaços que muitas

envergonham diante uns aos

troca de aprendizagens –

vezes lhes foram negados

outros, pois o mundo letrado é

professor e aluno – é cada vez

pela falta de escolarização,

preconceituoso com quem não

mais importante e decisiva

da construção dos saberes

atende as suas exigências, não

no processo de ensino e

eruditos.

se enquadra nos seus padrões.”

aprendizagem.

De acordo com Silva,
Ferreira e Lopes:

Porém, essa educação

“vivemos numa sociedade

não se constitui de forma

Os alunos da Educação

globalizada, altamente tecnológica

mecânica, sistemática, uma

de Jovens e Adultos possuem

que aponta para sucessivas

vez que esses alunos têm

expectativas em relação a

mudanças e para a construção

“sede” de adentrar nesse

(2011, p.15)
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mundo do letramento. Eles

tantos esforços é que o

que os marginalizam, que

querem ter consciência crítica

índice de analfabetismo ainda

os inferiorizam. De acordo

do que acontece a sua volta

persiste. De acordo com o

com Paulo Freire (2002) apud

e já forma moldados pelas

censo de 2010, cerca de 9%

Oliveira (2008):

experiências de vida que

da população brasileira não

“Deve haver uma relação de

possuem.

sabia ler e escrever. E sabe-se

interação entre professores-

Então o que se espera

que o censo não consegue

alunos que deve estar pautada

dessas aulas? Convém analisar

atingir todos os brasileiros.

em um ato de conhecimento de

Se a educação inclui,

que o processo de alfabetização

“Educar não pode se limitar

a falta dela é motivo de

de adultos necessita de uma

apenas a uma proposta

exclusão. A sociedade, para

relação de diálogo que seja

assistencialista, como se tem

ser justa precisa ser inclusiva,

fidedigno onde os sujeitos do

verificado ultimamente no Brasil,

e o papel da escola é inserir

ato de conhecer (educador-

é acima de tudo um desafio

aqueles que foram colocados,

educando; educando-educador)

social, é um caminho de luta,

por diversos motivos, para

se encontram movidos pelo

de transformação na busca da

fora do mundo educacional.

o b je t o a s e r c o n h e c id o . ” (s.p.)

justiça e da felicidade. ”(2008)

Embora, este trabalho,

Isso requer todo o

Dessa forma, percebe-

tenha como elemento principal

cuidado em estabelecer um

se que o profissional não

a relação professor-aluno, faz-

contato saudável, onde o

vai construir um saber, ele

se necessário incluir todos os

aluno sinta que da mesma

vai reconstruir um saber a

funcionários da escola, como

forma que ele aprende com

partir das vivências dos seus

agentes transformadores,

o professor, o professor

educandos, se atentando para

para que haja um bom

também aprende com ele,

as perspectivas dos mesmos.

desenvolvimento desses

com suas experiências. Há

Não é possível ignorar os

indivíduos em sua trajetória

uma troca de saberes fazendo

sonhos, as aspirações que

escolar.

com que o aluno que ali está

o artigo de Oliveira:

os levaram as salas de aula.

O processo educacional

é mais do que um receptor,

Historicamente,

na EJA precisa ser pensado

ele também se torna um

observa-se a luta para que

como um instrumento de

transmissor a partir de sua

todas as pessoas tivessem

libertação, pois os alunos

história de vida. E desse

acesso a uma educação

que ali se apresentam já

modo, todos aprendem uns

de qualidade, e o que se

se encontram presos em

com os outros, fazendo das

vê atualmente, apesar de

condições socioeconômicas

aulas um aprendizado de

ABRIL | 2017

37

vida.

A troca de experiências

oprimir, minimizando as

A metodologia

entre professor e aluno é

desigualdades sociais e

utilizada pelo educador

uma mola propulsora para

econômicas tão evidentes

precisa ser elaborada a partir

que os educandos sejam

em nossa sociedade.

do conhecimento prévio de

estimulados, sejam motivados

seus alunos e não apenas de

e persistam em direção à meta

acordo com os materiais que

que os mesmos traçaram. E

“O educador sensível à

lhe são dados pela escola.

para o educador é um meio

problemática da exclusão

O planejamento escolar

de buscar novas técnicas

agravada pelo analfabetismo,

para essa turma deve ser

de ensino, novos caminhos,

procura na reflexão e análise

totalmente diferenciado dos

novos aprendizados.

da metodologia freireana, bem

Pode-se refletir nas
palavras de Feitosa:

trabalhados na seriação da

Atualmente, sabe-se

como na filosofia que a sustenta,

escola regular. Freire (1995)

que o professor, em qualquer

respostas às inúmeras inquietações

apud Oliveira (2008):

modalidade de ensino, já

e conflitos que permeiam o ato

“A alfabetização e a educação

não é mais o protagonista

educativo...”(1999, p.17)

de jovens e adultos deveriam

na sala de aula, e na EJA, isso

Dessa forma, a vivência

partir continuamente de uma

precisa ser mais evidente,

dos alunos, que se ausentaram

análise crítica da realidade

pois através do “ouvir”, muito

da escola por motivos que

existencial dos educandos, da

mais do que do “falar”, que as

não cabe a quaisquer uns

identificação das suas raízes e

aulas acontecerão de forma

julgar, deve ser ouvida,

de toda a problematização que

mais significativa.

analisada, compreendida e

Cabe ressaltar e é

a partir de então, de forma

de extrema importância a

clara e objetiva elaborar um

Se ao optar pela

metodologia freireana, pois

plano de aula que contemple

EJA, o professor manter a

sem a mesma não haveria

essas trajetórias, que muito

mente aberta para todas

razão deste trabalho existir,

auxiliarão os profissionais

as possibilidades que essa

pois foi Paulo Freire que

da educação.

modalidade de ensino permite,

indicou o caminho para uma

O jovem ou adulto, ao

ele conseguirá enxergar de

educação libertadora, uma

adentrar o ambiente escolar,

fato seu aluno. Ele será capaz

educação que abraçasse

precisa se sentir seguro, pois

de transformar a realidade

a todos e não apenas às

suas trajetórias de vida, muitas

dele e dessa forma modificar

elites. Educação esta, que

vezes, os tornaram reféns de

a sua própria realidade.

deixaria de domesticar e

situações de discriminação.

vivem de maneira a superá-los.
”(s.p.)
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Para que situações que
marginalizem esses sujeitos

também colabora com suas

conhecimento e entrar no

experiências de vida.

campo de mediador, visto

não se repitam, o profissional

Estar aberto ao novo

que a ele cabe a orientação

deve acolhê-los, ouvi-los,

é um método de transformar

sobre o que será ministrado

demonstrar estar presente e

realidades, a sua e a do outro.

em aula, sem anular o que o

atentos para suas vivências,

Para isso é necessário ser um

aluno traz em sua bagagem

utilizando-as em sala de

agregador, ao mesmo tempo

de vida.

aula para que o momento

em que agrega conhecimentos.

do ensino e aprendizagem

Entender que não existe o

sejam significativos para os

saber inteiro, entender que

“O futuro não nos faz por si só,

alunos.

ele o saber é fragmentado

somos nós que nos recompomos

“À medida que o educador

e está inserido em qualquer

na çuta para fazê-lo, e diante

vai relacionando os saberes

cultura, porque o saber vai

desse exposto, como atenuar

trazidos pelos educandos com os

além da sala de aula e do

a extensão entre o contexto

saberes escolares, o educando

professor. Compreender que

acadêmico e a realidade de que

vai aumentando sua autoestima,

todo ser humano é capaz de

chegam os alunos, realidade

participando mais ativamente

transmitir conhecimento.

que necessitamos aceitar cada

Diz-nos Freire (2000)
apud Oliveira (2008):

do processo. Com isso melhora

Desafiar o educando

vez melhor, na proporção que

também a sua participação na

fará com que ele saia do

nos comprometemos com um

sociedade, pois assume um

papel de receptor apenas,

processo que possa, de certa

maior protagonismo agindo

pois não é isso que a escola

forma, mudá-la.!(s.p.)

como sujeito no processo de

deve se propor. O papel da

transformação social. ” (FEITOSA,

escola é ir além, quebrar

1999, p.43)

os muros que separam os

Utilizando a metodologia

saberes, apresentando aos

freireana, o caminho se torna

alunos novas possibilidades

mais prazeroso, pois Paulo

de interagir na sociedade em

Freire mostra a necessidade

que vivem.

de libertar, de incluir, de

Ao professor, cabe o

acolher de forma a tornar o

papel de sair do posto que

ensino uma forma de troca,

por tradição lhe deram, que

onde quem ensina também

é o de detentor do saber,

aprende e quem aprende

aquele que possui todo o
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho, ora

barreiras do desconhecido são

Se sentir pertencente ao

apresentado, teve como objetivo,

maiores que o medo de não

ambiente escolar, se apropriar

mostrar que a união entre

ser aceito, de ser ignorado, de

dessa cultura e depositar nela

o conhecimento intelectual

ser humilhado.

suas vivências é um modo de

adquirido pelo professor em

Desenvolver uma

transformar o local onde se vive.

sua carreira acadêmica e a

metodologia capaz de abranger

Dessa maneira, este

experiência de vida dos alunos

aquilo que o currículo pede, e

artigo conseguiu apresentar de

da EJA, são essenciais para que

unir a esse currículo, a trajetória

forma clara, que só é possível

haja um real aprendizado.

de vida dos alunos como

atingir uma aprendizagem

Quando o aluno se

base para seu planejamento

de fato, dentro da Educação

sente integrado com a escola,

trará mais sentido para esses

de Jovens e Adultos, quando

essa deixa de ser vista como

educandos. A metodologia de

o profissional olha “através”

algo inatingível e passa a

Freire aponta caminhos onde

dos indivíduos e desenvolve

ser considerada como fator

o objetivo é libertar e não

nestes, suas habilidades e

agregador, acolhedor, onde

doutrinar os sujeitos envolvidos

competências de forma crítica,

a vontade de ultrapassar

nesse processo.

libertadora e eficaz.
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O presente trabalho

os caminhos a percorrer.

das politicas públicas. Os

tem a modesta pretensão de

Nesse sentido, quando nos

locais de agregação valorativo

aferir uma reflexão acerca

voltamos para a periferia,

mostram-se micro clausuras

da realidade dos jovens em

mais especificamente para as

onde a juventude passa parte

idade escolar da periferia.

escolas da periferia, é comum

fundamental de suas vidas.

Para tanto, além da pesquisa

nos depararmos com um

de campo, entrevistas e

cenário desolador, a aparência

observação direta, as obras

das unidades somada com a

selecionadas darão suporte

falta de perspectiva dos jovens

teórico, instrumentalizando

delineiam o descaso por meio

Palavras-chave: Juventude, escola, crime, clausura, sociedade.
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INTRODUÇÃO
Muitas vezes nos

apresenta de modo a abrigar

setores, inserindo esses no

perguntamos, qual será a

os desvalidos vitimados

papel social aceito pelo grupo.

gênese da criminalidade,

pelas estruturas econômicas

A educação tem esse

ou, onde se maturam os

formadas por divisões de

papel fundamental, instruir

instrumentos que darão

classes. As esferas que

para construir, capacitar

sustentação à prática do

dividem esse espaço vivem

para potencializar assim

desvio, enfrentamos dilemas

em constante conflito, rótulos

como, estimular habilidades

tais como, as situações que

e estereótipos são difundidos

e competências a fim de fluir

ocorrem nas comunidades

por meio de mecanismos de

seu desenvolvimento.

marginalizadas. Ou ainda,

autoafirmação. Quem pode

“A educação, dever da

de que maneira as áreas

mais expõe as condições,

família e do Estado, inspirada

periféricas são constituídas

que se auto regulam por

nos princípios de liberdade e

por elementos cada vez mais

meio do poder aquisitivo,

nos ideais de solidariedade

“nocivos” ao papel social

em legitimar o âmbito ao

humana, tem por finalidade

“bem representado”? Todos

que se pretende manter as

o pleno desenvolvimento

os indivíduos devem ter seu

relações de poder hegemônico.

do educando, seu preparo

papel social representado

Assim para que as relações

para o exercício da cidadania

nos meios urbanos. Toda

de poder sejam equilibradas

e sua qualificação para o

vez que esse papel social é

devemos ter condições de

trabalho.” (Lei nº 9.394, de

mal representado entram

ação em ambos os lados, da

20 de dezembro de 1996,

em cena os mecanismos

mesma maneira como ocorre

Art. II)

de punição legitimamente

num jogo, em uma guerra

Mas mesmo assim

constituídos, esses órgãos

ou em um pleito político.

vemos muitas disparidades

de controle [polícia, justiça,

Sem condições equitativas

quanto ao sentido da

etc.] são responsáveis pelo

não é possível termos

inserção das massas menos

“tratamento” dos aparelhos

situações de manter todos

favorecidas, a distância (entre

punitivos.

os atores sociais nos devidos

setores sociais) agudiza mais

As diversas instâncias

campos do conhecimento e

quando essas pessoas fazem

punitivas se difundem pelo

consequentemente circuito

parte de uma comunidade

espaço social, o amálgama

econômico para que possam

marginalizada [favela]. O

urbano se identifica e se

competir com os mais diversos

contexto familiar tem uma
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posição fundamental no

tanto nos debates acerca

em divisões gradeadas nos

desenvolvimento do caráter

da manutenção do sistema

períodos letivos.

e maturação dos impulsos

educativo, quanto na escola

A proposta desse

sociais que serão levados

em si – seu interior. Sendo

trabalho buscará de forma

à sociedade.

A educação

então a escola uma micro

abalizada os meandros que

como fora dito tem o papel

sociedade ( um recorte da

caracterizam esses espaços

crucial de sanar os problemas

sociedade), ela vai carregar

e de que maneira eles se

causados pelas distâncias

todas as características

transplantam no espaço escolar,

existentes nas relações de

urbanas e sociais dos meios

com suas peculiaridades ora

poder do espaço urbano.

que a cercam – sentimentos,

amistosas e ora tensas. De

Encontramos em

valores éticos, estéticos e

que modo os instrumentos

Perrenoud (2001) que existem

morais, distribuição sócio

de vigilância se dispõem

vários fatores em jogo, tais

espacial, experiências,

como dispositivo de controle,

como a preservação das

condicionamentos, etc. – essas

como as moradias precárias

tradições, valores, ordens

características vão se moldar

afirmam essa tendência – de

das coisas, renovação de

sob os reflexos que levarão

acordo com o senso comum –

mão de obra qualificada,

a escola a sua realidade

marginal, quais as paridades

manutenção do poder dos

peculiar. Características como

significativas com os moldes

dominantes, favorecendo

o gradeamento serão comuns

de punição entre intraescolar

o desenvolvimento e a

o que outrora era reservado

e extraescolar. Posto as

modernização econômica

apenas ao sistema prisional,

especificidades espero que

bem como as mudanças

para impedir fugas e servir de

gozem do trabalho fruto da

culturais correspondentes.

mecanismo de punição por

pesquisa a qual o distinto

Desse modo a educação

clausura (FOUCAULT, 2012),

se propõe.

sofre constantes tensões,

será permutado, adaptado

OLHAR SOCIOLÓGICO
A necessidade

é estereotipada, de modo

esse recorte construído

de lançar olhares para o

que todos os cidadãos que se

historicamente acaba enxertado

processo de desagregação

agregam nos locais como as

no ambiente escolar. Esse

das comunidades menos

favelas são inevitavelmente

processo de “favelização”

favorecidas, que corriqueiramente

marginalizados, e todo

(DAVIS 2006), se difunde
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por um longo processo, em

somado ao baixo investimento

o que nos foi previamente

múltiplas realidades pelo

nesses setores acarretam

estabelecido, criamos

mundo, obviamente peculiar

muitos problemas de ordem

vínculos com aquilo que

a cada um dos locais.

urbana e humana, disso

nos está distante enquanto

A realidade social da

não há dúvidas, entretanto

deveríamos ter acesso em

periferia traz consigo grande

devemos entender como

igualdade. A harmonia que

juízo de valor, pois o processo

se dá esse processo e qual

condiciona o meio social

de urbanização quais os

será o seu papel dentro das

muitas vezes consiste em

integrantes daqueles locais

instituições escolares, pois

calar o marginalizado, os

foram submetidos diferencia-

como bem sabemos nossos

alunos das escolas periféricas

se, e muito daqueles moldes

procedimentos atitudinais

se apresentam como vítimas

arquitetônicos das parcelas

e comportamentais, são

nesse processo, dificilmente

que compões os olhares

também formados dentro dos

se percebem como os “boys”,

julgadores. Se é certo que

setores que fomos criados.

denominados por eles, pois

esse processo de aumento

É estranho, quando só

ambos têm sua realidade

populacional desenfreado,

podemos viver de acordo com

descolada uma da outra.

O CRIME E O DESVIO SUBTERFÚGIOS
PARA UMA AÇÃO DESARMONIZADA
SOCIALMENTE
É corriqueira a

para baixo. Essas visões fazem

caracterizam a cultura dentro

definição de banditismo

ofuscar as especificidades

daquele ambiente educacional

juvenil, existem vários bolsões

fundamentais dos envolvidos,

– uma cópia da vida social

urbanos, grandes bantustões,

quanto maior a altura de

cujas particularidades são

depósitos humanos que são

onde se vê mais difícil fica

postas dentro da instituição de

rotulados e remarcados dia

a percepção dos fenômenos

ensino –, por isso os conflitos

a dia, estruturas onde os

sociais que cercam as áreas

existentes naquele espaço

estereótipos se difundem,

menos favorecidas. As

tenha tanta familiaridade

todas as especificidades que

estruturas sociais onde vivem

com seu exterior.

ocorrem naquele ambiente

grande parte dos estudantes

“A pesquisa da Apeoesp

são visões lançadas a partis

de escolas públicas na maior

aponta que 87% dos mais de

de um locus vertical – de cima

parte do território nacional

700 entrevistados disseram já
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ter tomado ciência de algum

corpos (FOUCAULT, 2012).

importado é muito mais que

tipo de violência em escola

. Características

apenas um carro, diga-se que

e os casos mais comuns

periféricas chamam a atenção

no imaginário cultural de uma

são agressão verbal (96%),

por serem vistas como nocivas

sociedade do consumo, um

atos de vandalismo (88,5%),

ao desenvolvimento harmônico

carro desse tipo seria uma

agressão física (82%) e furtos

das pessoas, sendo assim,

forma de distinção entre as

(76,4%).”

é comum criarem classes e

pessoas, um abismo que

(APEOESP, extraído em

subclasses, separando-as com

separa os iguais e os diferencia

28/12/2013 disponível em:

muros, seguranças ou cordões

com o intuito de preencher

http://www.apeoesp.org.br/

de isolamento, também por

uma lacuna criada pelos

publicacoes/observatorio-da-

meio de instituições que

próprios indivíduos. Entre esse

violencia/pesquisa-aponta-

detém o monopólio legal da

abismo serão criadas pontes

violencia-escolar/)

violência (WEBER, 1997), tal

para que esses indivíduos

O fato da conduta

como também por rótulos

possam se reaproximar uns

criminal ou desviante existir

que agem como verdadeiras

dos outros, então alguns

nos ambientes que deveriam

marcas pessoais. Como

terão o privilégio de obter

atuar como transformadores

dissemos, as estruturas se

um padrão social – que será

e preparadores sociais cria

fundem e se confundem no

medido de acordo com suas

um estigma ao estabelecer

imaginário dos adolescentes

posses – acumulando bens

relações entre os indivíduos

que estão dentro do ambiente

em detrimento de outros que

pertencentes à sociedade e

de ensino, muitas vezes uma

não poderão os acompanhar.

segmentados nela, mesmo

roupa, um celular ou um tênis

“(...) O critério utilizado

por fazer-se parte de um

é visto como mecanismo de

no Brasil para verificar tal

padrão instituído, dotado de

autoafirmação na escola, onde

potencial tem sido o acesso e

um modelo constituído onde

o detentor desses bens goza

número de bens duráveis (TV,

se anulam as peculiaridades

de um “status” maior perante

rádio, lava roupa, geladeira

sócio educacionais vitimadas

os demais daquele grupo.

e freezer, vídeo cassete ou

pelo meio. Já que a cultura

As diferenças econômicas

DVD) banheiros, empregada

externa caracteriza ações da

são levadas para dentro do

doméstica e nível de instrução

cultura interna, as punições

ambiente de ensino, pois

do chefe de família.” (Wladimir

também serão do mesmo

são reflexos das estruturas

Pomar, Debatendo classes e

modo aplicadas com a intenção

exteriores.

luta de classes no Brasil. in

de controlar e docilizar os
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É fato que um carro

Classes sociais no Brasil de
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escola se torna um recorte

o lazer pode ser visto como

Essa ponte criada

da vida social dos agentes

contraponto ao trabalho,

não será para todos, alguns

inseridos nela. Assim essa

entretanto é fundamental

tendem a ficar pelo meio do

“tendência” criminal que as

para a manutenção de outros

caminho e outros por sua

instituições públicas de ensino

elementos, que por sua vez

vez nem tentarão atravessá-

fatalmente conferem aos

preencham o tempo livre.

la – seja pelo baixo grau de

educandos – ditos marginais

“A questão do lazer,

instrução, ou, pelo comodismo

– são reflexos dos impulsos

portanto surge dentro do

que uma vida desviante traz

que a sociedade lhes impõe,

universo do trabalho e em

para quem está inserido na

moldando suas atitudes de

oposição a ele: a dicotomia

sociedade das disputas e

acordo com meio em que

é, na verdade, entre o tempo

estimulado pela criminalidade.

estão familiarizados.

de trabalho e o tempo livre

Hoje. P. 8).

É essa segunda categoria

A cultura do espaço

ou liberado, e por lazer

que nos trará subsídios

(MAGNANI, 1996), mostra

entende-se geralmente o

para entendermos como os

que onde não há estímulos

conjunto de ocupações que

mecanismos marginais atuam

a investimentos em lazer,

o preenchem.” (MAGNANI,

nas escolas, uma vez que, como

por exemplo, comparecem

1996, p. 12).

dissemos anteriormente, a

outras formas de atuação,

O TRANSPLANTE SOCIAL PARA O ESPAÇO
EDUCACIONAL
Como já dissemos

O conceito de igualdade que

falta de oportunidade em

outrora, todo comportamento

deveria ser linear acaba sendo

diversos segmentos também é

estudantil é reflexo de um

utilizado de diversas maneiras

justificativa para determinados

conjunto de práticas sociais,

as quais sejam mais cômodas

atos delituosos sociais, e,

familiares e midiáticas as

ou vantajosas aos envolvidos,

que acarreta reflexos nos

quais o aluno está submetido

na sua difusão ou manutenção,

ambientes educacionais.

constantemente. O papel

dessa forma as posições são

No entanto as decisões

que a sociedade lhe impõe

tomadas de modo que todos

tomadas pelos indivíduos

é caracterizado de acordo

os envolvidos tenham uma

serão subsídios rasos que

com muitos outros conceitos

consciência moral errônea

irão nortear no julgamento

que podem ser abordados.

com relação aos demais. A

dos outros seu conjunto de
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possibilidades de ascensão

acesso à educação, a questão

políticas públicas voltadas

ou não com relação ao seu

do acesso e da permanência

para a população.

padrão de vida.

são discursos muitas vezes

“(...) se um indivíduo abandona

descolados entre si.

Com a questão social
passando por tantos percalços

voluntariamente a escola antes

“Porém se o fato de abandonar

a escola será a catalizadora

de completar a educação

a educação superior obedecem

dessas representações do espaço

secundária, ele não pode alegar

a razões do tipo econômicas,

coletivo. Basta percebermos

como assunto de justiça igualitária

estamos diante de um caso que

as relações hierárquicas que

em não ter oportunidade de

atenta para princípios de justiça

se estabelecem no âmbito

acesso à educação superior.

igualitários.” (LOEWE, p. 17)

escolar. Lá temos todos os

A questão social

mecanismos presentes na

Temos aí duas

perpassa por outras

sociedade onde vivem, temos

justificativas para problemas

instâncias, o problema da

uma estrutura precária –

que mais tarde irão fomentar

empregabilidade ou da

assim como as moradias da

a discussão em torno do

falta dela está estritamente

maior parte da clientela – a

estigma social dos bairros

ligado também ao local onde

alimentação é o principal

periféricos, se por um lado

se firma residência, como

motivo de frequência, falta de

temos um conjunto de pessoas

afirma MAGNANI, a cultura

segurança, ausência da família,

que afirma que a condição

do pedaço mostra os traços

estrutura administrativa que

principal de se atingir ou se

que as pessoas carregarão no

não oportuniza o diálogo.

elevar o padrão descansa sob

limiar de suas vidas fora da

Dessa maneira esses recortes

a égide do acesso à educação,

periferia, o que pode parecer

intra e extraescolares vão

podendo ser essa a maneira

uma perda de identidade,

dando corpo ao nosso

de negar a criminalidade ou

pode também ser reconhecido

modelo de marginalizados

delinquência, mantendo a

como uma forma de criar

com cadernos.

tranquilidade social por outro

novos padrões adaptativos

“Se a influência dos autores

temos o acesso e qualidade,

para novas relações.

europeus faz-se sentir - o

(...)” (LOEWE, p. 17)

que se de fato fosse fornecido,

As políticas públicas

binômio comunidade versus

deveria ser um elemento de

devem se mobilizar para que

sociedade está presente - o

equidade social. Entretanto

para que haja equidade nas

ponto de referência é o da

falta entender que a noção

mais diversas áreas, não se

ecologia. Trata-se de explicar

de educação nem sempre

trata apenas viabilizar recursos

a dinâmica urbana através de

anda de acordo com a de

provisórios, devem-se criar

conceitos tais como dominação,
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invasão, sucessão, dominância

e ao padrão mínimo necessário

e outros - diferentes formas

de atributos que o garantirão

Os espaços mais comuns

que adquire a competição

direito e permanência entre

de distribuição dos desvalidos

por espaço, recursos, controle

os outros grupos é preciso

serão denominados favela –

político - e que delimitam as

também que as condições

muitas vezes nome que será

„áreas naturais”, produzindo as

de moradia e educação se

substituído por comunidade.

diferentes „zonas” concêntricas

façam, por sua vez presentes.

A dificuldade de integração

da cidade. Aqui, comunidade é

Os olhos que a sociedade

desse modelo marginal de

entendida como o resultado

lança aos seus membros,

urbanização engloba fatores

de relações simbióticas, ao

que em certos casos são

que legitimam perante a

passo que sociedade depende

rotuladores e excludentes na

sociedade esse estigma – a

da comunicação entre seus

medida em que a condição

questão do tráfico de drogas

membros que compartilham

de vida vai ficando cada vez

é um problema que grita

atitudes, sentimentos, ideias

mais distante do padrão

em meio ao corpo social.

comuns.”

mínimo aceito – que inclui

Os meios de lazer são em

(MAGNANI, 1996, p. 7).

entre outras coisas, acesso

grande parte fracassados.

Para que os indivíduos

a alguns bens de consumo,

tenham boa inserção ao meio

educação de qualidade ou

a um bom emprego.

Praça Pública, situada no Jardim Camargo Novo, Zona Leste de São Paulo. (pessoal, 2014)
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Parque Santa Amélia, situado no extremo leste de São Paulo. (pessoal, 2013).
Diga-se que a dificuldade

outras características e

constantes e o tráfico de

de encontrar algo que sirva

outras funções – falhas ao

drogas sempre presente.

como atrativo torna-se cada

Estado – para essas regiões,

Essa não é uma realidade

vez mais aguda, se fôssemos

digo outras funções, pois no

apenas dessa praça ou desse

fazer uma comparação

cair da noite essas mesmas

bairro, é sabido, muitos

com a manutenção dos

praças que estão situadas nas

outros problemas ocorrem

equipamentos criados para

áreas periféricas servem de

quando não há infraestrutura

o lazer em outras partes –

abrigo para pessoas que se

adequada.

mais elitizadas – teríamos

dedicam ao crime. Assaltos
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Praça Parque Burlemax, Morumbi, zona sul de São Paulo. (Pessoal, 2013)

50

ABRIL | 2017

Praça Parque Burlemax, Morumbi, Zona sul de São Paulo (Extraído de Fundação Aron
Birmann em 22/02/2014).
Assim podemos

As áreas são visivelmente

modo as fronteiras onde

estabelecer algumas distâncias

delimitadas, mostrando

cada um deve atuar, assim a

entre os moradores dos

a quem é destinado qual

partir do momento em que

diferentes locais destacados. As

espaço, a falta de investimento

um grupo majoritariamente

áreas de convivência não são

em qualidade de vida e o

superior no campo aquisitivo

definidas de modo igualitário.

distanciamento social fazem

deixa de perceber o outro –

Toda essa desigualdade social

aumentar também o desejo

sendo esse outro o morador

reflete no cotidiano dos que

de equidade social.

de baixa renda – o mesmo

frequentam as instituições

Todas essas estruturas

irá ocorrer com relação à

de ensino, todos esses

são montadas em espaços

parte contrária. Não haverá

recortes sociais vão refletir

que permeiam as zonas

reconhecimento dos direitos

mais tarde nas dificuldades

habitacionais dos indivíduos

legítimos, pois esses foram

de convivência intraescolar.

e que delimitam de certo

de certo modo suprimidos,
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então aqueles que não tiveram

periferia irão desenvolver

são reflexos do meio.

seus desejos atendidos no

seus próprios instrumentos

„[...] o desenvolvimento

campo do direito cultural,

de lazer, assim então, o

ontogenético do organismo,

vão busca-los de maneira

baile funk, a moda peculiar

que se realiza num - processo

marginal, vários pontos são

da periferia, os encontros

de inter-relações com o meio

tidos como símbolo do poder

em massa – “rolezinhos” –

é, afinal, a realização das suas

do capitalismo – parques,

em locais com uma força

propriedades específicas [...]”

cinemas, shopping centers,

centrípeta financeira e que

(LEONTIÉV, 1978)

restaurantes – enfim, vão

são vistos como elitistas.

Assim os moldes que

procurar aquilo que idealizam

Os tipos envolvidos

irão nortear o comportamento

como sonho de consumo,

no processo de aceitação

dos indivíduos envolvidos,

aquilo que está distante da

são predominantemente

retratam o que o meio lhes

sua realidade. É claro que em

contrários, já que uns não

proporciona. A forma mais

ambientes onde o investimento

reconhecem os outros no

comum de organizar um

no lazer é precário a lógica

campo social – nem sempre

modelo que sirva como

da convivência humana se

por culpa dos agentes em si,

resistência é tentar a todo

transforma, os envolvidos serão

mas das políticas adotadas

custo se aproximar-se do

vistos como marginalizados,

de maneira desequilibrada

daquilo que sirva como

exatamente pela falta de

– da mesma forma não se

instrumento de aproximação,

ações que regulam as mesmas

reconhecerão nas unidades de

a cultura da periferia muitas

modalidades de lazer, ou seja,

ensino, os grupos formados

vezes vai também fazer parte

em um bairro de classe média

nas escolas remontam essa

da cultura de bairros mais

alta o conceito de lazer está

tendência. Mecanismos de

bem situados – o que será

ligado a uma vida saudável,

autoafirmação são do mesmo

aprofundado mais tarde –

passeios em parques com um

modo mostrados no ambiente

entretanto a maneira mais

modelo de família nuclear e

escolar . A urbanização precária

vista é através de atos que

padronizada, em frequentar

da periferia determina o

ferem – na maior parte

festas luxuosas, espaços

comportamento escolar, pois

– o equilíbrio da linha da

como bares e restaurantes,

do mesmo modo, o ambiente

aceitação.

enfim locais selecionados

social onde está localizada a

onde apenas uma parcela da

escola é alvo de uma junção

sociedade terá acesso. Por

fatores que reforçam essa

outro lado os moradores da

tendência, os alunos assim
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OS MECANISMOS DE AUTOAFIRMAÇÃO
QUE SE IDENTIFICAM NA TENDÊNCIA
URBANA NA ESCOLA
Como já fora explanado
em outro momento, quando

reflexo que a sociedade lhes

a inserção do possuidor a

impõe.

um determinado grupo – na

nos referimos a bens de

O contexto de sala de aula

escola determinados bens

consumo na sociedade – seja

circunscreve um ambiente

têm a mesma função, esse

em quais forem os meios –

cultural específico, por um lado

bens se desdobram em

eles não atuam no imaginário

restritivo, porém também dinâmico,

diversas categorias, seja um

coletivo como meros bens,

que explica a multiplicidade

equipamento eletrônico,

esses tem seu espaço

de sentidos subjacentes ao

uma roupa de determinada

reservado no campo da auto

discurso escolar. Muitas vozes

marca, um tênis do modelo

satisfação, e mais que isso,

entram em ação, as quais se

mais recente, frequentar

mostra uma necessidade de

materializam nos enunciados

determinados bailes, ter

reconhecimento por parte do

dos professores e dos alunos.

bicicletas, fazer viagens,

outro. É preciso que as outras

Vozes que não se limitam

etc. Para tudo isso existem

pessoas vejam o seu sucesso

ao âmbito educacional, mas

medidores, que são as redes

para que isso lhe proporcione

que ecoam também sentidos

sociais, – para a maioria dos

satisfação, quanto maior for

forjados em outros contextos

adolescentes redes sociais são

o número de olhares que se

culturais. Trata-se da polifonia

apenas aquelas que atuam por

lançam a admiração, maior é

e polissemia engendradas nas

meio da WEB, quando redes

a satisfação dos indivíduos.

produções discursivas [...]

sociais tratam de toda uma

(COLAÇO, 2004)

malha de relações diretas

No âmbito escolar as
estruturas se repetem em

Assim como ao carro

e indiretas - a medida em

escalas menores, o que causa

importado foi atribuído

que a notoriedade começa

problemas do mesmo modo,

sentimento de contentamento,

a tomar corpo entre esses

isto porque a adaptação

e a falta de um carro seja

adolescentes,

ao modelo de aceitação é

qual for, causa – para boa

também sentimentos de

muitas vezes manchada

parte – um sentimento

satisfação. Mas, enquanto

por gestos equivocados, as

oposto ao que fora dito, –

uns inseridos a determinados

incompreensões são de todo

pois esse bem atua como um

meios, outros são excluídos

modo justificadas por esse

organismo que vai legitimar

dos mesmos. Do mesmo
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modo como ocorre fora do

legatários das estruturas

os marginais do entorno da

ambiente escolar, alguns

urbanas precárias – vão agir

comunidade, pois são reflexos

desses excluídos – que são

da mesma forma como agem

desses contextos sociais.

OS REFLEXOS NATURAIS DA VIDA
CRIMINOSA NO IMAGINÁRIO DOS
MARGINALIZADOS COM CADERNOS
MARGINALIZADOS

pela falta de respeito da

Com isso esse indivíduo quer

sociedade, mais ainda pela

uma situação o coloque em

Aquilo que se mostra

falta de visibilidade. Sempre

pé de igualdade com outros

natural na periferia se reforça

que temos uma situação dessa

que gozam de um status

na escola, entendendo que

natureza vemos corroborar

maior – pois isso é também

o meio pode estimular e

a influência que tem o meio

um mecanismo de inserção –

condicionar as ações dos

ambiente da criança ou

perante a comunidade local.

adolescentes, as ações dos

adolescente, os heróis ou

Nesse momento surge uma

mesmos serão, de maneira

espelhos, ou até mesmo quem

figura que será fundamental

geral, como imagens que

detém o status almejado

para desvirtuar o caminho do

ressoam nas suas vidas

é o traficante. É simples

agente, o traficante. Ao ver

pessoais. Assim se um

percebermos que para uma

esse traficante que pouco faz,

indivíduo tem uma tendência

criança que está com seu

mas tem uma fama, que tem

a um comportamento

intelecto em desenvolvimento

motos, carros e mulheres, ao

desviante, a explicação pode

é necessário que haja uma

ver esses extremos, de um

estar próximo da sua área

base sólida. Uma criança ou

lado o trabalhador que não

de convívio. Diante uma

adolescente que se vê privado

tem – na visão da criança ou

reportagem veiculada pela

ao acesso a alguns bens, e

do adolescente – condições

TV Record, que deixa latente

percebe que para obtê-los

obter uma vida de conforto,

a questão problemática que

deverá ser como o senhor

no outro extremo o traficante,

o crime evidencia quanto

que pega ônibus todos os

que não aparenta nenhuma

o aumento de prisões de

dias, que recebe um salário

periculosidade, agindo de

crianças e adolescentes

“x” e que nem sempre esse

maneira que aparentemente

que são vitimados pela

salário é necessário para

não lhe trará nenhum prejuízo

desestruturação familiar,

suprir suas necessidades.

pessoal, que em alguns casos

COM CADERNOS
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nem terminou o ensino médio.
Não é difícil de perceber

valores com relação à vida

responsáveis pela manutenção

são inversos.

da educação de qualidade,

qual será a escolha desse

A mesma situação –

a precariedade das escolas

indivíduo. Escolha esta que

com relação ao problema do

públicas é cada dia mais

trará algumas modificações,

tráfico de drogas – ocorre

agravada.

inclusive quanto à percepção

dentro das escolas, e piora,

do valor da vida, desde

na medida em que não

cedo ele aprenderá que os

existem políticas públicas

A VIOLÊNCIA DAS PERIFERIAS NO ÂMBITO
ESCOLAR
A Pesquisa Nacional da Saúde Escolar (PeNSE), realizada em 2009, mapeou a violência
escolar em algumas das grandes cidades, medindo os tipos de violência que sofrem os
adolescentes estudantes. Os fatores de risco se distribuem nas mais diversas formas, que
vão desde a saída de casa com a família, até sua chegada à unidade de ensino e vice-versa. A
pesquisa levou a campo o intuito de mapear esses tipos de violência entre os alunos do 9º ano (8ª
série do ensino fundamental). Aqui o que nos interessa é o fato dos números levantados pelos
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pesquisadores, à relação do índice

pobres serem no Brasil pouco

onde a escola está localizada.

de violência com armas brancas

aprofundadas pelos sistemas de

Estudo realizado na periferia

e armas de fogo. Isso mostra que

governo, que tentam ameniza

de São Paulo mostrou que a

estamos diante de um dilema

os ditos problemas por meio

agressão física foi apontada por

não apenas de cunho político,

de políticas assistencialistas,

47% dos estudantes, metade

mas social. A banalização da

que na realidade não sana a

tendo ocorrido dentro da escola.

vida mostra quão grande é o

dificuldade, mas simplesmente

[...] O roubo foi a segunda

abismo que separa as parcelas

adia o sofrimento.

ocorrência mais frequente,

envolvidas e separadas entre

“As agressões físicas podem

relatado por 41% dos alunos.”

ricos e pobres – mesmo

se destacar dependendo do

(PeNSE, 2009)

com as noções entre ricos e

contexto social e do entorno

Assim vemos um vetor que
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aponta para a dificuldade de

desestruturação do ambiente

sua maioria – as características

relacionamento, o meio é mais

familiar soma para a fluidez

atitudinais que engendram

uma vez evidenciado, mostrando

desse problema. A elevação dos

o grau de criminalidade que

que o contexto social é um dos

problemas criminais dentro das

irá atuar dentro do ambiente

fatores preponderantes que

escolas, somando-se com as

escolar. Não é nossa intenção

explicam as complexas relações

famílias desestruturadas desses

apenas apontar esses problemas

entre os marginalizados com

mesmos jovens – na grande

como fatalismos sociais, mas

cadernos e a aceitação por parte

maioria – e um investimento

como foi mostrado no estudo

da sociedade. A violência que

ínfimo em estrutura educacional

feito (PeNSE) em 2009, são

impetra o âmbito estudantil

nos dá o panorama da juventude

propriedades que operam nos

é fruto de um desequilíbrio

marginalizada que também

meandros da sociedade.

social, que age como forte

é vitimada pelas faltas de

fator de risco, assim a falta de

oportunidades. A comunidade

investimento em educação e a

no entorno da escola dita – em

O CRIME COMO ESTUDO DA SOCIOLOGIA
É muito comum as pessoas

anteriormente, o meio em

difícil aos familiares contrariá-

de modo geral apontarem os

primeiro plano seria a família

las.” (Prado, 1985, p. 11)

atos de criminalidade que se

desse indivíduo – criança,

Juntamente com

perpetuam nas mais diversas

adolescente ou adulto – posto

a família existe todo um

cidades, entretanto a ideia

isso temos a primeira parte de

amálgama que condicionam

de crime não tem a devida

nossa justificativa. A família

as mais diversas nuanças com

importância para a maior parte

tem um papel primordial

relação às atitudes tomadas.

das famílias, antes que você

na formação do caráter

Mesmo tendo na família o

caro leitor tenha uma súbita

dos agentes envolvidos nos

sustentáculo das relações que

vontade de gritar que isso é

contextos sociais.

posteriormente serão formadas

contraditório elucidaremos

“Através da escola, do controle

mais profundamente no meio

aqui o que fora alegado.

sobre os meios de comunicação,

social, essa mesma família

A personalidade de

de médicos e psicólogos, o poder

atuará como dissimuladora

um indivíduo é formada a

dominante de cada sociedade

das atitudes desviantes que

partir de interações que este

mais ou menos sutilmente impõe

nascerão em seu seio –

tem com o meio, como vimos

normas educacionais, sendo

obviamente que não como
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são vistas e apontadas aos

contramão, passado trotes

outros não ajam da mesma

padrões de crime descritos

por telefone ou fumado

maneira no cotidiano escolar,

e vistos pelo senso comum.

maconha. Todas essas

essa prática irá se difundir de

Então, dessa maneira, é

atitudes são exemplos de

maneira ampla e terá cada

crime eu roubar um telefone

atitudes que individualizam o

vez mais adeptos. O que

celular, também é crime eu

comportamento com relação

é difícil de lidar é isolado,

me apropriar indevidamente

aos valores que temos a

sendo assim as barreiras

de um automóvel, da mesma

noção de serem errados,

encontradas na escola são de

maneira uma expropriação

mas que não damos a devida

alguma maneira, postas em

indevida de um pacote de

importância. DORNELLES

um mesmo ângulo e tomadas

biscoitos pode ser caracterizada

aponta para o fato de que a

de visões estereotipadas.

como crime. Assim sendo a

experiência do crime é algo

Esses comportamentos

família quando não corrige

que todas as pessoas estão

desviantes – no contexto da

atitudes tais como quando

fadadas a viver, seja isso

conduta escolar – são reflexos

uma criança pega algo sem

como vítima ou como autor.

trazidos do ambiente externo

a devida autorização, está

A partir do momento

à escola, assim se reproduz

implicitamente conotando

em que identificamos algumas

em seu ambiente, essa não

uma atitude desviante,

características as quais

é uma mera cópia das ações

entretanto a

criança não

indicam o comportamento

dos alunos, o corpo gestor

percebe a dimensão que

dos envolvidos, temos a

age da mesma maneira

a atitude tomada pode

motriz desse nosso primeiro

produzindo um efeito de

acarretar. Segundo GIDDENS,

impulso. A punição é o

tensão constante onde as

nós somos difusores de

caminho mais curto para

normas punitivas terão tão

atitudes desviantes – não

sanar um problema que se

somente a função de docilizar

da mesma maneira que

encaixa no locus social, pois o

esses alunos inadaptados

analisamos anteriormente –

que incomoda é descartado,

ao espaço em que estão

isso ocorre quando pegamos,

encarcerado ou punido da

submetidos. Esse ritmo

por exemplo, uma caneta e

maneira que melhor convier

impresso pelas instâncias

não a devolvemos, quando

ao corpo social. Do mesmo

sociais, quando entra no

tomamos algo emprestado

modo que na sociedade

espaço escolar corrobora a

e nos negamos a devolvê-lo,

a punição tem o objetivo

marginalização sofrida pelos

quando excedemos o limite

de exemplificar – e não de

estudantes, pois a sociedade

de velocidade, dirigimos na

ressocializar – para que

ao analisar um marginal não
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leva em consideração qual

e, desse modo também

grades. A sociedade aponta

é o seu contexto familiar,

surjam salvadores, que serão

a periferia é um criadouro de

se foi educado em escola

recompensados com os votos

possíveis problemas sociais,

pública, se cresceu sem pai

daqueles

o que aumenta a revolta por

ou mãe ou se tem alguma

que foram “salvos” – é

parte dos grupos desvalidos,

identidade com o conceito

muito mais cômodo privar a

desse modo não se pode

de família.

liberdade dessa “anomalia”

adotar uma visão fatalista

Subentende que a

que tratar a “patologia

com relação a esse grupo que

etapa escolar produziu um

social”. Dentro das escolas

vem dos bantustões criados

fracasso, que esse fracasso

as punições não devem ser

e legitimados pela sociedade

deve ser levado e tirado de

difundidas já que são vistas

burguesa, como se a escola

circulação, já que não se

fora dela, e irão influenciar

devesse sim trata-los como

adaptou ao modelo então

diretamente a visão de

criminosos ou desviantes.

aceito coletivamente. Quanto

mundo do alunado, quando

Todas as características que

à função do governo, a de

se fala em democracia não se

são transplantadas para o

ressocialização, essa não

pode assumir uma posição

ambiente escolar são sim

pode ser cumprida, pois não

autoritária ou ditatorial. As

remanescentes das vivências

demanda vontade – alguém

pessoas que se concentram

desses alunos, vivências

deve ser um problema social,

nas Unidades Escolares, já

essas boas ou ruins.

para que haja sofredores,

desde cedo se habituam às

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Do mesmo modo

criada para que haja essa

condicionante nessa relação. A

como já fora explanado

aceitação é a sua origem, é na

urbanização precária não deixa

anteriormente, faz-se necessário

origem que a visão se torna

espaço para que os agentes

retomar o debate em torno dos

nociva. Enquanto o meio social

envolvidos.

marginalizados com cadernos,

toma a educação como forma

Não é à toa que um fim

não apenas pelo fato de o

massiva, as especificidades se

de semana no parque se mostra

conceito de marginalização

escondem, mesmo porque o

como algo muito maior que

estar associado a hábitos

aprendizado não se desenvolve

um fim de semana no parque,

culturais, como vocabulário

em todos da mesma forma,

esse fim de semana, nesse

ou vestimenta. A dificuldade

a origem social também será

local que carrega simbologias
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conotarias de cunho familiar.

criar os meios de transmissão

não tão diferente, nem tão

Enquanto para alguns as

das irregularidades política.

distante que o vivido pelos

periferias são criadouros de

Oriundo e vítima dos

outros indivíduos. O contexto

problemas potenciais, para os

contextos urbanos precários

familiar já havia sido a vítima do

atingidos os bairros elitistas são

o indivíduo é moldado sempre

passado, que criou o vitimado

quem tornam-nos marginais,

tendo como referência familiar

do presente, de onde dificulta

desse modo a urbanização

o ato criado ou potencializado

o espaço e acesso para fora

desregulada em meio a

que uma estrutura que fora

desse turbilhão.

necessidade populacional irá

criada em um momento
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Esse trabalho apresAs

criminalmente pelo ato.

Expostos e seus escritos. Os

Rodas foram mecanismos

Baseados em estudos

denominados “escritos das

cilíndricos que tinham o

relacionados aos “escritos

rodas” vem a ser documentos

objetivo de receber de crianças

das Rodas dos Expostos” de

que foram depositados nas

enjeitadas por seus pais que

Lisboa, São Paulo, Salvador e

Rodas junto com as crianças

o faziam anonimamente

Rio de Janeiro, apresentaremos

e que são objeto de estudo

e sem serem condenados

nesse artigo a Roda dos

de nossa tese de doutorado.

Palavras-chave: Abandono. Crianças enjeitadas. Escritos da Roda. Filologia. História.
Roda dos Expostos.
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Esses documentos

para entrega das crianças aos

uma boa compreensão

transmitem informações sobre

cuidados das Santas Casas

dos conteúdos matemáticos

as crianças e muitas vezes

de Misericórdia onde eram

na pratica de aprendizagem

uma tentativa de justificativa

instaladas a Rodas.

do ensino superior.

INTRODUÇÃO
O interesse pelos

Denominaremos os

nomenclatura adotada

documentos das Rodas dos

documentos manuscritos

pelo arquivo da Santa Casa

expostos não se trata de

encontrados nas Rodas

de Misericórdia de Lisboa

mera curiosidade sobre o

dos expostos de “escritos”

(SCML): “[...] documento

teor das cartas e bilhetes das

independentemente de sua

manuscrito, que recebeu

pessoas que ali depositavam

extensão, formato ou conteúdo.

a designação de “escrito”.

as crianças, tampouco sobre

Escritos são os documentos

Através desse texto os pais,

justificativas dadas pelos

deixados junto aos bebês

ou alguém de sua confiança,

pais que ali depositavam

ou crianças depositados

transmitiam as informações

os seus filhos. Trataremos

na Roda, geralmente em

consideradas pertinentes”

tais documentos como

suporte de papel.

(MANOEL, 2001. p.110).

fontes históricas que tornem

Eram também deixados

possível esclarecer processos

na Roda os “sinais” ou

importantes na construção

“marcas”, que são objetos

de valores e da sociedade

diversos como pulseiras,

como é constituída hoje.

correntes, imagens de santos,

Uma vez que o acesso e

escapulários, rosários, cruzes,

a pesquisa em arquivos e

figas, moedas, peças de

fundos documentais não

vestuário, compostos por

têm amplo estímulo e

Figura 1 – Roda dos expostos da SCMBAbr/

elementos diversos como

interesse, consideramos

A denominação de

tecido, osso, cabelo, vidro,

que este trabalho pode

“escrito” foi adotada nesse

metais e madrepérola, como

contribuir para a ampliação

trabalho para padronizar

explica Manoel (2006, p.76)

e divulgação de variadas

a referência aos diversos

e até cartas de baralho,

áreas de pesquisa, entre

tipos de produção textual

conforme estudo de Frazão

elas a História, as Ciências

encontrados no corpus,

(2014). Estes materiais tinham

Sociais e a Antropologia.

seguindo a mesma

a finalidade de auxiliar a
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família a localizar a criança
nos casos em que havia a
intenção de buscá-la.

testemunhais.
Os únicos textos que
poderiam ser comparados

de cada escrito em sua
integralidade, em todas as
suas etapas.

Em alguns manuscritos,

a esses escritos, e que não

Segundo Spina (1994,

as marcas ou sinais, como

serão objetos de nossa

p. 22) temos como funções

pedaços de tecidos ou

pesquisa, no momento, são

da atividade filológica:

fitas, estão anexadas ou

as transcrições dos escritos

1ª)

entremeadas ao próprio

nos livros de registros ou

que ela se concentra no texto

papel. Também é digna de

de matrícula das crianças

para explica-lo, restituí-lo à sua

nota a presença de peças

nas Rodas. Em muitos casos

forma genuína e prepara-lo

de roupas pertencentes ao

essas transcrições alteram

tecnicamente para publicação;

enxoval da criança – que ela

o conteúdo do texto ao

2ª) Função adjetiva, em que ela

levava no corpo ou junto de

corrigi-los ou deixar de

deduz o texto, aquilo que não

si –, muitas vezes referidas

representar graficamente

está nele: a determinação de

no próprio manuscrito. Estes

anotações, desenhos e

autoria, a biografia do autor, a

elementos relacionados

outras marcas contidas no

datação do texto, a sua posição

à origem e autoria dos

escrito original.

na produção literária do autor

Função substantiva, em

escritos da Roda permitem

É importante também

e da época, bem como a sua

a ampliação das pesquisas

esclarecer que os escritos

avaliação estética (valorização);

e a contextualização social

das Rodas não são textos

3ª) Função transcendente, em

e histórica dos escritos,

literários, mas sim documentos

que o texto deixa de ser um

abrindo novas perspectivas

históricos.

fim em si mesmo da tarefa

a partir da análise filológica

A Filologia, que é

filológica, para se transformar

nossa área de concentração

num instrumento que permite

O objeto de estudo

de estudo, analisa o texto

ao filólogo reconstituir a vida

desta tese é o texto, isto é,

para explicá-lo, restituí-lo

espiritual de um povo ou de uma

os escritos em português

à sua genuinidade e editá-

comunidade em determinada

relativos às principais Rodas

lo, reportando-se a sua

época. A individualidade ou a

dos expostos de Portugal

materialidade de forma

presença do texto praticamente

e do Brasil.

organizada e metódica.

desaparece, pois o leitor,

dos documentos.

Os escritos das Rodas

Para este trabalho

abstraído do texto, apenas se

são constituídos por textos

consideramos essencial

compraz no estudo que dele

autênticos, originais e mono

proceder a análise filológica

resultou. É importante observar,
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na função substantiva do

penetrar na alma, no estilo

Trata-se de um corpus bastante

labor filológico, o seu caráter

dos séculos antigos”. (TOVAR,

específico, no entanto os

erudito; na função adjetiva,

1977, apud SPINA, Segismundo.

documentos portugueses

etapas da investigação literária;

Introdução à Edótica: Crítica

e brasileiros estudados em

e na função transcendente, a

Textual. 2. ed. rev. e atual. São

nossa pesquisa abarcam um

vocação ensaística do filólogo,

Paulo: Ars Poética: Editora da

amplo período histórico, que

em busca da história da cultura.

Universidade de São Paulo,

no Brasil se inicia no período

(SPINA, 1994, p. 77)

1994.). Nossa investigação

Colonial (1500-1822), passa

Os escritos da Roda são fontes

nos permitiu a comparação

pelo período Imperial (1822-

abundantes e ricas de informações

entre os diferentes escritos de

1889), e termina no período

para a o cumprimento da

datas e locais diversos e com

da República, lembrando que

função transcendente. Citando

isso perspectivas elucidativas

nosso documento mais recente

Antônio Tovar, podemos afirmar

a respeito do que pode ser

data de 1969.

que a filologia é “o mais fino

chamado de uma cultura da

instrumento histórico para

Roda.

CONTEXTO HISTÓRICO DO CORPUS:
O FUNCIONAMENTO DAS RODAS DOS
EXPOSTOS
O abandono de crianças

Rômulo e Remo, que foram

todos os meninos hebreus.

é um tema que se perde no

abandonados no Rio Tibre. As

Moisés, no entanto, acabou

tempo. Está presente na

crianças foram encontradas

salvo pela filha do próprio

lenda de Rômulo e Remo, que

e amamentadas por uma

faraó.

narra a fundação de Roma.

loba até serem encontradas

Dois irmãos, Númitor

pelo pastor Fáustolo.

As chamadas “Rodas
dos expostos” foram criadas

e Amúlio, governavam a

A Bíblia também

para receber crianças

cidade de Alba Longa, na

trata desse tema quando

rejeitadas ou abandonadas e

Itália. Após uma briga, Amúlio

narra a história de Moisés,

seu mecanismo foi projetado

assumiu a cidade e obrigou

abandonado pela mãe no

para preservar o anonimato

a sobrinha Reia a se tornar

rio dentro de um cesto, aos

da pessoa que ali depositava

uma vestal, porém o Deus

três meses, para evitar a

a criança.

Marte a violentou e Reia

condenação do faraó, que

O abandono infantil

deu a luz a dois gêmeos,

tinha condenado à morte

era visto como legal e comum

ABRIL | 2017

65

em Portugal. A prática de

ponto de a Imprensa Régia

são aqueles entregues nas

depositar crianças nas Rodas

lançar uma compilação com

Rodas para serem criados

para serem criadas por caridade

as providências para a criação

por caridade.

era bastante difundida. Em

e educação dos expostos.

1820 a instituição das Rodas

De acordo com esta

já estava regulamentada, a

publicação, os enjeitados

OS ESCRITOS DAS RODAS
Nos escritos das rodas

dando-lhes uma educação,

revelam que os motivos

que os habilite para este fim;

pelos quais as crianças são

pois que sendo os Engeitados

enjeitadas, relacionam-se

propriamente filhos do Estado,

três razões principais: 1: Os

que faz as vezes dos Pais, que

perigos que corriam se sua

não conheceram (...)

origem fosse conhecida, como

Compilação das

no caso de crianças frutos

providencias… Lisboa:
Figura 2 – Manuscrito com justificativa de entrega
da criança; SCML, 1800

Impressão Regia, 1820. p. 3.

perversidade dos pais, que

O documento oficial

das Rodas de expostos

sufocam em seus corações o

também apresenta a finalidade

era provido pelas “Santas

sentimento de amor paterno

institucional das Rodas:

Casas de Misericórdia”.

de uniões clandestinas; 2: A
suma pobreza dos pais; 3: A

O funcionamento

e lhes faz considerar a criação

(...) sendo certo que a Humanidade,

Essas instituições acolhiam

dos filhos como um peso do

e a Politica pedem, que se salvem

os bebês, e se chamavam

qual procuram aliviar-se.

da morte criaturas desgraçadas,

“Casas dos Expostos”.

Figura 2 – Manuscrito com justificativa de entrega
da criança; SCML, 1800
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que apenas nasceram foram logo

Uma vez matriculados, os meninos

desamparadas pelos autores de

e meninas eram enviados a

sua existência; que se aumente

amas de leite e aias até os

a povoação, recebendo estes

mesmos completarem a idade

infelizes em o número dos

de sete anos. Sabe-se hoje que

cidadãos; e que se procure

as doenças, fome e os maus-

conseguir, que eles sejam

tratos causavam verdadeiras

membros úteis da Sociedade,

hecatombes entre os bebês
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enjeitados: a mortalidade

freiras ou outro funcionário da

Os principais deles são os

infantil de trezendos por mil,

casa, ao escutarem o toque,

abaixo relacionados:

considerada “normal” na época,

iam até o muro para retirar

atingia entre os deserdadosa

a criança e providenciar o

1) Compilação das

impressionante proporção de

registro de seu recebimento.

providencias, que a bem

750 por mil. Bem ou mal, porém,

A partir do recolhimento

da criação, e educação dos

uma parcela dos abandonados

do bebê, dava-se início, além

expostos ou engeitados

conseguia sobreviver à primeira

dos atendimentos práticos

se tem publicado, e achão

infância. Encontrar um destino

(examinar, banhar, agasalhar,

espalhadas em differentes

para essas crianças sempre

alimentar), aos procedimentos

artigos de legislação patria,

foi uma preocupação dos

burocráticos. No livro de

que accrescem outras,

administradores de hospitais,

registro dos expostos, anotava-

que respeitando ao bom

não sendo de se estranhar

se o dia e o horário em que

regimen, e economia da sua

que a formação de instituições

a campainha tocara, bem

Administração, e sendo com

destinadas à formação de

como informações concretas

tudo filhas das mesmas Leis,

futuros marinheiros tenha sido

como as roupas que o bebê

tem a experiencia provado a

muito bem acolhida nos países

usava, se trazia consigo algum

sua utilidade. Ordenada em

que dispunham do socorro

bilhete, carta ou algum objeto

resumo pelo bacharel Antonio

aos enjeitados. (PRIORI, 2010,

específico, além da idade

Joaquim de Govea Pinto;

p. 167).

aproximada. Há casos de

Para beneficio dos mesmos

As “Rodas dos expostos”

anotações detalhadas das

Expostos, utilidade do Estado,

eram mecanismos cilíndricos

características físicas do

e auxilio dos Administradores,

de madeira. O procedimento

bebê, como por exemplo:

e Magistrados, a que está

de uso era o seguinte: a

testa alta, olhos grandes,

entregue semelhando

criança era colocada no

com icterícia etc.

Administração. Lisboa: Na

interior do cilindro, que era

Devido à popularidade

girado 180 graus, de modo

das Rodas, ao grande número

que, a parte onde a criança

de crianças recebidas e ao

2) Regulamento para

era depositada virava-se

também grande número de

o Serviço dos Visitadores.

para o interior do prédio.

pessoas envolvidas direta

Lisboa: Typographia do

Isto feito, a campainha, ou o

e indiretamente com a

Futuro, 1873.

sino, era tocada pela pessoa

instituição da Roda, a Santa

3) Regulamento para

que ali deixava a criança. As

Casa organizou regulamentos.

o Serviço das Inspecção.
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Impressão Regia, 1820. Com
Licença.
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Lisboa: Typographia do

e oito sendo fêmeas (...)

duas chaves das quaes terá

Futuro, 1878.

Art. 30 Immediatamente que

huma o Irmão Escrivão e outra

4). Regulamento da Real

alguma criança entrar na

o Irmão Thesoureiro, fechados

Casa dos Expostos. Lisboa.

Roda a fará assistir de todos

dentro de um papel com o

Imprensa Democrática, 1886.

os socorros necessários: sem

seguinte rótulo – Pertence ao

Nossas pesquisas nas

demora lhe lançará ao pescoço

Exposto ou Exposta nº , dia,

Rodas dos expostos do Brasil e

o número correspondente, e

mez e anno – o qual só poderá

em seus documentos, notamos

formará o competente assento

ser aberto quando se procurar

grande padronização de

da sua entrada no quaderno do

o Exposto a que pertencer,

procedimentos. Constatamos

respectivo mêz para esse fim

devendo inutilisar-se se este

também que as Rodas que

destinado; declarando nelle o

vier a fallecer antes de ser

não possuíam seus próprios

número que lhe competir, o seu

procurado.

regimentos baseavam-se

sexo, cor, e idade que mostrar

Art.66 Além do Livro dos Termos

nos documentos da Corte

ter, se entrou com saúde ou

da entrada dos Expostos, haverá

supracitados.

enferma, o dia ou noite, hora,

na Casa da Roda, a cargo do

Transcrevemos a seguir

mez e anno que foi achada na

Escripturario, um livro de

alguns artigos do Regimento

Roda, o enxoval em que veio

Matricula de todos os Expostos

da Casa dos Expostos da

envolta, qualquer signal que

da Santa Casa, menores de

Santa Casa de Misericórdia

possa ter no seu corpo, para

sete e oito annos, que forem

da Corte selecionados por

cujo o fim o examinará com

dados a criar (...) Haverá

Arantes (2010, p. 8-9):

escrupulosa attenção, e todo e

alem do referido Livro outro

Art. 1 A Casa dos Expostos (...)

qualquer escripto ou distinctivo

para matricula dos Expostos

foi instituída (...) com o pio

que a tenha acompanhado, por

maiores de sete e oito annos

fim de servir de amparo aos

onde se possa reconhecer, se

que regressarem a Casa da

innocentes abandonados ao

por ventura algum dia veio a

Roda depois de criados.

nascer pela ingratidão de quem

ser procurada. (...)

Art. 84 As pessoas que

lhes deo a existência.

Art. 31 Os escriptos e quaesquer

receberem Expostos para criar

Art. 2 Todos os innocentes que

distinctivos que acompanharem

são obrigadas a apresentar as

entrarem na Roda da sobredita

algumas crianças com

crianças, immediatamente que

Casa ficarão a cargo desta para

recomendação de se guardarem

as receberem, e a guia que as

serem criados a custa de suas

para seu reconhecimento quando

acompanhar, ao Juíz de Paz

rendas até completarem sete

vierem a ser procuradas serão

do Districto ou Freguesia do

annos de idade, se forem varões,

guardados em hum cofre de

seu domicilio; e não poderão
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transferir a outras pessoas sem

se não puderem ser admittidos

de batismo. Encontramos

autorização da Administração,

na Companhia de Artífices do

ainda laudos médicos com

devendo communicar a

Arsenal de Guerra, segundo as

a evolução dos pacientes,

transferência ao Juiz de Paz do

ordens do Governo.

carteirinhas de vacinação,

Districto ou Freguesia.

Art. 91 Os Expostos varões

certidões de batismo, guias

Art. 86 Sempre que acontecer

em quanto não puderem ser

de encaminhamento da

fallecer alguma criança em poder

admittidos no Arsenal de

criança para outros hospitais,

das pessoas encarregadas da

Guerra ou entregues a pessoas

comunicados internos sobre

sua criação, serão obrigadas

particulares pela fórma que

o estado de saúde ou de

a dar immediatamente parte

fica determinada nos dous

comportamento do bebê

ao Inspector de quarteirão, e

artigos precedentes serão

ou criança.

aos Administradores da Casa

conservados na Casa da Roda:

dos Expostos.

e as Expostas serão remettidas

Art. 89 Todos os Expostos que

para o recolhimento das Orphãs,

foram entregues na Casa da

onde serão tratadas á custa da

Roda por terem sette annos

Casa dos Expostos.”

de idade, e as Expostas de

Averiguamos que

oito annos, serão inscriptos

havia sempre o registro

no Livro de Matricula de que

do exposto no livro de

se trata no artigo 66: e depois

matrícula. Esses registros

serão dados a pessoas que

eram sempre manuscritos

expontaneamente os queirão

até o século XVIII, a partir de

receber, obrigando-se à sua

quando encontramos livros

educação, sustento, vestuário,

e documentos impressos.

e curativo em suas moléstias,

A partir de então, foram

na conformidade do Alvará de

encontrados documentos

31 de janeiro de 1775. Dos 13

padronizados, como o exemplo

annos até os 18, em que a Lei

um formulário de doação

julga os Expostos emancipados,

da criança, onde constavam

vencerão estes o salário que

lacunas para serem preenchidas

nos contractos se ajustarem.

por quem deixava a criança:

Esta disposição a respeito dos

nome da criança; data e

Expostos varões só terá lugar

local de nascimento e a data
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Figura 4 – Formulário de certidão de batismo,
SCML, 1901

Figura 5 – Guia de encaminhamento ao Hospital
dos Expostos, Lisboa, 1901
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Muitas vezes estes

pessoas que assistiam as

casadas, sendo que em

documentos estavam envoltos

crianças, como párocos, irmãs

alguns casos seus maridos

em um papel com o número

da Santa Casa, amas de leite

tinham interesse no salário

do exposto, vez ou outra

e amas secas. Registrava-se

que elas recebiam como

estavam no próprio livro

também a a data e o motivo

amas. Além das famílias

de registro anexados ou

da saída da criança da

das amas, poderia haver

até mesmo encadernados.

casa dos expostos, fossem

outros interessados em

Da mesma forma,

por morte ou por ter sido

beneficiarem-se da situação

foi observado um fluxo

retirado por algum familiar

dos enjeitados, como donos

documental que registra

ou outra pessoa, mediante

de fábricas, lavradores e

o percurso do exposto, no

sinal ou quando a criança

famílias que buscavam ter

decorrer da vida da criança.

atingisse a independência

filhos para atuarem como

Nos livros de registro ou de

ou fosse trabalhar.

trabalhadores domésticos.

matrícula registravam-se os

Uma mesma criança

Dessa maneira, muitas

atendimentos de diversos

costumava ter em média 4

adoções podem ter tido um

profissionais como rodeiras,

famílias de amas. As amas

interesse marcadamente

parteiras, médicos e de

costumavam ser mulheres

material.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da breve

do pretérito. Dessa forma,

inestimáveis e insubstituíveis.

exposição, o espólio das

a documentação é fonte

Notamos, em nossas visitas

Rodas é rica fonte primária

essencial para que a pesquisa

pelas Santas Casas do

de investigação histórica e

aconteça.

Brasil, que não há ainda

nos oferece subsídios para

Segundo Manoel;

uma padronização relativa à

compreendermos mais

Antão (2010 p.177), urge

importância dada aos seus

profundamente as relações

que os responsáveis pela

respectivos arquivos e ao

dos envolvidos com na

gestão das Santas Casas de

acesso aos documentos.

exposição da criança e seus

Misericórdia conscientizem-

Muitas Santas Casas de

aspectos socioculturais.

se da importância da

Misericórdia ainda mantêm

O labor do historiador

documentação acumulada

seus arquivos como museus,

consiste em buscar fontes

na instituição, pois não se

o que não possibilita um

históricas e construir

trata de “papelada”, mas

tratamento adequado ao

interpretações a respeito

sim de fontes históricas

espólio. Há unidades em que
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há especialistas, normalmente

aos documentos, tampouco

Expostos e de seus escritos

mestrados e doutorados, como

equipe técnica especializada.

nos fornece subsídios

responsáveis pela guarda,

A partir dos documentos,

para inferirmos sobre a

tratamento e disponibilização

tal como estão conservados

constituição antropológica

dos documentos ao público.

e disponíveis, o historiador

de nossa sociedade e sobre

Todavia, há outras que não

pode reconstituir o passado,

a evolução histórica do

possuem estrutura adequada

descobrindo detalhes e

cuidado ao menor em nossa

para o acondicionamento

esclarecendo dúvidas. O

sociedade.

e oferta de acesso público

estudo sobre as Rodas dos
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foto: https://www.neonbrandcomms.com/what-we-do/

O ENSINO SUPERIOR NO CENÁRIO DA
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
EMERSON VICENTE DA SILVA
Licenciado em Pedagogia pelo Centro Universitário Capital – UNICAPITAL (2008). Professor de Educação
Infantil e Ensino Fundamental I, em exercício no cargo de Assistente de Diretor de Escola na rede municipal
de ensino da Prefeitura de São Paulo.

O artigo tem por

no processo de construção

em alguns dos principais

objetivo abordar a temática

de conhecimentos nesta

autores e pesquisadores

do Ensino Superior no Cenário

modalidade de ensino. A

da área. Observamos que

da Educação a Distância, a

pesquisa, de caráter bibliográfico

na educação a distância

partir da análise do percurso

exploratório foi realizada

o professor constitui-se

histórico da educação a

através da leitura e análise

como figura central para

distância, dados estatísticos,

de algumas das principais

o desenvolvimento de uma

seus aspectos e dispositivos

referências sobre educação

proposta pedagógica de

legais de organização no

a distância presente em

qualidade, atuando como

Brasil. Procurou evidenciar

livros, legislações e relatórios

mediador, facilitador e

e reconhecer o papel do

técnicos de pesquisa da

orientador de aprendizagem

Professor e suas contribuições

área específica, como base

nos ambientes virtuais.

Palavras-chave: : Educação a Distância. Ensino Superior. Professor
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INTRODUÇÃO
Vivemos em um mundo

local físico ou ao mesmo tempo

existam criticas que mereçam

cada vez mais tecnológico, ágil

cronológico, fomentando a

estudo e atenção. É importante

e globalizado com acesso a

ampliação do número de vagas

destacar que foram algumas

informação a altura dos olhos

em cursos de graduação inicial,

dessas críticas que contribuíram

ou a partir de um clique. As

pós-graduação, livres ou formação

para a reestruturação desta

perspectivas e estudos para o

continuada inclusive com melhor

modalidade de ensino ao longo

século XXI apontam a Educação

aproveitamento e distribuição

do tempo, principalmente pelo

como possibilidade de alcançar

de recursos, sejam humanos,

envolvimento de uma maior

ideais como Justiça, Equidade,

tecnológicos, estruturais ou

parcela de pesquisadores e

Solidariedade e Paz em visão

financeiros.

estudiosos que desenvolveram

utópica, mas possível, de

Dias & Leite (2012)

pesquisas e participaram

construção de um mundo cada

apontam que o crescimento da

com afinco dos esforços que

vez mais democrático, humano

educação a distância no Brasil é

constituíram a (re) ou elaboração

e ético. Devemos perceber que,

um fato que vai além de políticas

de legislações e documentos

todas as transformações que

ou iniciativas de âmbito nacional,

tais como: Lei de Diretrizes e

nosso planeta vive são reais e

pois está orientada por políticas

Bases da Educação Nacional

podem afetar sobremaneira a

mundiais que objetivam um

(Lei 5.692/71 e Lei 9.394/96) e

vida e progresso das futuras

processo de universalização

Plano Nacional de Educação (Lei

gerações, com possibilidade se

do ensino, desde a educação

10.172/2001 e Projeto de Lei

tornarem reversíveis a medida que

básica, profissional e superior.

nº 8035/2010), dentre outros

forem criados mecanismos que

De acordo com

dispositivos legais abordadas

ofertem educação de qualidade

Mill (2012) esta modalidade de

e acessível a parcelas cada vez

ensino sofreu historicamente

Partindo das premissas

maiores da população.

muitas criticas por parte de

elencadas no inicial, o presente

É neste contexto de

educadores e pensadores,

artigo pretende tratar da temática

transição e mudança que a

muitas vezes sendo alvo de

da Educação a distância com foco

modalidade de educação a distância

preconceitos e taxada como

nas relações estabelecidas no

se insere como possibilidade

uma forma de educação com

ensino superior, considerando

de ensinar e aprender sem que

qualidade duvidosa. Atualmente

o professor como peça central

professores e alunos precisem

percebemos mudanças neste

deste cenário.

estar dispostos em um mesmo

paradigma, muito embora ainda
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ao longo deste trabalho.

Este estudo, por tanto,
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tem por objetivo aprofundar

e sua contribuição na oferta de

sobre educação a distância

conhecimentos referentes ao

uma educação de qualidade

presente em livros, legislações

percurso histórico e estatístico

socialmente reconhecida. Para

e relatórios de pesquisa da área

da educação a distancia, seus

tanto, buscamos a partir de uma

específica, tomando como base

aspectos e dispositivos legais de

pesquisa teórica bibliográfica

os alguns dos principais autores

organização no Brasil, além de

exploratória analisar algumas

e pesquisadores da área.

reconhecer o papel do Professor

das principais referências

A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – ALGUNS
DADOS HISTÓRICOS E ESTATÍSTICOS.
A educação a distância

em nosso continente em

podemos afirmar que, na

não é algo recente como

1874, nos Estados Unidos da

maioria dos países existem

imaginamos no senso comum

América até chegar ao Brasil

programas educativos sendo

e seu surgimento não está

em 1904.

transmitidos por várias mídias,

relacionado ao uso de novas

Desde sua origem

permitindo a democratização

tecnologias. De acordo com

inicial, há 180 anos, a

da educação de qualidade.

pesquisas realizadas no

educação a distância avançou

De acordo com dados da

site da ABED – Associação

2

significativamente, com

UNESCO (1997), em muitos

Brasileira de Educação a

importantes marcos referenciais

países em desenvolvimento, a

Distância, esta modalidade

e recursos, como a criação do

educação a distância representa

de ensino surgiu na Europa

sistema de rádio-educativo e,

um meio importante de

na primeira metade do século

evoluindo para a utilização do

oferecer educação superior e

XIX, na Suécia, em 1833 onde

cinema, televisão, telefone

contribuem sobremaneira para

encontramos historicamente

e internet para finalidade

a expansão das oportunidades

a primeira experiência nesse

educacional que, ao lado dos

de educação, bem como

campo de ensino. Alguns anos

correios, compuseram meios

para fomentar equidade e

depois, diversos programas de

enriquecedores para o avanço

desenvolvimento.

ensino por correspondência

do processo de aprendizagem

Em mais de cem anos

surgiram na Inglaterra 1840

nesta modalidade de ensino.

de Educação a Distância no

e Alemanha 1856, com inicio

Nos dias atuais,

Brasil, é importante destacar

A Associação Brasileira de Educação a Distância - ABED, é uma sociedade científica, sem fins lucrativos, criada em 21 de junho de 1995 por um grupo de educadores interessados
em estudos relacionados a tecnologias de aprendizagem e em educação a distância. Disponível em: http://www.abed.org.br. Acesso em: 03/01/2014.
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que houve êxitos e fracassos,

inicialmente, cuja evolução

educação a distância, o que

impactando inclusive no número

do número de matriculas em

evidencia o seu crescimento

pequeno de estabelecimentos

comparativo com a modalidade

mais acentuando a partir

de ensino que adotam esta

presencial está demonstrada

de então.

metodologia de ensino

no gráfico 1:

Estatísticas mais
recentes, do Censo EAD.BR da
ABED – Associação Brasileira
de Educação a Distância de
2012 apontam que o número
de alunos que aderiram a
educação a distância no Brasil
soma 5.436.243 milhões de
estudantes. Do total, 21% são
de cursos autorizados e 79%
de cursos livres. A maioria das
matrículas, tanto dos cursos
livres como dos autorizados,
são em instituições privadas
com fins lucrativos e de grande
porte, que ofertam todas as

Gráfico 1: Evolução do Número de Matrículas por Modalidade de Ensino Brasil (2001‐2010)
Fonte MEC/INEP, 2010, p.10

modalidades (presenciais,
semipresenciais e a distância).

Analisando

em 2010 em contraponto

Deste público, a maioria

quantitativamente os dados

ao ensino presencial que

com 2.928.570 milhões de

exibidos no gráfico, percebemos

detém maioria 85,6% dos

matriculas estão situadas na

que o Censo 2010 confirma

matriculados. Mill (2012,

região Centro Oeste do país,

a evolução progressiva, mas

p.33) aponta que a partir

a região Sudeste desponta

singela de 2002 a 2004,

de 2005, o MEC – Ministério

em 2º lugar com 1.515.129

dos cursos na modalidade

da Educação criou a UAB –

matriculados, seguida da região

de ensino a distância, que

Universidade aberta do Brasil

Sul com 575.481, em 4º lugar

atingiram 14,6% do total do

que contribuiu sobremaneira

aparece a região Nordeste

número de matrículas em

para a ampliação da oferta

com 311.171 matriculas e

cursos autorizados, apenas

de vagas e matriculas na

em 5º e última colocação a
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região Norte com 105.892

segundo a pesquisa, são, na

de 18 a 30 anos (50%), que

matriculas. O perfil de alunos

maioria, integrantes do sexo

estudam e trabalham (85%).

da educação a distância,

feminino (51%), com idade

ASPECTOS LEGAIS DA ORGANIZAÇÃO DA
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO BRASIL.
Direcionando nosso

da educação a distância, em

sua implementação, caberão aos

olhar sobre legislação

todos os níveis de ensino.

respectivos sistemas de ensino,

de educação a distância

O artigo 80, da referida lei,

podendo haver cooperação e

no Brasil, historicamente

estabelece que:

integração entre os diferentes

surgia na década de 60, as

sistemas”. (BRASIL, 1996, p.28)

primeiras normas sobre

„O Poder Público incentivará o

Além dessas

EAD, com destaque o Código

desenvolvimento e a veiculação

contribuições, a LDB (BRASIL,

Brasileiro de Comunicações

de programas de ensino a

1996) em continuidade,

(Decreto-Lei nº 236/67) e

distância, em todos os níveis

no artigo 80, parágrafo

a Lei de Diretrizes e Bases

e modalidades de ensino, e de

4º estabelece tratamento

da Educação Nacional (Lei

educação continuada.

diferenciado à educação a

5.692/71). Essa última tratava

Parágrafo 1º- A educação a

distância incluindo alguns

apenas do ensino supletivo,

distância, organizada com

aspectos como: a redução

que deveria ser ministrado

abertura e regime especiais,

de custos de transmissão

por meio do uso do rádio,

será oferecida por instituições

em canais comerciais de

televisão, correspondência e

especificamente credenciadas

radiodifusão, a concessão

outros meios de comunicação

pela União.

de canais com finalidade

disponíveis à época.

Parágrafo 2º - A União

exclusivamente educativa e

Com a elaboração

regulamentará os requisitos

ressalva ainda, tempo mínimo,

e aprovação da nova Lei

para a realização de exames e

sem ônus ao Poder Público

de Diretrizes e Bases da

registro de diplomas relativos a

de horários destinado a

Educação Nacional em

cursos de educação a distância.

exibição de programas com

1996 (Lei 9.394/96) foram

Parágrafo 3º - As normas para

conteúdo educativo, pelos

oportunizados avanços

produção, controle e avaliação

concessionários de canais

significativos, criando

de programas de educação a

comerciais. Com a finalidade

possibilidades de organização

distância e a autorização para

de regulamentar o Artigo

80
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citado, o Executivo Federal

para credenciamento e oferta

stricto sensu oferecidos a

editou, em 10 de fevereiro

de cursos pós-graduação lato

distância obedecerão às mesmas

de 1998, o Decreto nº 2.494,

e strictu sensu, com destaque

exigências de autorização,

modificado em 27 de abril do

para normas na oferta e

reconhecimento e renovação de

mesmo ano, pelo Decreto nº

acompanhamento de cursos

reconhecimento estabelecidas

2.561/1998. Os dois decretos

a distância conforme aponta

por esta Resolução.

mencionados serviram de

o artigo 3º que segue:

§ 4º A avaliação pela CAPES dos

apoio para os primeiros

Art. 3º Os cursos de pós-graduação

cursos de pós-graduação stricto

credenciamentos de cursos

stricto sensu a distância serão

sensu a distância utilizará critérios

superiores de educação a

oferecidos exclusivamente por

que garantam o cumprimento

distância, entretanto não

instituições credenciadas para

do preceito de equivalência

contemplavam os programas

tal fim pela União, conforme o

entre a qualidade da formação

de mestrado e doutorado.

disposto no § 1º do artigo 80 da

assegurada por esses cursos e

Quatro anos após,

Lei 9.394, de 1996, obedecendo

a dos cursos presenciais. (CNE

com a aprovação do Plano

às mesmas exigências de

– BRASIL, 2001, p. 12)

Nacional de Educação (PNE)

autorização, reconhecimento e

Em 2005 foi editado

– Lei federal Nº 10.172, de 09

renovação de reconhecimento

o Decreto 5.622, publicado

de janeiro de 2001, enfatiza-

estabelecidas por esta Resolução.

em 20 de dezembro, que

se mais uma vez a educação

§ 1º Os cursos de pós-graduação

revogou os decretos nº 2.494 e

a distância como importante

stricto sensu oferecidos a distância

2.561/1998, regulamentando o

instrumento de universalização

devem, necessariamente, incluir

artigo 80 da LDB 9.394/96 que

e democratização do ensino no

provas e atividades presenciais.

dispõe das bases legais para

Brasil, estabelecendo ao Poder

§ 2º Os exames de qualificação

a modalidade de educação a

Público a obrigatoriedade de

e as defesas de dissertação ou

distância. Em seu artigo 1º,

incentivar o desenvolvimento

tese dos cursos de pós-graduação

esclarece que a educação a

de programas e projetos

stricto sensu oferecidos a

distância caracteriza-se:

de educação à distância no

distância devem ser presenciais,

“como modalidade educacional

Brasil.

diante de banca examinadora

na qual a mediação didático-

Em consonância a

que inclua pelo menos 1 (um)

pedagógica nos processos de

essas mudanças, em 03 de

professor não pertencente ao

ensino e aprendizagem ocorre

abril de 2001, a resolução

quadro docente da instituição

com a utilização de meios e

nº1 do Conselho Nacional de

responsável pelo programa.

tecnologias de informação e

Educação estabeleceu normas

§ 3º Os cursos de pós-graduação

comunicação, com estudantes
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e professores desenvolvendo

realização de exames;

de ensino, bem como alterou

atividades educativas em lugares

• Descrevem as atividades

dispositivos referente a polos

ou tempos diversos.” (BRASIL,

presenciais obrigatórias

para momentos de avaliação e

2005, p.1)

aos estudantes, tais como

atividades presenciais. Alterou

Além disso, neste

estágios curriculares, defesa

também alguns dispositivos

importante dispositivo

de trabalho de conclusão

relacionados a autorização,

legal ficou estabelecido

de curso, atividades em

reconhecimento e renovação

a política de garantia de

laboratórios científicos, bem

de funcionamento de cursos

qualidade da educação a

como o controle da frequência

aperfeiçoando o Decreto

distância, com destaque ao

nestas atividades quando

editado em 2006.

credenciamento, supervisão,

for o caso;

Em 2010 foi elaborado

acompanhamento e avaliação

• Evidencia que compete

o projeto de Lei nº 8035/2010

das instituições que ofereçam

ao Ministério da Educação

que dispõe sobre o Plano

esta modalidade educativa

credenciar instituições para a

Nacional de Educação (PNE)

em consonância aos padrões

oferta de cursos e programas

2011 -2020, porém ainda

de qualidade dispostos pelo

de educação a distância em

pendente de sanção pela

MEC – Ministério da Educação.

nível superior;

Presidência da República,

Entre os tópicos relevantes do

•Determina que os

que prevê em seu conteúdo

Decreto, podemos destacar:

diplomas e certificados

a utilização de “tecnologias

• A educação a distância

de cursos e programas a

pedagógicas” que estimulem

poderá ser ofertada na

distância, expedidos por

processos educativos no

educação básica, especial,

instituições credenciadas e

campo e em áreas indigenas.

profissional, técnico, tecnólogo

registradas de acordo com

Propõe ainda a universalização

e superior abrangendo

a lei, tem validade nacional;

do acesso a rede mundial de

cursos de graduação,

Em 2007, verificamos

computadores, a amplicação

especialização, mestrado e

mais avanços rumo a

da ofertas de vagas na

doutorado, respeitando-se

normatização da educação

Universidade Aberta do Brasil

as especificidades legais de

a distância a partir da edição

– UAB, e a expansão da oferta

cada etapa;

do Decreto nº 6.303, de

de cursos de pós graduação

• Estabelece a avaliação

12 de dezembro de 2007,

stricto sensu por meio da

presencial dos estudantes a

ressalvando e acrescentando

utilização de metodologias,

partir do cumprimento de

novos itens quanto ao ato de

recursos e tecnologias de

atividades programadas e

credenciamento de instituições

educação a distância. Uma

82
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vez sancionado, este projeto

ou retrocessos quando

professores e profissionais

será mais um importante

pensamos sobre educação

responsáveis pela condução

instrumento legal de avanço

a distância e apontam que

dos cursos superiores à

da ampliação e ofertas de

todo esse processo de

distância. Especificamente

vagas por meio da educação

regulamentação vivenciado

com relação ao papel do

a distância em nosso pais,

por esta modalidade de ensino

professor na educação a

promovendo cada vez mais

ainda está em construção.

distância, abordaremos no

a democratização do ensino

Afirmam ainda que alguns

tópico seguinte alguns pontos

básico e superior.

conceitos precisam ser

e contribuições importantes

Contudo, Dias &

revistos tais como a presença

em relação a este profissional

Leite (2012) nos induz a

virtual, duração dos cursos e

na construção de saberes.

uma reflexão sobre avanços

as qualificações exigidas dos

O PAPEL DO PROFESSOR NA EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
Diferentemente

programas de pós-graduação

cultura geral e conhecimentos

dos professores de ensino

fomentam o desenvolvimento

e habilidades pedagógicas. Na

fundamental e médio, os

de habilidades para a pesquisa e

dimensão que trata do preparo

profissionais que lecionam no

produção cientifica, fornecendo

acadêmico, o professor deve

ensino superior, mesmo com seus

aos professores ingressantes

ter conhecimento especializado

títulos de Mestres ou Doutores,

a habilitação necessária para

na matéria que é fruto de sua

geralmente não dispõem de

lecionar no ensino superior,

disciplina a ser ministrada,

qualquer processo de formação

porém não direcionam esforços

considerando sua finalidade e

pedagógica. A LDB 9394/96 em

a preparação pedagógica do

aplicações práticas. A dimensão

seu Art. 66º estabelece que a

docente para assumir a sala

da cultura geral trata sobre o

preparação para o exercício do

de aula.

conhecimento que o docente

magistério no ensino superior

Como forma de contornar

deve possuir referente às áreas

deve ser realizada em nível de

esta situação, Gil (1997) defende

que se inter-relacionam com

pós-graduação, prioritariamente

que o professor universitário,

sua disciplina. Na dimensão

em programas de mestrado

desenvolva requisitos técnicos

que trata de conhecimentos

e doutorado. É interessante

que envolvem três dimensões:

e habilidades pedagógicas, o

ressaltar que geralmente esses

preparo especializado na matéria,

docente poderá adquirir a partir
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de cursos e leitura voltados

Salientamos que a contribuição

propriamente pedagógica do

a estrutura e funcionamento

de Gil (1997) referente requisitos

professor no ensino presencial;

do ensino superior, por meio

e habilidades aqui debatidas,

• Conceptor e realizador

do estudo da psicologia da

são importantes e não devem

de cursos e materiais: prepara

aprendizagem, planejamento de

restringir-se apenas ao cenário

os planos de estudos, currículos

ensino e avaliação educacional

do docente do ensino superior,

e programas; seleciona

dentre outras.

mas a todos os profissionais de

conteúdos, elabora textos

Paralelamente ao

educação que desejam alcançar a

bases para unidades de cursos

desenvolvimento dos requisitos

qualidade do processo educativo.

(disciplina); essa função didática

técnicos, Gil (1997) destaca a

Afunilando nossos

corresponde a transmissão do

importância do desenvolvimento

estudos no sentido do docente

conhecimento relizada em sala

de requisitos pessoais do

superior e seu papel , com um

de aula, geralmente por meio de

professor universitário,

olhar voltado a seu exercicio

aulas magistrais, pelo professor

considerando três aspectos:

profissional na educação a

do ensino presencial;

físicos, psicotemperamentais

distância, Belloni (2012) enriquece

• Professor pesquisador:

e intelectuais. Em relação aos

nossas reflexões trazendo para

pesquisa e atualiza-se em sua

aspectos pessoais considerando as

o centro do debate algumas das

disciplina especifica, em teorias

características físicas e fisiológicas,

principais funções do professor no

e metodologias de ensino/

o autor aponta como qualidade

ambito especifico da educação a

aprendizagem, reflete sobre sua

ao perfil docente a resistência à

distância colocando em evidencia

prática pedagógica e orienta e

fadiga, clareza vocal, acuidade

o desdobramento das funções

participa da pesquisa de seus

auditiva e visual, dentre outros. Em

docentes e sua importancia no

alunos;

aspectos psicotemperamentais

central no processo de construção

• Professor tutor:

o docente deve ser dotado de

de conhecimentos. Neste sentido

orienta o aluno em seus estudos

estabilidade emocional, resiliência,

as funções em destaque exercidas

relativos à disciplina pela qual é

autoconfiança, paciência, disciplina

pelo professor na educação a

responsável, esclarece dúvidas

e cooperação. Como requisitos

distância são:

e explica questões relativas

intelectuais Gil (1997) defende

• Professor Formador:

ao conteúdo da disciplina; em

que o docente deve ser dotado

orienta o estudo e aprendizagem

geral participa das atividades

de capacidades de observação,

dos alunos, oferecendo apoio

de avaliação;

inteligência abstrata e verbal,

psicossocial ao estudante, ensina a

• Tecnologo educacional:

imaginação, rapidez, precisão

pesquisar, a processar a informação

(designer ou pedagogo especialista

de raciocínio, dentre outros.

e aprender; corresponde à função

em novas tecnologias, a função é
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nova, o que explica a dificuldade

educação popular com atividades

terminológica): é responsável

presenciais de exploração de

Contudo, Moran (2003)

pela organização pedagógica dos

materiais em grupos de estudo

nos faz um alerta, que este ideal

conteudos e por sua adequação

(...). O monitor coordena e

de educação frente as mudanças

aos suportes técnicos a serem

orienta essa exploração. Sua

tecnologicas esbarram em

utilizados na produção de

função relaciona-se menos com

alguns aspectos que devem

materiais; sua função é assegurar

o conhecimento dos conteúdos

ser contemplados em prol de

a qualidade pedagógica e

e mais com os estudos e mais

um ensino de qualidade. O

comunicacional dos materiais

com a capacidade de liderança,

autor defende, portanto uma

de curso, e sua tarefa mais difícil

sendo em geral uma pessoa da

organização educativa que seja

é assegurar a integração das

comunidade, formada para essa

inovadora, aberta, dinâmica

equipes pedagógicas e técnicas;

função, de caráter mais social

com um projeto pedagógico

• Professor “recurso”:

do que pedagógico. (BELLONI,

coerente e infra-estrutura

2012, p. 89 – 90).

adequada e atulizada. Além

assegura uma espécie de

formação continuada.

“balcão” de respostas a dúvidas

Podemos perceber

disso, Moran (2003) aponta para

pontuais dos estudantes com

a riqueza e responsabilidade

a necessidade da valorização

relação aos conteúdos de uma

empregadas ao docente superior

do profissional docente, que

disciplna ou a questões relativas

quando este leciona na educação a

precisa ser bem remunerado

à organização dos estudos ou

distância. Sua organização didática

e motivado. Ressalta ainda a

às avaliações (...);

perpassa por desdobramentos

necessidade de alunos motivados,

• Monitor: muito importante

que o tornam um profissional

preparados intelectualmente e

em certos tipos especificos de

multifacetado, que exigirão

emocionalmente.

EaD, especialmente em ações de

dele organização, dedicação e

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da produção

seu crescimento mais

de cursos e vagas nesta

deste artigo, conseguimos

acentuado, a partir de 2005,

modalidade de ensino.

ter um panorama claro e

cujo marco referencial da

(MILL, 2012).

detalhado acerca da evolução

época foi à criação das

histórica e estatística

UAB – Universidade Aberta

verificamos que a proposta

da educação a distância

do Brasil, que possibilitou

de educação a distância,

no Brasil. Percebemos

a ampliação de oferta

presente e defendida em
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Além

disso,
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diversas legislações e

papel do docente nesta

educacional, monitor, dentre

instrumentos legais evoluiu

modalidade está centrado

outras, introduzindo assim

significativamente, porém

no seu comprometimento

novas responsabilidades

ainda vive um processo de

com o aluno, com sua

no rol de seu desempenho

construção histórica. Alguns

aprendizagem, com a

profissional. Contudo,

conceitos e regulações

construção coletiva e

Moran (2003) contribuiu

precisam ser aprimorados tais

colaborativa de conhecimentos

brilhantemente alertando

como a duração dos cursos,

tornando assim possivel

que para que esse trabalho

qualificações exigidas aos

atingir níveis de qualidade

seja efetivado é necessário

profissionais responsáveis

socialmente reconhecidos

que a instituição de ensino

pela condução dos cursos,

que se espera alcançar.

superior oferereçam em

mensuração da qualidade,

O professor, portanto,

contrapartida, aos docentes

dentre outras. (DIAS & LEITE,

constitui-se como figura

condições estruturais,

2012). Nessa perspectiva,

central para o exercício de

materiais, formativas e

Belloni (2012) considera

uma proposta pedagógica de

remuneratórias satisfatórias

que nenhuma política

qualidade quando assume

para a realização de seu

educacional terá êxito sem

o papel de orientador,

trabalho, que refletirá

uma grande articulação de

mediador, facilitador e

significativamente na

três competências: técnica,

tutor das aprendizagens

qualidade de educação

institucional e política

realizadas nos ambientes

que se quer atingir.

por parte dos sistemas

virtuais de aprendizagem.

educacionais, universidades

Belloni (2012)

públicas e privadas em prol

evidenciou que as mudanças

da elaboração, construção

estruturais vivenciadas pela

e prática de um de projeto

educação com o advento

institucional de mudança.

da educação a distância,

No que tange ao

acarretaram profundas

papel do professor frente

transformações nas

ao cenário do ensino

funções exercidas pelos

superior a distância, as

professores, atribuindo

contribuições trazidas

a estes profissionais

por Gil (1997) & Belloni

funções de pesquisador,

(2012) nos revelam que o

orientador, tutor, tecnologo
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PROBLEMATIZANDO OS CONTOS DE
FADAS

Fonte: https://medium.com/@rarjunpillai/live-the-life-like-an-open-book-b88128b28800

MARIA APARECIDA DE ALMEIDA ARRUDA
Graduada em pedagogia pela faculdade Sumaré (2014); Especialista em Ludopedagogia pela faculdade
Campos Elísios (2017); Professora de Educação Infantil na Rede Municipal de Ensino de São Paulo/SP no
CEI Maria José. Artigo apresentado como requisito parcial para aprovação do Trabalho de Conclusão do
Curso de Especialização em Ludopedagogia.

Divididos entre o bem e o mal, representados por príncipes, fadas e monstros, lobos e
bruxas apavorantes, os contos de fadas nos apontam realidades desde a sua criação que data da
época medieval até os dias atuais. O presente estudo utiliza-se dos contos de fadas como poderoso
instrumento de investigação no processo de formação e desenvolvimento humano, pois, além
de serem vistos como entretenimento, numa visão psicanalítica, ajudam a elaborar a própria vida
diante de situações contraditórias e fantásticas. Ainda assim, estudos sobre os contos apontam
uma visão crítica sobre os finais felizes, presentes na maioria deles.
Palavras-chave: Contos de Fadas. Infância. Psicanálise. Final Feliz.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo tem

aceitação de um desejo que a

contos ao longo da História e

como objetivo relatar uma

atemoriza, lidando e elaborando

exemplificaremos tomando

abordagem histórica dos contos

soluções para ele. Para tanto,

por base, o caso Europeu, no

de fadas e uma visão psicanalítica

foram citados alguns autores e

período moderno. Neste viés, os

dos mesmos, procurando

suas concepções sobre os Contos

contos de fadas nos permitirão,

mostrar que são documentos,

de Fadas, contendo explicações

como fontes, entender contextos

fonte de estudos, que podem

que utilizam esses contos sobre

sociais e perceber que são

ser utilizadas como meio de

o ponto de vista da Repressão

instrumentos importantíssimos

investigação de determinadas

e sua interpretação como uma

para o desenvolvimento da

realidades em diferentes

das maneiras de saber construir

criança e reelaboração de suas

contextos do desenvolvimento da

o sentido da existência humana

fantasias, encontrando soluções

humanidade. Especificamente,

no desenvolvimento e superação

para seus desafios cotidianos

mostrar aos leitores que podem

das dificuldades do indivíduo.

bem como iremos revisar

e auxiliam para entendermos

Eles falam da realidade interior e

criticamente o conceito de “Final

a vida das pessoas, servindo

dos dilemas existenciais. Por fim,

Feliz”. Por fim, serão realizadas

desde séculos passados como

verificaremos problematizando o

considerações finais a respeito

forma de alertar sobre o difícil

final destes contos se realmente

destas abordagens.

destino que se enfrentava em

os finais felizes são possíveis

certas situações a sociedade,

atualmente?

bem como ajudar a criança a

Iniciaremos o desenvolvimento,

estruturar suas fantasias, na

realizando uma abordagem dos

UMA ABORDAGEM HISTÓRICA
Para entendermos a

o PCN do Ensino Fundamental

individuais não se separam de

historicidade dos contos de

para está área é: identificar

histórias coletivas, alteridade,

fadas, precisamos entendê-lo

relações sociais no presente e no

questionar a realidade, dominar

no tempo. A História estuda

passado, situar acontecimentos

procedimentos de pesquisa,

as realizações humanas e suas

históricos, entendendo que

valorizar o patrimônio histórico,

experiências ao longo do tempo

o conhecimento histórico é

cidadania, etc.

e seus objetivos gerais segundo

interdisciplinar e que histórias

90
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p.23), não há uma única maneira

foram contadas a partir de

composta por camponeses,

de se escrever a História e a

estórias que procuravam alertar

artesãos, comerciantes e

tarefa do estudioso da História,

sobre os perigos da vida real e a

burgueses.

é saber como capturar o todo,

necessidade de se suportar um

LE GOFF (1985, p. 15)

que corresponderia ao real,

destino difícil, as quais foram

em seu livro “O maravilhoso e o

determinando de múltiplos

sendo modificadas conforme a

cotidiano no Ocidente Medieval”,

modos o momento histórico,

necessidade da sociedade em

fala sobre os Tempos Breves e

apreendendo nas profundezas,

determinado momento histórico.

tempos Longos. O Tempo Breve

o que designam como sua

Podemos analisar a

é entendido por um nascimento

sociedade do período absolutista.

ou uma morte, sendo o tempo

Em relação à temporalidade

Em outras palavras a sociedade

de alguma coisa que tem um

histórica, o conhecimento

que se formou na Europa durante

início e um fim. Já os tempos

histórico se distingue de outros

a Idade Moderna constituiu um

longos, os tempos das estruturas,

tipos de conhecimento pela

modelo complexo e específico de

apesar de as estruturas também

perspectiva da temporalidade. O

organização social, econômica

se modificarem, não podem

tempo histórico não se limita ao

e política. Longe, portanto de

em contrapartida ser definidos

tempo cronológico, à sucessão

representar uma simples transição

com nascimentos e mortes. Na

linear dos acontecimentos no

entre dois sistemas, ou seja, a

história moderna (1453 a 1789),

tempo físico. O tempo histórico

transição do feudalismo para o

o predomínio dos tempos longos

é produto das ações, relações e

capitalismo. Após a Revolução

reporta-nos à característica de

formas de pensar dos homens

Francesa de 1789, contudo,

uma sociedade estamental,

e essas ações variam ao longo

ela passaria a ser chamada

sem mobilidade social e no caso

do tempo cronológico. Em cada

de Antigo Regime. As duas

da Francesa, clero e nobreza

tempo histórico coexistem

denominações – Antigo Regime

possuíam diversos privilégios,

relações de continuidade e de

e sociedade moderna – parecem

enquanto os outros grupos sociais

rupturas com o passado, bem

contraditórias. Na verdade elas

sustentavam os privilégios dos

como perspectivas diferenciadas

expõem as inúmeras contradições

outros estamentos.

do futuro.

que conviviam no interior dessa

essência.

Neste viés, os contos

sociedade.

Tal momento pode ser
conhecido, problematizando os

de fadas podem ser vistos

Por meio dos contos

contos de fadas, tomando-os

como fontes históricas que nos

de fadas podemos conhecer a

documentos que possibilitam

permitem entender histórias

estrutura social dos reinos onde

a investigação de determinado

coletivas. São realidades que

prevalecia a monarquia absolutista,

contexto histórico.
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Segundo BLOCH (2002,

por meio de técnicas precárias

eram consumidos 13 litros

p. 44), em relação à observação

e como desdobramento uma

de vinho, o vinho não era o

histórica, pode dizer que, o

produção insuficiente para

vinho nobre e fazia parte do

historiador não pode observar

atender a demanda, visto

consumo calórico do camponês.

os fatos que estuda. Nenhum

que desde a Idade Média a

Quanto aos períodos de fome,

egiptólogo viu Ramsés. Das

população passava por aumentos

aconteceram no século XVII, 11

épocas que nos precederam,

demográficos. Afinal, o que comia

grandes fomes e no século XVIII,

só podemos falar através de

o camponês do antigo regime?

16 grandes fomes. Esta era a triste

testemunhas. Tudo quanto o

De acordo com os seus estudos,

realidade do camponês. Para ele

homem diz ou escreve, tudo

ele comia trigo, cevada, aveia,

o assunto era se iria ter comida,

quanto fabrica, tudo em que

arroz (grãos), produzia pouco,

eles viviam em choupanas com

toca, pode e deve informar a

mais com eles mantinha uma

poucos utensílios domésticos.

seu respeito.

dieta de sopa e pão, este último

Não havia ideia de privacidade e

Suscitarmos o cotidiano e

era duro e preto. A carne era

tão pouco de infância, a qual não

as mentalidades de determinada

consumida só em dia de festa.

era consolidada ainda. O filho do

sociedade, ao mais íntimo dela

O camponês só sacrificava os

camponês acompanhava o pai

com os contos de fadas, nos

animais no outono, pois a caça

e a mãe nos diversos trabalhos

farão entender a realidade dos

só fazia parte dos privilégios

e tarefas. As comunidades eram

camponeses, anseios e medos

da nobreza. O camponês com

solidárias. A vestimenta era

e servem como recursos para

a carência alimentar, possuía

composta por roupas rústicas

que se conheça a realidade

uma saúde frágil, sofrendo

e negras, surradas, ele possuía

neste caso, do Terceiro Estado

com períodos de epidemias

na maioria das vezes um único

na França, a qual pode ser

e apenas 58% chegavam aos

traje. O mundo do Antigo

explicada com base nos itens:

15 anos. Um terço dos bebês

Regime não possuía cor. A vida

- A vida material

que nasciam, morriam antes

do camponês era a mesma dos

- A história que os

de completarem um ano e na

seus antepassados.

camponeses contavam

maioria das vezes, faleciam

Em relação às mulheres,

- A cinderela camponesa

devido à má alimentação até

Darton (1998) nos fala que era

De acordo com Darton

o século XIX. A peste negra se

de costume junto à lareira ou

espalhava facilmente.

fogueira, fiar, tecer e escutar

(1998, p. 21-93), a sociedade
do Antigo Regime era parecida

A bebida alcoólica fazia

alguém contar estórias (não

com a sociedade medieval. A

parte do cotidiano do camponês

infantis), mas que continham

agricultura era desenvolvida

e para cada 1 litro de cerveja,

um acervo cultural da vida do
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camponês. As histórias que

pedaço de pão por dia e faz

abordagem dos contos de fadas

foram produzidas eram fantasias

com que ela cuide das ovelhas,

como exemplo de trabalho com

compiladas com a vida real;

enquanto suas gordas e indolentes

imagens, sem impor soluções, pois

exploração da criança, madrasta;

meias-irmãs ficavam pela casa

as imagens abrem visão para que

segundo casamento; o alimento

sem fazer nada, jantando carneiro

outras possam surgir. O autor

escasso; ideia de irmão postiço

e deixando uma imensidão de

problematiza, questionando a

para alimentar; varinhas mágicas

louça suja para Anette lavar.

forma como se conta o conto:

e o que se buscava era uma

Nesta versão, quando a menina

como passatempo? Fuga da dura

boa quantidade de comida.

está a ponto de morrer de fome

realidade? Para outros os contos

Temos como exemplo de contos

aparece a Virgem - Maria na função

contêm uma moral própria que

camponeses: Chapeuzinho

de fada madrinha e lhe oferece

podemos passar para a criança

Vermelho, Gato de Botas e a

uma varinha mágica para que

de maneira indireta e talvez mais

Cinderela. Os contos funcionavam

ela produza um banquete todas

fácil. Os bons sempre vencem;

como uma espécie de porta dos

as vezes que tocar numa ovelha

os maus, preguiçosos, invejosos

sonhos camponeses.

negra. O encontro de Anette e

são destruídos. A criança órfã

Podemos por meio dos

seu príncipe são intermediados,

de mãe sofrerá na mão da

contos de fadas entendermos

por uma situação que envolve a

madrasta cruel? Os filhos mais

que relação à sociedade tem

concessão de comida. O príncipe

velhos sempre acabam mal. Que

estabelecido com a infância e que

diz que se casará com a donzela

Pedagogia seria essa?

contribuem para a construção

que conseguir colher mais frutas

Segundo Bonaventure,

da história. Além disso, os

para ele. Como vimos os contos

as crueldades vão contra nossos

contos falam sobre a miséria,

de fadas retratam realidades

princípios. “Assim do ponto

fome, pobreza, apresentando-os

de determinado momentos,

de vista da educação moral e

como os maiores vilões que os

sendo úteis para voltarmos à

humana, até parecem contar

personagens enfrentam. Numa

determinada época e investigá-la.

uma lição duvidosa e ambígua”.

das versões recolhidas por

No livro, O que Conta

Bonaventure (1992, p. 11 – 15).

Perrault do ciclo da Cinderela,

o Conto: “os contos nos dizem

Bonaventure (1992)

aparece o tema da subnutrição,

algo sobre o ser humano que

questiona o que conta o conto?

bastante frequente nas versões

às vezes não sabíamos como

Por que se continua lendo e

camponesas desse conto.

formular, e o dizem de maneira

contando estórias de Branca de

bastante simples”. Bonaventure

Neve, Cinderela, João e Maria entre

(1992, p. 9).

outras? O autor evita termos dos

Na versão de La Petite
Annette, a madrasta de Anette
dá a pobre menina apenas um
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usando uma linguagem simples,

mesmos. Ele acrescenta que

sempre têm alguma coisa a ver

observando o que acontecia nos

“tantos os contos como toda

com cada um de nós.

contos e os comportamentos dos

outra obra de arte são uma

Na sua conclusão ele

personagens. Para ele se o conto

variação sobre o mesmo tema:

não expressa uma resposta

permaneceu de determinada

o ser humano se buscando e

clara a respeito do que os contos

forma e foi recontado oralmente

buscando o sentido de sua vida”.

podem contar. Indica que os

milhares de vezes, deve ser

Para ele é muito mais fácil ser

contos despertam prazer nas

porque isso é o essencial que se

Chapeuzinho Vermelho do que

crianças, porque se referem

deve reter de seu conteúdo. Os

o lobo mau, e reconhecer que

aos problemas da existência

contos despertam a imaginação,

dentro de nós existe um vilão e

humana.

eles contam algo sobre nós

ao contrário do sonho, os contos

REPRESSÃO E PSICANÁLISE NOS CONTOS DE
FADAS
Para a autora Chauí

criança utiliza-os em prol do

soluções para este momento.

(1984), a sociedade das

seu imaginário e em outros

CHAUÍ (1984, p. 31).

últimas décadas do século XX,

podendo atestar o momento

Considerando a

passa a vivenciar momentos

em que a sexualidade genital

psicanálise sobre as fases

em que os ritos deixam de

pode ser aceita. Chauí no

da sexualidade infantil,

ser sagrados e os contos

capítulo intitulado Contos

observamos que a repressão

funcionam como uma

de fadas focaliza alguns

atua nos contos da seguinte

questão transitória entre a

aspectos da sexualidade

forma: as crianças são

fase infantil e adulta. É como

e conserva algumas ideias

punidas se muito gulosas

se eles fossem uma forma

citadas de Bettelheim. Neste

(fase oral), se perdulárias

de lidar com o presente e a

caso, o conto de fadas ajuda

ou avarentas (fase anal), se

saída do mundo familiar para

a criança na aceitação de um

muito curiosas (fase fálica ou

uma vida independente, ou

desejo que a amedronta: o

genital). Em certo sentido,

seja, a maturidade.

de ser emancipada e que

os contos operam com a

Os contos são

é acompanhado por um

divisão estabelecida por

ambíguos, pois apresentam

sentimento de perda do

Freud, entre o princípio do

um lado lúdico e outro

amor de seus familiares,

prazer (excesso de gula, de

pedagógico, mostrando que

produzindo culpa. O conto

avareza ou desperdício, de

existem momentos em que a

ajuda a criança a elaborar

curiosidade) e o princípio de
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realidade (aprender a protelar

provações até ser ultrapassado

Desta forma, percebemos

o prazer, a discriminar os

rumo ao amor e à vida nova.

que os contos devem ser

afetos e condutas, a moderar

Poderíamos relacionar outros

problematizados na medida

os impulsos). CHAUÍ (1984,

contos como Bela Adormecida,

em que atendem a contextos

p. 32.)

às questões de maturidade,

históricos e são contados

fertilidade e o dualismo entre

a partir de determinada

o bem e o mau, etc.

realidade, pois Peter Pan e

Chauí (1984) faz uma
divisão dos contos de fadas
em dois tipos: o de retorno e

A finalidade do conto

Alice foram imaginados num

o de partida. Respectivamente

é a de mostrar à criança, os

período conhecido como

no primeiro a sexualidade

valores e normas sociais e

a moral vitoriana, quando

se apresenta de forma

o sofrimento só acontece,

a Inglaterra passava pela

disfarçada da genitalidade,

devido a desobediências

Segunda Revolução Industrial.

são apresentadas como

destas normas. Para Chauí

Daí a recusa do mundo adulto

ameaçadoras, pois a criança

(1984) este é o compromisso

por Peter Pan e por Alice.

ainda não está preparada

do conto, situado entre o

para ela, a sexualidade

lúdico e a repressão.

De acordo com Chauí
(1984), podemos concordar

permitida ainda é oral. Em

No século XIX, ao

com De Rossi, pois o tempo

contrapartida, nos contos

lado desses contos, surge

histórico é produto das

de Partida a sexualidade

na Inglaterra, outro tipo de

ações, relações e formas de

terá prioridade e passa a ser

estória com fantasias, mas

pensar dos homens e essas

aceita no momento em que

neste, o mundo adulto não é

ações variam ao longo do

os personagens atestam a

apresentado com divisões e

tempo cronológico, podendo

sua maturidade. Dentro do

dúvidas, bom e mau, difícil e

nos remeter aos contos

exemplo de Chapeuzinho

desejável. No conto de Peter

de fadas que retratam

Vermelho, Chauí aponta a

Pan, o menino que recusou

diferentes realidades, os

sexualidade do Lobo como

crescer, ficando na Terra do

quais demonstram histórias

animalesca e destrutiva,

Nunca, e em Alice no País

coletivas repassadas em

infantilizada ou oral, visto que

das Maravilhas, a menina

forma de contos.

pretende digerir a menina.

cujo autor não desejou que

Ler e interpretar os

Em Branca de Neve,

ela crescesse, conheceu

Contos de Fadas sob a ótica

por exemplo, chamado por

a luta mortal e absurda

psicanalítica é uma das

ela de Conto de partida, a

com a Rainha do Baralho

maneiras de saber construir

adolescência é submetida a

num tabuleiro de Xadrez.

o sentido da existência
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humana, pois as histórias

dos devaneios.

ela não poderia descobrir

ajudam no desenvolvimento

Para dominar os

verdadeiramente sozinha.

e superação das dificuldades

problemas psicológicos do

A ajuda mais importante: a

do indivíduo. Eles ajudam

crescimento e ser capaz de

forma e estrutura dos contos

no crescimento do ser por

abandonar dependências

de fadas sugerem imagens à

meio de imagens que falam

infantis, obter um sentimento

criança com as quais ela pode

da realidade interior e dos

de individualidade e de

estruturar seus devaneios e

dilemas existenciais. Trata de

autovalorização, a criança

com eles dar melhor direção

questões universais, como poder,

necessita entender o que

à sua vida. Diz Bettelheim

conflitos entre dominantes

se está passando dentro de

(1980, p. 16).

e dominados, medo, amor,

seu eu inconsciente.

Além disso, endossa

morte, abandono, doença e

Ela pode atingir

ainda o final feliz, tendo a

valores morais. As grandes

essa compreensão, e com

certeza de que o ouvinte-leitor

dificuldades ocorrem no início

isto a habilidade de lidar

acredita que somente ligações

da narrativa, fazendo com

com as coisas, não através

fortes com outras pessoas é

que o protagonista tenha

da compreensão racional

que darão significado à vida.

que começar a enfrentar o

da natureza e conteúdo

Àqueles que condenam os

mundo sozinho, até atingir

de seu inconsciente, mas

Contos de Fada por conterem

o final feliz.

familiarizando-se com o

cenas de violência e crueldade,

Bettelheim (1980)

mundo por meio de fantasias

Bettelheim (1980), esclarece

defende que nesses contos há

prolongadas, reorganizando e

que o sujeito vai preocupar-

a existência de personagens

fantasiando sobre elementos

se mais com o monstro que

simples e diretos, radicalmente

adequados da estória

tem dentro de si do que com

bons e maus que se

em resposta a pressões

a história e, que, ao contrário,

comunicariam mais facilmente

inconscientes. Com isto, a

essas histórias contribuem

com o nosso inconsciente.

criança adequa o conteúdo

para melhor conhecê-lo e

Para ele, a simplicidade da

inconsciente às fantasias

assim poder dominá-lo.

estrutura coloca os problemas

conscientes, o que a capacita

A ansiedade gerada

existenciais de forma breve

a lidar com este conteúdo. É

pelo vilão transforma-se em

e categórica, facilitando a

aqui que os contos de fadas

grande prazer quando este

compreensão do essencial,

têm um valor inigualável e

é vencido. Pensadas como

sugerindo imagens as quais

oferecem novas dimensões

reflexos da realidade, essas

ajudariam na estruturação

à imaginação da criança que

narrativas são incoerentes e
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absurdas, porém vistas como

inconsciente.

Terapeuta junguiano,

símbolos de acontecimentos

Conforme a visão

Hans Dieckmann, trabalha os

psicológicos, elas tornam-se

junguiana, todos os personagens

Contos de Fadas com adultos

verdadeiras. Além disso,

dos Contos de Fada são o

e entende que, problemas

são histórias simples, que

símbolo de todo um mundo

fundamentais de existência

conseguem comunicação

inconsciente, um elo entre o

humana são inerentes à

direta com o receptor por

consciente e o inconsciente,

humanidade e devem ser

conterem a linguagem

e esse contato direto tem

compreendidos de acordo com

simbólica que fala, sobretudo,

como consequência o

o contexto histórico coletivo

ao inconsciente.

enriquecimento da pessoa,

e particular da sociedade.

Entre os junguianos,

dando-lhe vitalidade e

Nunca o entenderemos

Marie Louise Von Franz (apud

criatividade, evitando-lhe

completamente, e assim

GIGLIO, 1991) tornou-se

patologias.

sempre fica algo de misterioso,

especialista em interpretação

Ao ouvir ou ler esses

que nos atraí sempre e nos

dos Contos de Fada, tendo

relatos de experiências

convida a pensar. Mesmo sem

escrito vários livros sobre o

humanas em situações-limite,

interpretação determinada

assunto. Defendendo que eles

dificuldades, crises e conflitos,

o conto de fada nos fala, e

têm sua origem em fontes

o receptor tem contato com

se dirige ao problema mais

arcaicas do Inconsciente

exemplos e passa por um

agudo em nós naquele

Coletivo e que são significativas

processo que poderá resolver

momento. Assim, o conto

para o homem em sua

seus conflitos internos. Em

desenvolve sua ação também

essência, justifica assim sua

suma, essas narrativas,

no inconsciente humano.

permanência na atualidade,

através dos problemas, crises

Dieckmann (1986, p.43)

apesar de tantas outras

e frustrações apresentadas

Conforme Araújo

informações e solicitações

em sua estrutura, auxiliam

(1980, p. 39), para Jung certas

da imaginação as quais o

as pessoas no processo de

lendas, mitos e símbolos

ser humano expõe-se no

individualização. Os símbolos

têm origem na infância da

cotidiano. Ela afirma que

contidos neles conseguem

humanidade em que faltando

essas histórias espelham

envolver emoções, apresentando

recursos intelectuais, o

a estrutura mais simples

soluções para problemas

homem apresentava uma

e básica, o esqueleto da

existenciais e, assim, colaboram

disposição natural para aceitar

psique são um excelente

para o desenvolvimento da

o sobrenatural. Seria assim

material para a pesquisa do

personalidade.

uma necessidade psicológica
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de buscar soluções mágicas

de superá-los e recuperar a

desorientadas às quais é

e de criar seres fantásticos

harmonia existencial. Assim

oferecido um conto de fada

para superar uma realidade

a tão famosa dicotomia

com sua problemática, a fim

que lhe impunha limitações.

entre o bem e o mal, presta-

de meditarem sobre ele”.

O inconsciente coletivo

se numa terapia, a uma

Dieckmann (1986, p. 49).

guardaria assim, uma

análise mais contundente

Após analisarmos algumas

necessidade de retorno às

da personalidade, na qual

teorias psicanalíticas, podemos

origens do homem revivendo

se permite trabalhar com

considerar a importância

experiências anteriores da

sentimentos inconscientes

dos Contos de Fadas na

humanidade.

que revelam a verdadeira

elaboração e na superação

À luz da psicanálise,

personalidade. Afirma

de problemas relacionados

segundo Cezaretti (1989), os

Dieckmann que “na medicina

ao desenvolvimento humano.

contos de fadas revelam os

hindu existe um método de

conflitos de cada um e a forma

cura para pessoas mentalmente

UMA VISÃO SOBRE O CONCEITO DE FINAL
FELIZ
Refletindo sobre as

Em seu conto de fadas,

um “final feliz”. Nós não

diversas faces dos contos

passam boa parte da estória,

deveríamos ler os contos de

de fadas, existem diferentes

tomadas por um sono profundo

forma acrítica e nem deixar

abordagens sobre o conceito

e quando despertadas por

que os contadores de história

de final feliz. Com base na

um beijo, casam-se com um

nos induzam a enganos,

mais recente tese do alemão

desconhecido e terminam a

atesta o congressista.

Wilhelm Solms, apresentada

sua trajetória com um final

no Congresso internacional

feliz.

Em sua opinião, os
príncipes as recebiam como

da Sociedade Europeia

Para Solms (2008) este

„filhas de reis e bonitas”, algo

de Contos de Fadas, em

conceito de histórias reais,

que não podemos encarar

setembro de 2008, em Bad

com finais felizes, só acontece

numa relação. Além disso,

Brückenau, na Bavária, a Bela

nos contos. Para ele quem

ao conhecê-las, „tinham os

Adormecida e a Branca de

inicia um relacionamento

olhos, que são as janelas

Neve se vivessem no século

pautado neste viés, têm

da alma, fechados” e “não

XXI, seriam divorciadas.

poucas chances de alcançar

sabem nada delas como
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indivíduos” (Solms, 2008).

seja, de fazer seu amado

Para Solms (2008),

Contextualizando

feliz. O autor ainda destaca

em „Rapunzel”, o príncipe

com a realidade atual e de

que muitas mulheres não

não desiste de sua amada

acordo com a dissertação do

seguem a sua vida por si só,

e luta por resgatá-la da

autor acima, esses contos de

alimentadas por sonhos como

torre e está estória quando

fadas com finais felizes, ficam

o do “sapatinho de cristal,

dialogada com a vida real,

gravados no subconsciente

fada madrinha e abóbora

pode ser encarada como

das crianças. As meninas

encantada”.

uma das poucas histórias

criam sonhos com um

No conto de a

príncipe encantado, aquele

Cinderela, o príncipe aceita

homem que na realidade

uma mulher humilde e a pede

Para a Knoch (2008),

é muito diferente de suas

em casamento, sendo no final,

podem ser analisadas

expectativas.

depois de tantos obstáculos,

importâncias mais profundas

felizes para sempre.

em contos que acabam de

Nesta linha de

que terminam em uma vida
matrimonial feliz.

raciocínio, muitas jovens

Já para a congressista

modo „infeliz” como as do

mulheres, criam ilusões de

e autora, Lindre Knoch, o final

dinamarquês Hans Christian

que obrigatoriamente seu

feliz foi fruto de um trabalho

Andersen, que foram

homem deve fazê-la feliz, e

duro e bem feito por parte

modificadas para adaptações

acaba esquecendo que tem

daquele (a) que busca o seu

cinematográficas.

está obrigação também, ou

amor e felicidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos que

por meio de uma abordagem

Para o professor de

os contos de fadas nos

histórica atestam diferentes

Educação Infantil, contá-los

permitirão, como fontes,

momentos, que dentro da

à suas crianças é pensar e

entender contextos sociais e

“irrealidade” mostravam os

planejar este momento de

perceber que são instrumentos

dilemas existenciais, próprios

acordo com o PCN de História

importantíssimos para o

da vida “real”. Como no ciclo

para o Ensino Fundamental,

desenvolvimento da criança e

da cinderela, confirmando

propondo para elas que

reelaboração de suas fantasias,

os problemas cotidianos dos

histórias individuais não se

encontrando soluções para

camponeses da sociedade

separam de histórias coletivas,

seus desafios cotidianos. Eles

do antigo regime.

alteridade e pensar também
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num questionamento sobre

São histórias simples,

forma e estrutura dos contos

a realidade dos contos.

que conseguem comunicação

de fadas sugerem imagens à

Cabe também a ele, analisar

direta com o receptor por

criança com as quais ela pode

criticamente e entender

conterem a linguagem

estruturar seus devaneios e

que a forma de pensar dos

simbólica que fala, sobretudo,

com eles dar melhor direção

homens e suas variações ao

ao inconsciente.

à sua vida.

longo do tempo cronológico,

A finalidade do conto

Para Bonaventure, se o

são realidades que foram

é a de mostrar à criança, os

conto permaneceu até os dias

contadas a partir de estórias

valores e normas sociais e

atuais de determinada forma

que procuravam alertar sobre

o sofrimento só acontece,

e foi recontado oralmente

os perigos da vida real e a

devido a desobediências

milhares de vezes, deve ser

necessidade de se suportar

destas normas. Para Chauí

porque isso é o essencial

um destino difícil. Ao longo

(1984) este é o compromisso

que se deve reter de seu

do tempo, as estórias foram

do conto, situado entre o

conteúdo. Eles despertam

sendo modificadas conforme

lúdico e a repressão.

a imaginação, contam algo

a necessidade da sociedade

Os contos ajudam no

sobre nós mesmos em busca

em determinado momento

crescimento do ser por meio

do sentido de nossa vida. Já

histórico.

de imagens que falam da

para os terapeutas junguianos,

Numa visão psicanalítica

realidade interior e dos dilemas

os símbolos contidos neles

sua importância deve ser

existenciais. Pensados como

conseguem envolver emoções,

confirmada na medida em

reflexos da realidade, essas

apresentando soluções

que esses contos são uma

narrativas são incoerentes e

para problemas existenciais

demonstração dos sentimentos

absurdas, porém vistas como

e, assim, colaboram para

infantis para o encontro e

símbolos de acontecimentos

o desenvolvimento da

formação de suas identidades

psicológicos, elas tornam-se

personalidade.

e seu desenvolvimento ao

verdadeiras.

No entanto, o conceito

que se referem à maturidade;

Segundo Betthelheim

de final feliz é investigado.

suas preocupações internas,

(1980), os contos de fadas

De acordo com a visão de

enfim, sua percepção do

têm um valor inigualável, pois

Solms, os finais felizes ficam

mundo e o crescimento da

oferecem novas dimensões à

gravados no subconsciente

sua personalidade ajudam no

imaginação da criança e que

das crianças, principalmente

desenvolvimento e superação

não poderia descobrí - las

das meninas e que casar-

das dificuldades do indivíduo.

verdadeiramente sozinha. A

se com desconhecidos não
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daria certo como na ficção.

dos diversos obstáculos em

história e, que, ao contrário,

Ele entende que devemos

busca da felicidade.

essas histórias contribuem

problematizar os contos,

Já para Betthelheim

para melhor conhecê-lo e

pois, não podemos casar com

(1980) o final feliz, é a certeza

uma pessoa achando que

de que o ouvinte-leitor acredita

Finalizando,

seremos felizes para sempre

que somente ligações fortes

entendemos e respondemos

e que o desencanto segue

com outras pessoas é que

por meios de comparações

logo após a concretização

darão significado à vida.

e de uma análise crítica de

do encanto. Na visão de

Àqueles que condenam os

especialistas, acerca dos

Solms, o mundo da ficção

Contos de Fada por conterem

contos de fadas, que cabe

é diferente do real, pois as

cenas de violência e crueldade,

ao ludopedagogo, conhecer

meninas criam expectativas

Bettelheim esclarece que

as diferentes abordagens e

irreais de seus parceiros reais

o sujeito vai preocupar-se

problematizações sobre eles.

e para a autora Lindre Knoch,

mais com o monstro que tem

o final feliz seria produto

dentro de si do que com a

assim poder dominá-lo.
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PRESERVANDO MEMÓRIAS OU
CONSTRUINDO HISTÓRIAS?

Fonte: mhttp://blog.valejet.com/coloque-mais-vida-em-suas-fotografias/

PATRICIA ANGELICA

Professora de Artes Cênicas na Rede da Prefeitura de Guarulhos, e Professora de Educação Infantil pela
Prefeitura de São Paulo.
Artigo apresentado como requisito parcial para aprovação do Trabalho de Conclusão do Curso de Especialização
em Artes.

O presente trabalho busca demonstrar a partir de uma prática pedagógica e propostas
metodológicas a importância do teatro como formador de um aluno crítico de Educação de Jovens
e Adultos. Com as experiências vividas e o conhecimento concreto adquirido.
Mostrar que o teatro e nossa história faz parte do nosso cotidiano.
Hoje em dia a falta de memória vem atingindo muitas pessoas. A partir disso, foi pensado
um projeto para aproximação dos alunos, e seu entendimento das aulas de teatro como um
grande aliado na construção de sua cidadania.
Palavras-chave: Teatro, Educação, EJA, Ensino, Lúdico, Metodologia, Proposta pedagógica,
Memórias.
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INTRODUÇÃO
As experiências e

efetivar um planejamento,

lembranças, memórias,

reflexões deste trabalho

é importante conhecer os

histórias. Expressando a

desafiam os profissionais

alunos e suas especificidades,

liberdade e criatividade dos

da educação incluir o teatro

para podermos obter bons

alunos.

no contexto da Educação de

resultados e êxito no ensino-

Por conta dessas

Jovens e Adultos (EJA). Não

aprendizagem, a partir de

resistências mediante a arte,

somente como recreativa,

cada realidade.

especificamente do teatro,

mas com uma prática visando

Com o teatro, partimos

escolhi trabalhar esta temática

a educação ética e estética,

do principio deste aluno

com os alunos, de forma a

de acordo com os tempos e

valorizar-se como um sujeito

se aproximar mais deles, e

espaços da Unidade Escolar.

integrante da sociedade,

para que eles percebam a

Esses alunos devem

construindo saberes, e

importância desta disciplina

ser vistos como responsáveis

aumentando sua autoestima.

em seu currículo. De forma a

pelas transformações culturais,

Considerando que

repensar as novas perspectivas

sociais e econômicas. Alunos

devemos viver cada minuto

sobre sua cultura e das

esse que trabalham e trazem

porque o tempo não volta.

relações com a sociedade.

histórias de fracasso escolar

Com este artigo,

Mostrar que o teatro na

ou outros motivos pelo qual

tenho como objetivo analisar

escola é importante para

o fizeram parar e retornar

as diferentes reações do

poder preparar um futuro que

após adolescentes ou adultos,

nosso contexto histórico,

exige ser flexível, dinâmico

formando assim, classes bem

compreender o nosso

e ágil no pensar, no agir, no

heterogêneas.

processo de construção sócio

refletir e analisar.

Por isso, antes de

cultural, bem como nossas

PRIMEIRAS IMPRESSÕES
A cada semestre é

Para cada escola, ano,

Observei que há um

sempre a mesma questão

sala, devemos observar e

certo constrangimento em

“Por que ter aula de teatro?”;

considerar o perfil dos alunos,

diferentes grupos que por

“Estou aqui para aprender

da comunidade o qual eles

algum motivo precisaram

ler e escrever.

estão inseridos.

parar de estudar, e depois de
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alguns anos resolvem voltar.

outras com textos ou dinâmicas

precisa estar disposto a

Devemos considerar

com a participação efetiva dos

ser auto critico, refletir

essa situação na elaboração

alunos, em seguida fazemos

cotidianamente suas ações,

de um projeto e levar em

reflexão e socialização do que

para criar alternativas de seus

conta também o fato de que

foi feito, um jeito de fazer e

alunos terem total liberdade

a maioria trabalha.

falar de teatro indiretamente,

de criação e reelaborar suas

e com isso mostrando sua

experiências vividas, para

importância.

construir uma realidade que

E ainda, a questão de
ser um grupo heterogêneo
composto por idosos, adultos

O teatro é uma

faça sentido, que corresponda

e adolescentes, cada um

arte que mescla palavra,

com suas necessidades e

com histórias, experiência

imagem, som, luz, poesia e

curiosidades.

e necessidades acumuladas

dramaticidade, é aberto e

diferentes.

dinâmico, que sempre está

e provocar situações problema

sendo reinventado.

para uma solução, que vise

De acordo com o
ciclo ou classe é feita uma

Devemos elaborar

Neste sentido, o observar limites, regras, bom

apresentação já prática, às

papel do educador nas aulas

senso, ética, estética, cidadania

vezes trabalho com imagens

de teatro é de um condutor,

e padrões da sociedade.

METODOLOGIA UTILIZADA
Darei agora um

Louca e Mimada - Oriente;

exemplo de um projeto que

See You Again (Feat. Charlie

a)

foi aplicado com os Ciclos

Puth) - Wiz Khalif; This I

músicas;

I e II do E.J.A. e que deram

Promise You – Nsync; Amigo

b)

resultado.

Fura Olho - Daddy Kall e

sensações, sentimentos e

Apresentação de Latino; Asa Branca - Luiz

lembranças que as músicas

1.

da Garoa.
Apreciação das
Anotação de

um repertório de diferentes

Gonzaga; Ciranda Cirandinha

estilos musicas pelo professor.

- Canções Populares; A Lista

Sugestão de algumas músicas:

- Oswaldo Montenegro; Nada

trará, na próxima aula, a

Primavera – Vivaldi; Esquadros

Além de Ti - Thalles Roberto;

sua música, e por escrito

- Adriana Calcanhotto; 11

Carimbador Maluco - Raul

porque escolheu. Na aula

Vidas - Lucas Lucco; Ease

Seixas; Pai – Fábio Junior;

socializar com os colegas,

My Mind - DJ Skrillex; Linda

Trem das Onze – Dêmonios

essas memórias.
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remetem.
2.

Cada aluno
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falas trazidas dos alunos e
3.

Leitura do livro:

Guilherme Augusto Araújo

6.

Fazer uma relação escolha de músicas pelos

entre o filme e o livro;

alunos e professor.

Fernandes. Reflexão e
discussão sobre o tema.

7.

Leitura do texto:

A batata podre. Discussão e
4.

9.

Ensaios para

apresentação da peça.

Assistir ao filme: reflexão.

O doador de memórias;
8.
5.

Discussão e

reflexão sobre o filme;

A partir deste

conjunto montagem da
peça, com anotações das

RESULTADO
“os jogos teatrais reúnem duas

escolhas e sejam aptos a se

características essenciais da

governar.

vida em sociedade: possuem

Desse projeto em
Nós aprendemos diante, as aulas tornaram-se

regras, como a sociedade possui

pelo relacionamento

leis, que são necessárias para

afetivo, formando vínculos a

que se realize, mas necessitam

aprendizagem se torna mais

de liberdade criativa para que

significativa, ajuda melhor a

o jogo não se transforme em

auto-estima e tem um papel

servil obediência. Sem regras

importante no funcionamento

não há jogo, sem liberdade

da inteligência.

não há vida” (Boal, 2005, p. 16).

Nesse trabalho

O aprendizado

sobre memórias pude observar

deve ser libertador, propiciar

claramente isso nos relatos

o prazer de estar construindo

que cada aluno trouxe sobre

sua própria história.

suas experiências de vida.

Ter o desafio

Tornou a relação aluno-

de formar cidadãos críticos,

professor mais próxima. E

participativos, lideres, para

ao mesmo tempo consegui

que possam fazer suas

mostrar a importância de se
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ter aulas de teatro.

mais produtivas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando nascemos já

Foi mostrado que

aprendizagem e estimular

somos bombardeados por

ouvir música não é só um

o desenvolvimento das

milhões de informações.

entretenimento e uma

habilidades básicas e aquisição

É cheiro, é cor, é forma, é

medida para acalmar e

de novos conhecimentos.

som. Tudo é novidade para

relaxar – ela pode trazer

São fontes de estímulo ao

o bebê que acaba de sair

diversos benefícios para a

desenvolvimento cognitivo,

da barriga da mãe e estava

saúde, como alívio de dores,

social e afetivo, e também é

tão acostumado ao ventre

melhora da memória e até

uma forma de auto expressão.

quentinho e acolhedor.

mesmo um estímulo para a

Ao final encerraremos

E, para não nos

prática de atividade física.

com uma apresentação

perdermos pelos caminhos

Que a brincadeira e

teatral, mostramos como

aqui da Terra, nosso cérebro

jogos teatrais contribuem para

foi o processo dessa

começa a armazenar cada

o processo de socialização,

aprendizagem, preocupado

momento da nossa existência.

oferecendo oportunidades de

com a nossa saúde física,

Para isso ele conta com uma

realizar atividades coletivas

mental e espiritual. De forma

ajudinha, ele passa a fazer

livremente, além de ter efeitos

descontraída e divertida.

uso da MEMÓRIA.

positivos para o processo de
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O presente trabalho investiga

observação, reflexão, criação e

pedagógicas coerentes frente aos

a avaliação em seu sentido mais

julgamento. Dentre os muitos saberes

seus alunos. A avaliação formativa

amplo, centrando se na avaliação

os quais o docente deve estar munido

indica o que deveria ser feito para

qualitativa mais do que a quantitativa,

para exercer sua profissão com

tornar a avaliação verdadeiramente

caracterizando-se por um aspecto

maior envolvimento e de forma mais

útil em situações pedagógicas.

global em que o aluno é observado

significativa, destaca se a importância

não apenas com referencia quanto

do saber avaliar do professor, não

a aquisição de conhecimento, mas

o avaliar somativo, mas um avaliar

em seu crescimento multidirecional,

investigativo, mediador e formativo

considerando as capacidades de

que lhe subsidie a tomada de decisões

Palavras-chave: Avaliação; Avaliação formativa; Saberes docentes; Educação.
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INTRODUÇÃO
Ao falar da prática docente

dominante? Usamos as avaliações

ao educando condição de formar

e de sua carreira profissional

apenas como instrumentos de

novas posições para construir

é imprescindível trazer à tona

medida de saberes ou realmente

verdadeiramente seu conhecimento.

uma reflexão acerca de uma das

sabemos avaliar nossos alunos

Percebe-se então que a avaliação

responsabilidades imputadas ao

como um todo? Um dos fatos mais

não é um fim, mas um meio que

professor no seu cotidiano, o ato

importantes do ato de se avaliar

permite, ao professor e aluno, do

de avaliar, Avaliar: dar valor!

é ser este em si um instrumento

mesmo lado reformularem seus

Faz-se necessário o

cuja finalidade primordial é verificar

trabalhos.

distanciamento da prática avaliativa,

até que ponto as experiências de

Há de ser considerada a

autoritária, classificatória, padronizada

aprendizagem estão realmente

capacidade de observação, reflexão,

e burocrática. Isso possibilita-nos a

produzindo os resultados desejáveis

criação, julgamento, comunicação,

retomada de algumas características

tais como foram desenvolvidos e

convívio, cooperação, decisão e ação. Só

acerca da avaliação enquanto

planejados. (SALGADO, 2008)

sob esses aspectos, avaliação poderá

componente de uma pedagogia

Não é mais possível

ter sentido significativo, nessa visão

ver avaliação com uma ótica que

atual onde se busca a construção do

Como instrumento desta

não seja de ação continuada do

pensamento autônomo e criativo.

pedagogia diferenciada temos a

processo educacional. A avaliação

(Tyler,1976, p. 98)

“avaliação diagnóstica” ou “avaliação

só adquire sentido quando cumpre

Sob a ótica de que a avaliação

formativa”, ambas, que devem pautar-

seu objetivo básico, garantir ao aluno

de um aluno deve servir para melhorar

se pela busca qualitativa e pelo maior

a construção de seu conhecimento,

o processo de aprendizagem, sua

e melhor aproveitamento do que

utilizando como instrumento de

função deve ser de diagnosticar

deve ser trabalhado nas escolas.

reflexão crítica da realidade para

dificuldades para corrigi-las e não

Tais questões são muito

questioná-la. (Vasconcellos, 2008)

apenas como exclusiva fonte para

relevantes no cotidiano da ação

Nesta posição é verificado que

o professor identificar se o aluno

docente. Cabe a nós professores

ao invés de ter na avaliação um

está apto ou não em “passar” de

nos questionarmos: Até que ponto

instrumento de “terror”, quando

ano ou período.

somos aptos ou capazes de avaliar

o aluno precisa provar que atingiu

A avaliação deve ser contínua

nossos alunos? Nossa avaliação é justa?

ás expectativas do professor e ou

e o aluno deve ser avaliado como

Ou os parâmetros que usamos são

dominou determinado conteúdo

um todo, durante todo o processo

egocêntricos e possuem conotação

programático, a avaliação dará

de ensino e aprendizagem e não

diferenciada.
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apenas em momentos estanque

levantadas. Faz-se necessária

doença se disfarça de saúde?

com uma ou duas “avaliações”.

à provocação do incômodo

Que fatos dificultantes há

A avaliação serve para que?

entre a discussão e a prática,

embaixo dos fatos que nos

E para quem? Muitas são as

entre o conceito de avaliação

parecem normais? (TYLER,

questões que precisam ser

e a prática pedagógica. Que

1976, p.98).

CLASSIFICAÇÃO DE PESSOAS E DE
SABERES
Frequentemente a

de pessoas dificultam o ato de

e deve aprender com seus

avaliação tanto na escola quanto

se avaliar justamente. Quando

alunos. O diálogo deve ser

nos outros segmentos feita

selecionamos, de certa forma

priorizado.

pelo professor se fundamenta

estamos excluindo. Estamos

Trazendo esse

na fragmentação do processo

falando de seres humanos,

aspecto à luz da avaliação

de ensino-aprendizagem e na

muitos mais complexos do

o docente deve deixar bem

classificação das respostas

que mercadorias ou atividades.

claro aos seus alunos o quê,

de seus alunos, a partir de

Desta forma a avaliação não

e principalmente o porquê de

um padrão predeterminado,

atinge de maneira nenhuma

seus questionamentos serem

relacionando a diferença ao

seu principal objetivo de ser

classificados taxativamente de

erro e a semelhança ao acerto.

mais um dos instrumentos no

corretos ou incorretos.

Infelizmente para muitos

processo de aprendizagem

O professor deve

professores é a quantidade de

e passa a funcionar como

por o diálogo no centro do

erros e acertos, que incorpora o

instrumento de controle e

processo de ensino e excluir

“comportamento”, os “hábitos”

de limitações das atuações

os conteúdos artificialmente

e as “atitudes” dos alunos.

(aluno/professor) no contexto

isolados, entendendo que

(Vasconcellos, 2008)

escolar. (SALGADO, 2008)

as conclusões devem ser

Saber e não saber,

Dentro do universo de

relativizadas e continuamente

acerto e erro, positivo e

uma sala de aula o respeito e

interrogadas. É preciso entender

negativo, semelhança e

a hierarquia entre professor

a lógica do outro e de que a

diferença são entendidos

e aluno não deve faltar, mas

diferença pode sinalizar novas

como oposto e o que é pior,

há de ser ter a consciência

possibilidades de discussões.

como excludentes. Seleção e

principalmente do professor

(Vasconcellos, 2008, p.9).

hierarquização de saberes e

que este, muitas vezes pode
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É preciso a observação
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de cada aluno como indivíduo,

de se avaliar deve ser tanto

perguntas de seus alunos, mas

suas peculiaridades de

ou mais importante do que

sim indicar o caminho para que

aprendizagem e ao mesmo

ensinar, pois dependendo

eles mesmos respondam seus

tempo observar a turma como

da conotação dada as suas

questionamentos. Não dividir

um todo, se está avançando,

“avaliações”, seu trabalho pode

o conhecimento por áreas

estagnando ou recuando

melhorar significativamente,

estanques e incomunicáveis. Evitar

no complexo processo de

principalmente quando o ato

o treinamento para execução

aprendizagem.

de avaliar funcionar mais como

de tarefas repetidas. Aprender

Segundo Lukesi dentro

uma “bússola” orientando ao

a aplicar seus conhecimentos

de um contexto de ensino e

invés de funcionar como uma

em novas e avançadas áreas.

aprendizagem significativo,

“caneta déspota” atribuindo

(VASCONCELLOS, 2008, p.16)

não basta apenas o professor

valores (notas) ao saber.

O que não raramente

responder certo ou errado e

A partir dos resultados

acontece é que os professores

sim o “porque” de responder

das avaliações, o professor

ainda conduzem suas aulas

aquelas questão de forma

pode identificar se realmente o

guiadas muito mais pelas

inteligivelmente.

processo complexo de ensino

próprias ideias do que por

“Assim sendo, o educador em

e aprendizagem cumpriu

conhecimentos científicos.

sala de aula (e também fora

ou não sua real finalidade.

Na prática, escolhe-se

dela) deve estar atento para

Nesse infinito processo de se

seguir linhas pedagógicas

propiciar aos seus educandos

avaliar existem alguns itens

motivadas por nada além de

um ensino que conduza a uma

que devem ser priorizados

crenças pessoais e deixam

aprendizagem inteligível”.

pelo professor para que seu

de enxergar aquilo que as

(LUCKESI, 2011, p.106)

trabalho (avaliação) tenha

pesquisas apontam como

êxito, como por exemplo:

verdadeiramente eficaz.

Acredita-se que
verdadeiramente a avaliação

Valorizar o aluno considerando

Dentro da ideia de

realizada por um professor

seu conteúdo e sua “bagagem”

praticas pedagógica bem

sirva mais para ele próprio

cultural. Assumir o papel de

sucedida Lukesi afirma que

avaliar seu trabalho, seus

orientador, mediador. Ter manejo

o ensino e a aprendizagem

métodos e seu ensino do que

de classe e falar a linguagem

devem ser processados com

tanto avaliar seus alunos e

de seus alunos. Favorecer a

envolvimento de ambos, do

classificá-los como ótimos,

inclusão social dos discentes.

professor e do aluno, “embora

bons, regulares ou ruins. Na

O professor deve procurar

a orientação e a motivação

cabeça de um docente o ato

não responder diretamente as

dependam muito mais do
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educador, uma vez que ele

tal, é ele que dá o tom das

é o líder desse processo

atividades.” (LUCKESI, 2001,

dentro da escola. E, como

p.109).

O PROFESSOR COMO OBSERVADOR
Dentre todos os

nesse amplo e permanente

A técnica de observar

personagens que interagem

processo de avaliação utiliza-

exige certas habilidades, tais

em uma escola, como não

se: testes, provas, entrevistas,

como saber ver e saber ouvir,

poderia deixar de ser, o

dissertações e etc... Portanto,

que precisam ser interpretadas,

professor fica com o papel

destaca-se como relevante o

a partir de uma rede de

principal. Cabe-lhe a difícil

item observação. O professor

significados. Por essa razão não

tarefa de se apresentar várias

que desenvolve a capacidade

se devem fazer julgamentos e

vezes ao dia perante uma ou

de observar seu aluno possui

tirar conclusões apressadas. O

mais platéias heterogêneas

menor porcentagem de errar

docente deve ter uma atitude

e nada fáceis de cativar. Os

ao avaliá-lo. Do latim observare,

criteriosa, ou seja, apenas tirar

estudantes são crianças e

constitui ato ou efeito de

conclusões após observar os

jovens e nem sempre estão

olhar atentamente, examinar,

estudantes em várias situações,

dispostos e espontaneamente

analisar, verificar.

de forma que o resultado da

interessados nos conteúdos

Quem observa olha,

observação não seja apenas

que têm de assistir. Em meio a

vê, nota, vigia, prendendo sua

opinião, mas uma avaliação

tantas dificuldades destaca-se a

atenção à realidade apresentada.

firme. (Vasconcellos, 2008)

necessidade de um profissional

Como método de investigação,

“A avaliação formativa [...]

com características de observar,

o professor procura integrar-

deve ter como ponto de partida

compreender, ajustar e

se ao grupo estudado, vivendo

um processo de observação

aperfeiçoar. Quatro ultimas

junto a este e participando de

(Scallon, apud Hadji, 2011). Para

conceitos que configuram um

suas atividades por período

se garantir uma regulação efetiva

quadro de palavras chaves

relativamente prolongado,

das aprendizagens, é necessário,

para uma avaliação formativa

como se fosse um de seus

efetivamente, que o professor

de acordo com Hadj (2011)

membros, de modo a captar

disponha previamente de informações

Dentre as variadas

com maior riqueza de detalhes

pertinentes e confiáveis. (Perrnoud,

técnicas e instrumentos utilizados

a vida do grupo estudado.

apud Hadji, p.30)

para auxiliar o professor

(Vasconcellos, 2008).
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A avaliação, portanto, não
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deve se esgotar no diagnóstico

docente, silêncio, risos exercem

a aprendizagem. (POSEAD, 2008)

dos problemas, dos acertos e

efeitos impactantes nos alunos

Para Hadj (2011, p.

das falhas, mas ir muito além,

(Krasilchik, 2001; p.168).

59) o professor deve assumir

comentários verbais e detalhados

O processo de avaliação

responsabilidades como:

sobre o desempenho da classe

precisa ser global, contínuo e

Propor tarefas adequadas ao

dizendo o que deve ser feito para

formativo, enquanto mede o

aluno, definir prévia e claramente

melhorar e indicando aspectos

educando como um todo e a

os propósitos e a natureza do

específicos tanto dos acertos

aprendizagem como o auge do

processo de ensino e avaliação,

como dos erros dos estudantes

processo. A característica de

diferenciar suas estratégias,

têm um efeito muito maior nos

continuidade é no sentido de

ajustar sistematicamente o ensino

resultados finais do que a simples

que as dificuldades e desvios

de acordo com as necessidades,

comunicação fria de notas ou

podem ocorrer no processo e

criar um adequado clima de

conceitos. Mesmo informações

que precisam ser sanados de

comunicação interativa entre os

indiretas como expressões faciais

imediato, para que as dúvidas não

alunos e entre os professores,

de aprovação ou reprovação do

se acumulem comprometendo toda

organizar o processo de ensino.

A BUSCA POR FORMAS MAIS JUSTAS DE SE
AVALIAR
Durante muito tempo à

passam a acreditar que este

preocupação de um professor

sistema não é muito justo:

Luckesi (2011) aponta

foi limitada à elaboração de

talvez essa forma de avaliar

uma avaliação operacional a qual

uma prova final, talvez uma

pudesse medir a capacidade

se origina na intencionalidade e

ou duas provas parciais, com

da memória, da expressão do

não apenas na ação espontânea,

um número fixo de questões,

aluno, mas será não somente

ou seja, se o professor não

as quais o docente poderia

estes os fatores importantes

sabe qual o rumo que suas

atribuir notas, por exemplo,

para o aprendizado? Será

práticas avaliativas o levam,

de 0 a 10. Ao corrigir a prova,

que a frequência do aluno, os

qualquer caminho e direção

suas preocupações terminavam

cumprimentos de suas tarefas,

o servirá.

e simplesmente sua tarefa de

sua efetiva participação nas

avaliar o aluno estava restrita

aulas, garantem uma avaliação

segundo Luckesi (2011) tem a

á atribuição dessas notas.

mais justa? Segundo alguns

ver com qualidade. “A palavra

especialistas a avaliação possui

avaliação é oriunda de dois

Especialistas em educação
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alguns significados:

A avaliação,
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componentes latinos – a e

mais transparente e integrada

colocarmos nosso trabalho

valiere – que juntas, significam

nos processos de ensino e de

de observação realizado

“atribuir valor a alguma coisa”,

aprendizagem”. (GIPPS,1994,

durante a aprendizagem a

ou seja, atribuir qualidade

apud FERNANDES, p. 56)

serviço do aluno, para ajudá-

a alguma coisa, “um juízo

Já Sordi (2001) observa

lo a ter êxito, pois se acredita

de qualidade sobre dados

que a avaliação moderna deve

que ele é capaz de aprender,

relevantes, para uma tomada

estar a serviço da aprendizagem

o que indica a proximidade

de decisões”. (p. 417)

como um todo. Recomenda

entre as noções de avaliação

uma série de atividades que

formativa e de regulação

Fernandes (2009) aponta

podem auxiliar na avaliação

(aprender a desenvolver).

algumas avaliações:

formativa, tais como criar

O que chama a

- Avaliação somativa – mais

“situações-problema”, “conceber

atenção em todos os autores

associada à prestação de contas,

tarefas tanto de ensino como

citados acima é a ênfase

à certificação e a seleção.

de avaliação”, “realização

no processo. A avaliação já

(NEVO,1986, apud FERNANDES,

de gráficos evolutivos dos

não é tão somente aquele

p.49)

alunos” e etc. Conclui que a

instrumento frio criado

- Avaliação formativa alternativa

lista pode ser interminável,

apenas para atribuir nota a

– “tratando-se de uma avaliação

pois só pode ser limitada

um estudante representado

mais interativa, mais situada nos

pala imaginação humana.

no diário de classe com um

Domingos

contextos vividos por professores

Segundo Hadj (2011)

simples número. A avaliação

e alunos, mais centrada na

a avaliação formativa é

deve preocupar-se com um

regulação e na melhoria das

uma ferramenta valiosa

aluno que possui nome e

aprendizagens, mais participativa,

caracterizada pela vontade de

características próprias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos concluir

possuam comprometimento

bom desenvolvimento da

que tarefa fácil não é a de

real com o “aprender” de seus

aprendizagem de seu alunado,

se avaliar, principalmente

alunos, os resultados serão

engajado nesse espírito e

quando estamos falando de

negativos na formação de

como mais uma atribuição

se avaliar alunos. Entendemos

seus alunos. O docente deve

e porque não dizer uma das

que caso os professores não

em primeiro lugar primar pelo

mais importantes o professor
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de aprendizagem frente à

aspectos qualitativos do que

A avaliação não mais

memorização e imposição de

quantitativos, em uma visão

pode ser aquela tradicional e

conteúdos que dessa forma

mais holística e abrangente em

opressora, porém muito usada

para o aluno permanecem

que o aluno é observado em

ainda, revelada por notas e

descontextualizados e não

seus aspectos multidirecionais

conceitos no diário, oriundos

uniformes prejudicando assim

, considerando o mesmo como

de avaliações estanques,

seu aprendizado. (SALGADO,

um complexo e dinâmico ser

momentâneas provenientes

2008)

que necessita ser avaliado

deva avaliar seu alunos.

de provas e testes finais,

Ao finalizarmos este

de maneiras mais justas e

sendo atribuídas aos alunos

artigo concluímos que avaliação

amplas e não em aspectos

notas hierarquizando o saber

deve ser vista de

isodados e excludentes.

dos mesmos, promovendo

mais abrangente precisando

a exclusão e a ausência

ser resignificada mais nos

forma
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Fonte: https://www.babble.com/parenting/9-things-weve-learned-parents-of-children-with-down-syndrome-share/#321-2

ESCOLA INCLUSIVA - VENCENDO E
REVENDO VALORES NA BUSCA DE NOVOS
PARADIGMAS: SER DIFERENTE É NORMAL
fato. Porém muitas vezes as

SARA APARECIDA
BRAMBILLA ZAPPELONI

Monitora de Educação Infantil na Rede Municipal de Descalvado.
Artigo apresentado como requisito parcial para aprovação
do Trabalho de Conclusão do Curso de Especialização em
Educação Inclusiva sob orientação do Prof. Ms. Marsiel Pacífico

escolas não se veem preparadas
para receber não só os alunos
com necessidades especiais
na classe regular de ensino,
mas a grande diversidade

A pesquisa tem como

pensar no papel da escola,

existente na escola, pois os

objetivo mostrar que a inclusão

com caminhos que cheguem

governantes só legitimam a

é algo que pode realmente

realmente à inclusão. Com a

lei, mas não dão os subsídios

se concretizar, enxergando

Lei de Diretrizes e Bases da

necessários para que a lei

a todos, qualquer cidadão,

Educação garantindo o direito

se torne uma realidade e de

bem como as crianças com

das crianças com necessidades

qualidade e nem mesmo a

necessidades especiais como

especiais, resta ao professor

sociedade está preparada

seres humanos, com suas

buscar o melhor caminho

para essa mudança. Frente

dificuldades e capacidades,

que leve ao aprendizado e

a esta realidade os objetivos

pois todos, perante a lei, têm

ao desenvolvimento dessas

do presente estudo foram:

direito à educação e a viver

crianças. Portanto, cabe ao

a) analisar as circunstâncias

plenamente em sociedade,

professor e sensibilidade e

interativas que os alunos

frequentando escolas regulares

qualificação, e que se cumpra a

com necessidades especiais

como qualquer outra criança.

lei, buscando alternativas para

estabelecem com professores e

Nesse sentido, é importante

que a inclusão se cumpra de

amigos de sala; b) avaliar como
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processa a inserção desses

uma sala realmente inclusiva

as informações contidas nesse

alunos no contexto escolar;

(se a inclusão propicia tal

estudo pode-se concluir o

c) caracterizar uma prática

aprendizagem?); e) identificar

quanto a inclusão é fundamental

pedagógica de qualidade; d)

o papel do professor diante

para garantir a amenização

discutir a aprendizagem de

desse desafio. Diante de todas

do preconceito da sociedade.

Palavras-chave: Inclusão. Diferenças. Preconceito. Diversidade.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho

organizacionais, sempre

é necessário que a escola

busca ressaltar a importância

comprometida com seu

não exclua, tornando-o

da inclusão e integração das

objetivo: integrar e ensinar.

participativo da vida em

crianças com necessidades

Nos primórdios da

sociedade e assegurando

especiais no ensino regular,

educação, especialmente

bem como analisar as práticas

no Brasil, educadores

Para isso é muito

pedagógicas diante deste

tinham a ideia de que as

importante que a sociedade

desafio.

pessoas com algum tipo de

entenda seu papel nessa

Pedagogicamente

deficiência como ineducáveis.

inclusão, repensando atos

falando, a integração das

Portanto, nesse período, os

e ideias pré-concebidas, ou

crianças com necessidades

cuidados para com essas

seja, o preconceito em si.

especiais tem a vantagem

pessoas eram restritamente

Quanto a esse

na sala de aula, pois ela

assistencial e tais cuidados

preconceito, Ribas (1996)

é um ambiente coletivo e

não eram em ambientes

mostra que as pessoas

crianças da mesma faixa

escolares formais, mas em

são preconceituosas, umas

etária. Porém, uma das

manicômios e abrigos.

mais outras em menor

seus direitos.

dificuldades está nas escolas

A base que rege

grau, já que a impressão

se adequarem para receber

a Educação Inclusiva é a

de um primeiro contato é

essas crianças.

de que todos necessitam

a que fica. Ele coloca que

No ponto de vista

estar juntos para que se

é preciso enxergar além

educacional, como diz

dê o aprendizado, levando

dessa primeira impressão.

Oliveira (2004), a escola

em conta as diferenças

Frente a este contexto,

necessita transformar seu

e dificuldades de cada

a escolha do tema despertou

cotidiano, com novas formas

indivíduo, porém, para isso,

o interesse pela gana de
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pesquisar e compreender

científica deste trabalho

- discutir a aprendizagem

o processo da inclusão de

foi focar a importância da

de uma sala realmente

crianças com necessidades

inclusão para o processo

inclusiva (a inclusão propicia

especiais nas escolas

ensino-aprendizagem,

essa aprendizagem?);

regulares, deixando uma

buscando clarificar o papel da

- identificar o papel

contribuição à sociedade

escola e conscientizar sobre

do professor diante desse

no sentido de vencer os

seu real significado. A partir

desafio.

preconceitos e rever os

do que foi apresentado, a

Destaca-se, ainda,

seus valores.

relevância social aparece

que o presente estudo

Tal pesquisa é de

quando se considera o respeito

insere-se numa abordagem

grande importância a alunos

à cidadania, apresentando

qualitativa, preocupando-se

do curso de Pedagogia,

a escola como tendo um

com a compreensão, com a

assim como para outros

papel fundamental nesse

interpretação da não exclusão;

profissionais da educação,

aspecto, oferecendo um

buscando percepções e

ampliando os conhecimentos

espaço favorável para que a

entendimentos sobre a

com uma nova visão sobre o

criança e a família se sintam

importância da inclusão para

assunto, esclarecendo que os

integrados e apoiados,

o processo de construção

objetivos são muito parecidos

contribuindo para o seu

da criança. A abordagem

com o da educação de um

desenvolvimento integral.

qualitativa se preocupa

modo geral, o que difere

Partindo desses

com a compreensão, com

é o atendimento. Assim,

elementos os objetivos do

o porquê de um fenômeno,

é necessário evidenciar a

presente estudo foram:

sendo objetiva, propondo

importância dos professores

-analisar as circunstâncias

ao pesquisador uma

valorizarem e propiciarem

interativas que os alunos

interpretação da causa,

as diferenças em sala de

com necessidades especiais

ou seja, uma abordagem

aula, levando as crianças a

estabelecem com professores

hermenêutica. Isso se faz

aprender de forma lúdica

e colegas;

com um vasto conjunto de

e produtiva, possibilitando

- avaliar como processa

materiais para reflexões

o desenvolvimento da

a inserção desses alunos

e entendimentos sobre o

mesma em todas as suas

no contexto escolar;

tema (GONSALVES, 2001).

potencialidades.
Em função desses
processos, a relevância
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- caracterizar uma

Neste contexto foi

prática pedagógica de

realizada uma pesquisa

qualidade;

descritiva do tipo bibliográfica,
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ou seja, objetivando descrever

de Educação e Psicologia e

Por fim, ressalta-se

a importância de uma escola

indexados em base como,

que essa monografia está

inclusiva, com uma mudança

por exemplo, o SCIELO

organizada em três subdivisões:

na mente e nos valores,

BRASIL, dos últimos dez

primeiramente é feito um

tanto da escola como da

anos, em português. Destaca-

resgate histórico sobre as

sociedade em geral, pois

se que, para a realização

necessidades especiais. Em

subjacente a essa ideia está

desse levantamento foram

seguida o retrato do papel

a celebração da diversidade.

utilizadas as seguintes

da escola dentro deste

Para trabalhar essa temática,

palavras-chave: inclusão,

contexto. Por fim um olhar

foram levantados textos em

diferenças, preconceito,

sobre a diversidade.

livros, teses, revistas da área

diversidade.

RESGATE HISTÓRICO – CONCEPÇÕES E
CARACTERÍSTICAS
Durante muitos anos,

mudanças começam no final

Humanos em 1948, com

os indivíduos com deficiências

do século XIX e início do

a premissa de que toda

eram considerados como

século XX com a Revolução

pessoa tem o direito de ser

uma deformidade humana,

Industrial, pois juntamente

educado.

uma desordem no padrão

com o interesse e cuidado que

A partir daqui muitos

dito como normal, algo

se inicia a Educação, surge

outros progressos podem ser

irregular. Diante deste

aos poucos o atendimento

observados, por exemplo, a

contexto, CARDOSO (2006)

diferenciado às pessoas

Constituição Federal de 1988,

relata que os deficientes

com necessidades especiais,

garantindo atendimento

eram afiliados ao diabo e

por enquanto naquela ótica

educacional especializado às

com isso eram atormentados,

assistencialista do qual a

pessoas com necessidades

acossados, muitas vezes

pesquisa já informou, ou

especiais como também a

sentenciados à morte.

seja, incluí-los na sociedade

permanência na escola.

Enfim, eram definitivamente

numa perspectiva de

escondidos por suas famílias,

caridade.

excluídos e afastados do
convívio normal.
Os princípios das
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Em seguida, a
Conferência Mundial de

Porém, um primeiro

Educação Especial (1994),

procedimento político foi

deu origem à Declaração

a Declaração dos Direitos

de Salamanca, discorrendo
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sobre a inclusão de crianças

importância significativa da

especiais na rede regular

e adultos nas redes regulares

Declaração de Salamanca, no

de ensino, de preferência,

escolares assim como uma

Brasil o Plano Nacional de

integrando-as em todos os

pedagogia com a criança à

Educação com a LDB propõe

sentidos, para o convívio

priore.

o atendimento educacional

com a sociedade, no qual

às crianças com necessidades

não podiam no passado.

Já em 1996, pela

PAPEL DA ESCOLA/DIVERSIDADE – TODOS
IGUAIS NA DIFERENÇA
Mudar concepções já

novo espaço educativo.

se integrar nesse espaço

solidificadas, enraizadas em

Dentro dessa discussão

educativo, com o foco em

nome de um outro modelo

sobre a escola inclusiva,

suas dificuldades para que

de educação é sempre uma

Carvalho (2004) também

o ambiente escolar propicie

tarefa desafiadora. Frente

deixa sua contribuição

essa socialização inclusiva

a este contexto, Mc Laren

destacando algumas das

de que se precisa.

(1997) considera que somente

inúmeras funções para que

A escola é o espaço

as escolas não vão refazer

a escola se enquadre nesse

no qual a democracia deve

um pensamento concebido,

novo padrão: desenvolver

prevalecer, pois é nela que

porém podem encontrar

culturas, políticas e práticas

se compartilha a diversidade.

caminhos e instrumentos

inclusivas, marcadas pela

Nesse ambiente que as

para tanto, mudando a

responsabilidade de todos

crianças devem partilhar o

concepção preconceituosa;

participantes do processo

conhecimento e a experiência,

transformação essa

educacional escolar; fomentar

com respeito às diferenças

para que a criança tenha

condições para a aprendizagem

como cor da pele, cabelo

oportunidade, condições

dos alunos com necessidades

liso ou cacheado, ou seja,

e que suas peculiaridades

especiais; valorizar o trabalho

tudo e todos envolvidos

sejam respeitadas.

educacional escolar na

nesse ideal revolucionário.

Portanto, a verdadeira

diversidade; entre outros.

(Cavalcante, 2005).

transformação acontece

Transformar a escola

Nessa linha de

quando se criam condições

significa portanto, criar

raciocínio, Mantoan (2000)

para que todos possam

condições para que todos

observa que as escolas

efetivamente estar nesse

os alunos possam atuar,

abertas à diversidade são
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escolas como um ambiente

certo ou errado, no normal

Por isso a importância

educacional de qualidade,

versus a anormalidade e o

de um plano de trabalho bem

necessita incluir e não excluir,

sujeito com necessidades

elaborado e um contínuo

desafiando os meios para se

especiais será sempre o

para tais ações, para que

chegar à aprendizagem, se

principal personagem.

gradativamente as mudanças

adequando às necessidades

Dando continuidade

ocorram, efetivando-se

e habilidades de todos,

a esse contexto Varela

assim a concretização de

integralmente.

(1995) relata que enxerga a

uma escola pluralista,

Na ideia de Marques

escola como um ambiente

democrática, com qualidade

& Marques (2003), a exclusão

criador de novos perfis,

e em conformidade com os

seria ideologicamente

novas concepções, além da

princípios norteadores da

dominante. no qual o

formação e transposição de

Educação Inclusiva.

homem se apoia sempre no

conhecimentos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Várias foram as leis

ser o modelo adequado para

uma atuação significativa,

criadas para a proteção das

acolher e colaborar para

necessitando estar sempre

pessoas com necessidades

esse trabalho de inclusão,

se aperfeiçoando, atendendo

especiais, com sua inclusão

cabendo aos professores

as necessidades doa alunos.

na sociedade como um todo,

principalmente esse ensejo

Trabalhar, educando

pois todo ser humano é um

de mudança, com um ensino

crianças com necessidades

cidadão, um indivíduo com

de qualidade num ambiente

especiais é sempre um desafio,

direitos, sejam eles civis,

de diversidade.

uma experiência nova a cada

É certo que a legislação

criança. Mas é preciso acreditar

é um porto seguro, porém sua

na potencialidade de cada

Como se sabe, e como

aplicabilidade nem sempre se

um, buscando caminhos e

já foi referido, foram muitos

mostra competente e efetiva.

então também junto com

os obstáculos para as pessoas

Por isso como nos mostra as

esses alunos sermos também

com tais necessidades especiais,

palavras de Meirieu (2006)

vencedores.

e a inclusão escolar não foi

quando diz que o professor

Assim sendo, todos,

diferente. Como mostram

é uma maneira particular

como parte da sociedade,

as pesquisas, a escola deve

de ser no mundo, com

somos beneficiados aceitando

políticos, sociais e agora
educacionais.
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as diferenças, pois isso gera

do professor, como também

um enriquecimento tanto

pelos valores éticos. Cabe a

numa formação contínua

todos fazer cumprir e cobrar

o cumprimento de nossas leis.
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ADAPTAÇÃO:

PÂNICO NAS

CRECHES COMO ENCARAR DE

FORMA TRANQUILA ESTE PERÍODO
VALERIA SOARES PASSOS
SANTOS
Professora de Educação Física na Rede de Educação Infantil.
Artigo apresentado como requisito parcial para aprovação
do Trabalho de Conclusão do Curso de Especialização em
Ludopedagogia.

Este artigo trata da

adaptação nas creches

adaptação na educação

algo mais suave, sem tanto

infantil, visto que muitos

pânico ou medo. Como

se questionam ou por

acolher familias, crianças

vezes ficam apavarodas

e professores nesta fase

quando iniciamos o ano

tão delicada.

com tantas dificuldades e

O artigo se desenvolverá

incognitas, estas não vem

de modo a mostrar os

só por partes dos familiares

diversos comportamentos

ou que percebemos bem

aceitaveis e que realmente

pelas reaçoes das crianças,

presenciamos em nosso

mas os próprios educadores

contidiano, mas também

que apesar de estarem

em suas considerações

ano lecionando sentem

será norteado pelo muitos

sua real dificuldade.

relatos de Ortiz que

Venho por meio deste

auxiliarem vários grupos

destacar alguns pontos

neste período de adaptão,

que deverão ser analisados

contribuindo assim para

pela instituição de ensino

que a adaptção não seja

e por todas as partes

um bicho de sete cabeças,

envolvidas, crianças, mães/

mas sim um período que

Palavras-chave: Adaptação;

familiares, e educadores.

com suas especificidades

Creche; Família; Professores;

Como podemos tratar a

também pode ser prazeroso.

Crianças
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FONTE: www.bigstock.com.br(2016)
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INTRODUÇÃO
Este artigo tem como

entender ao certo o que está

e botas, e no decorrer do dia o

objetivo alertar instituições

acontecendo vão para um lugar

clima muda para calor, o que

de ensino sobre o processo

estranho com pessoas estranhas,

acontece muito aqui em São

de adaptação; mas não só

fora do seu ambiente familiar

Paulo, apenas trocaríamos de

alertar, mas também subsidiar

de costume; os professores,

roupa para nos adaptarmos ao

o trabalho, pois apesar de ser

que por vezes mudam se sua

clima sem sofrermos quaisquer

um momento delicado pode ser

unidade educacional, de sala, de

intercorrências neste processo.

tratado de modo a envolver o

agrupamento, enfim também

Porém, há algo mais

grupo e famílias afim de que

sofrem mudanças significativas,

envolvido quando falamos

seja um período prazeroso.

tem que lidar com as mães/

de adaptação nas creches,

Sabe-se as dificuldades

famílias, com as crianças,

devemos levar em conta a

que todos enfrentam, crianças,

suas inseguranças, choros,

situação em geral, há vidas de

mães/familiares, e professores,

inquietudes e anseios que

várias pessoas envolvidas. Por

se a adaptação estiver inserida no

serão descobertos e revelados

isso utilizei uma palavra forte

PPP (Projeto Político Pedagógico)

no decorrer do convívio do não

no tema panic, ou pânico, no

da Escola, contribuirá para que

escolar.

próprio sentido da palavra, pois

o pânico não exista.

De acordo com o

por vezes famílias, crianças

O artigo abaixo comentando

dicionário adaptar-se significa

e os próprios professores

fatos que acontecem no cotidiano

acomodar-se, ou seja, devemos

envolvidos nesta situação tem

das creches, eu como mãe e

nos ajustar as novas situações

seus anseios, suas dúvidas e

educadora notei a necessidade

sem problema algum. Se

esperam que tudo transcorra

de elucidar alguns pontos que

seguirmos ao pé da letra o

bem, mas precisam de auxilio

achei relevante tanto como mãe

significado do dicionário seria

e amparo.

quanto como professoras e as

algo simples, sem transtornos,

dificuldades que encontramos

pois nós seres humanos nos

neste caminhar da adaptação.

adaptamos facilmente a algumas

Início de ano letivo, todos

situações, como por exemplo

ficam preocupados com este

trocar de roupa quando o

período, pais, pois vão ter que

clima muda, se saímos para

romper o elo com seus filhos;

trabalhar e o clima está frio nos

as crianças, pois mesmo sem

agasalhamos bem com casacos
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ADAPTAÇÃO DO PONTO DE VISTA DA
CRIANÇA
Sabe-se que cada criança

delas parece um filme de

reconhece para “socorrê-la”.

reage de uma maneira, uma

terror, este é o motivo dos

Ainda há aqueles que

esgoelam pela sala de aula,

gritos e choros extenuantes.

querem dormir e sonhar para

como que os gritos fossem

Outros preferem não

o pesadelo da adaptação

chegar até os familiares e

se manifestar, e escolhem

estes chegariam ali num

um canto para ficar, para

E há uma minoria

piscar de olhos para “socorrê-

que aquele momento passe

que em seu primeiro dia de

las”, pois ao ver delas, estão

o mais rápido possível e logo

aula se sentem confortáveis

em perigo, pois estão com

quando abrir a porta sua mãe

e interagem, se acomodam

pessoas estranhas, e mesmo

ou alguém de sua família vai

com a situação, estou longe

naquele ambiente que o

aparecer ali naquela sala,

da minha casa, mas aqui

professor criou com muito

alguns até manifestam choro

também é bom de ficar eu

carinho para recepciona-

quando a porta abre e fecha

brinco, canto entre outras

las e acolhê-las da melhor

e se frustram quando não

coisas, não entendo por que

maneira possível, no olhar

aparece ninguém que ele

meus colegas choram é tão

126

passar rápido.
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legal ficar aqui, sem nenhum

está acontecendo, será que

novo, crianças novas, cada

transtorno.

não entendem que estamos

qual tem sua reação. Tanto

em período de adaptação.

os professores, como pais,

Aí surge a pergunta
qual dessas crianças precisa
da sua atenção professor?

Mas vamos refletir e

como as crianças.

os demais, os educadores

Portanto, todos precisam

Alguns de imediato

da creche (gestores, pessoal

auxiliar nesse processo de

responderão os que choram

do apoio cozinha, faxina,

adaptação, cada grupo tem

estonteantemente, pois

auxiliares, enfim todos que

sua particularidade.

preciso consolá-lo, acalentá-

fazem parte da equipe) também

lo, e reflitam na observação,

não estão se adaptando aos

para que o entorno da escola

novos, assim como todos

não vir em minha ver o que

nós na sala de aula. Ano

ADAPTAÇÃO DOS PROFESSORES
Ah! Professor se

as vezes até em quartetos

E se conseguirmos

adapta? Para quê? Mas já está

tem que se adaptar as novas

passar por esse processo de

na escola tantos anos? Ah!

companheiras, que por vezes

forma tranquila transmitiremos

E aqueles que começaram

escolhemos outras devido

para o nosso aluno paz e

na escola este ano, mas não

ao fantasma da atribuição

tranquilidade e em especial

estudaram para isso?

nem a conhecemos direito.

para os pais que precisam

É nos professores

Enfim são tantos

dessa segurança pois seus

precisamos ser amparados,

anseios que não choramos

filhos passam o dia conosco.

pois temos nossas ansiedades

ou gritamos, ou escolhemos

e estamos sim nos adaptando

um cantinho para ficarmos

a um novo ano, novos alunos,

quietos, pois temos que dar

famílias com particularidades

conta do recado, como já foi

diferentes, crianças com

dito estudamos para isso, no

seus comportamentos

entanto, se tivermos amparo

diferentes e aquelas que tem

também conseguiremos

companheiras na sala que

lidar com esta situação sem

trabalham em dupla, trio ou

pânico.
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ADAPTAÇÃO DOS FAMILIARES
Para os familiares a

deixando seu bem mais

reunião com as famílias

rotina vai mudar totalmente,

precioso, seu filho (a), para

antes de iniciar o ano, para

horário para levar a criança a

trás, largando a mercê de

conhecer o ambiente, o

escola, horário para ir busca-

outros. Por outro lado, tem em

professor, mesmo que a

la, enfim por vezes terá que

mente que precisam trabalhar,

criança já tenho estudado

parar de fazer algo para ir

sabemos que algumas mães

ali no ano anterior isto é

até a escola buscar seu filho

de creche não trabalham, mas

muito importante.

(a), outros que trabalham

neste artigo isto não vem ao

Isto contribuirá para

foram terão que arrumar

caso, pois a creche é para a

que as famílias no primeiro

alguém para ir buscar, ou

criança não para as famílias,

dia de aula se sintam um

colocar em um transporte

algumas mães criam seus

pouco mais tranquilas, digo

escolar e pior as vezes as

filhos (as) sozinhas, como

um pouco, pois não é fácil,

crianças chegarão em casa

é difícil deixar seu filho (a)

você não ter o privilegio de

e nem verão sua/família,

por vezes chorando pedindo

ficar com os eu filho (a) em

ficarão com outras pessoas

para voltar para casa.

período em integral e ter que

até que a mesma chegue. E

Mesmo que as mães/

deixa-lo em uma instituição

a preocupação dessa mãe,

familiares conheçam a unidade

para outros cuidarem, e

pois algumas creches as

escolar em que seus filhos

no decorrer do ano este

crianças saem muito cedo.

(as) vão estudar tem aquela

vinculo vai aumentando e

Realmente para as

preocupação de mãe, por isso

a mãe e a própria criança

mães não é nada fácil, ficam

é necessário também fazer

e o professor também vão

de coração partido ao ter

um trabalho com as famílias

passando confiança para os

que deixar seu filho (a) com

para que a cada dia se crie

familiares.

outros, tem pessoas que não

uma confiança maior com

entendem quando algumas

a instituição e mesmo que

mães choram ao deixar seu

as mães sintam um pouco

filho (a) na creche, mas na

esta adaptação, seja menos

mente e corações destas

dolorosa.

é como se os tivessem

Algumas sugestões

abandonando, estivessem

são importantes como uma

128
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ADAPTAÇÃO X ACOLHIMENTO
A adaptação pode ser entendida

cuidar e educar, que ambos

principal o PPP (Projeto Político

como o esforço que a criança

são indissociáveis, ou seja que

Pedagógico) da Escola deve

realiza para ficar, e bem, no

devemos sim cuidar de nossas

estar preocupada com esta

espaço coletivo, povoado de

crianças para através desse

situação também e ter pontos

pessoas grandes e pequenas

cuidado trabalhar em conjunto

relevantes que contribuía

desconhecidas. Onde as relações,

as linguagens necessárias para

para uma adaptação suave

regras e limites são diferentes

desenvolvermos nossa ação

e acolhedora.

daqueles do espaço doméstico

educativa.

Considerara a adaptação sob o

a que ela está acostumada.

Acolher, ampara, pegar

aspecto de acolher, aconchegar,

Há de fato um grande esforço

no colo, acarinhar, palavras

procurar oferecer bem-estar,

por parte das crianças que

simples que farão total diferente

conforto físico e emocional, amparar,

chega e que está conhecendo o

neste período de adaptação,

amplia significativamente o papel

ambiente da instituição, mas ao

e além da criança ser acolhida

e a responsabilidade da instituição

contrário do que o termo sugere

sua mãe/familiares também

de educação neste processo. A

não depende exclusivamente

devem ser acolhidos por nós

qualidade do acolhimento deve

dela adaptar-se ou não à nova

professore, podemos dar boas-

garantir a qualidade da adaptação;

situação. Depende também da

vindas, fazer uma reunião

portanto trata-se de uma decisão

forma como é acolhida. (ORTIZ,

de pais que o confortem e o

institucional, pois há uma Inter

Revista Avisa Lá, 2000)

deixem menos preocupados,

relação entre os movimentos da

Como já vimos no

por apresentar a escola, a sala,

criança e da instituição fazendo

começo deste artigo adaptar

e o nosso projeto acolhedor.

parte do mesmo processo. (ORTIZ,

parece fácil pois é apenas se

Entretanto, o que dizer

adaptar a uma situação, porém

de nós professores como

como a autora Ortiz muito

podemos ser acolhidos. A

feliz em suas palavras fala que

equipe gestora no período

a criança deve ser acolhida,

de organização escolar

ampara. Pois é neste processo

pode preparar períodos que

que notamos claramente que

auxiliem o professor neste

na educação infantil, no espaço

novo estágio, através de

creche temos a dicotomia do

textos de incentivos, além do
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Falamos em adaptação sempre

incertezas do desconhecido,

que deve ser passado para

que enfrentamos uma situação

mas sabe-se que se faz

as crianças e adultos de

nova, ou readaptação, quando

necessário está adaptação

modo geral, pois apesar de

entramos novamente em contato

no nosso cotidiano escolar e

sermos crescidos e formados

com algo já conhecido, mas por

principalmente no início do

precisamos ser cuidados para

algum tempo distante do nosso

ano letivo, nele passamos por

cuidarmos bem de nossas

convívio diário. O processo de

muitos medos ou até mesmo

crianças e assim educa-

adaptação inicia com o nascimento,

descobertas que de princípio

las para devemos o nosso

nos acompanha no decorrer de

parecem assustadoras, mas se

Projeto Pedagógico, o qual as

toda a vida e ressurge a cada

trabalhadas e orientadas de

linguagens serão devolvidas

nova situação que vivenciamos.

forma a suavizar o processo

de modo claro e sutil.

Sair de um espaço conhecido e

de adaptação conseguiremos

Portanto, não haverá

seguro, dar um passo à frente

passar por mais esta barreira

pânico na adaptação escolar

e arriscar-se, tendo como

e não desistir.

se houver um acolhimento

companhia o desconhecido

No decorrer do artigo

coletivo e um PPP (Projeto

para o qual precisamos olhar,

notamos que tanto crianças,

Político Pedagógico) que seja

perceber, sentir, avaliar nos

mães/familiares e professores

um facilitador deste processo.

leva às mais diferentes reações:

sofrem com este processo

permanecer no espaço seguro

de adaptação, mas que

e protegido, seguir adiante ou

podem ser amenizados se

desistir e voltar atrás. (DIESEL,

trabalharmos alguns pontos

Revista do Professor, 2003)

que auxiliaram no processo.

As palavras de

Crianças, mães/familiares

DIESEL, 2003 concluem bem

e professores podem ser

este artigo, pois foi o que

acolhidos, amparados de modo

procuramos desenvolver

a enfrentarem esta situação

no decorrer deste artigo,

com mais tranquilidade.

que adaptar-se é sair de

Nas creches há uma

uma espaço seguro para as

associação do cuidar e educar
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A IMPORTÂNCIA DA LEI N° 16.478 QUE
INSTITUI À POLÍTICA MUNICIPAL PARA A
POPULAÇÃO IMIGRANTE

WILLIAM MIGUEL DA SILVA
Graduação em Estudos Sociais pelo Centro Universitário Santana(2000); Professor de Ensino Fundamental
II - Geografia na EMEF Prof° Franklin Augusto de Moura Campos e na EMEF Hipólito José da Costa.

Através da Lei n° 16.478 de 08/07/2016, fica instituída a Política Municipal para a População
Imigrante, dispondo sobre seus objetivos, princípios, diretrizes e ações prioritárias, bem como
sobre o Conselho Municipal de Imigrantes, publicada no Diário Oficial do Município de São Paulo
em 08/07/2016. Objetiva esta Lei, valorizar as ricas expressões culturais dos imigrantes, levando
em consideração suas diversas tradições no decorrer do tempo, assegurando a igualdade de
oportunidades e tratamento em relação a todas as outras pessoas, facilitando sua identificação,
regularizando esta situação quando a mesma estiver irregular, levando em consideração a inclusão,
combatendo o preconceito, criando espaços democráticos para a participação de todos, entendendo
a importância do respeito junto as diferenças culturais. Ao todo esta Lei compreende dez artigos,
visando priorizar o respeito à diversidade, assegurando direitos e oportunidades , onde dessa
forma garanta o acesso da população imigrante aos serviços públicos no município de São Paulo.
Palavras-chave: Lei; Imigrante; Município; São Paulo. Lei; Imigrante; Município; São
Paulo.
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INTRODUÇÃO
Segundo Montesquieu

a P o pulação Imigrante.

Pois tradições

“a s l e i s n a ma is am p la

Mas porque pensar

culturais merecem respeito

acepção, são as relações

em uma política para a

independente de sua

necessárias que derivam

população imigrante? Devido

origem, valorizando diversas

da n a tu r e z a d a s c o is as .

ao fato, de muitas vezes

formas de expressões

N e s t e s e n t i do , t o d o s o s

não ocorrer à igualdade de

culturais, passamos assim

se r e s t e m s u a s leis : a

oportunidades e direitos,

a valorizar a nossa rica e

Divindade tem suas leis;

n o s quais o acesso aos

vasta cultura.

o m u n d o mat er ia l t em

serviços públicos por

Pensando em

suas leis; as inteligências

diversos motivos acabam

uma forma de au xi l i ar a

superiores ao homem tem

não atendendo devidamente

população imigra nt e na

suas leis; os animais tem

e satisfatoriamente a

tentativa de solu c i onar

su a s l e i s ; o h o m em t em

essa população, que sofre

diversos

su a s l e i s . ”

ain d a com a xenofobia,

Prefeitura de São Paul o

Este artigo por

o racismo, o preconceito

instituiu esta lei, visando

su a v e z , v i s a s a lien t ar a

e a discriminação, onde

assegurar o respe i t o à

importância da Lei n°16.478

ainda muitos imigrantes

diversidade, valorizando

de 08/07/2016 que institui

possuem irregularidades

suas tradições no decorrer

a Política Municipal para

em sua situação no país.

do tempo.

proble m as, a

LOCAIS QUE VALORIZAM E AUXILIAM A
PROPAGAÇÃO DA CULTURA IMIGRANTE
A manutenção e a valorização dessas culturas podem ser observadas no
Memorial da América Latina no bairro da Barra Funda, no qual Ana Lúcia Santana
descreve sua história “iniciando-se com sua fundação no dia 18 de Março de
1989, sendo um núcleo de cultura política e lazer construído com o objetivo de
disseminar as expressões culturais da América Latina, visando estabelecer laços
culturais, políticos e sociais entre as nações dessa região continental.”
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Foto do Memorial da América Latina
situado no Bairro do Brás
em São Paulo, que segundo
seu site, “herda do Memorial
do Imigrante toda a história
de preservação da memória
das pessoas que chegaram
ao Brasil por meio da
Hospedaria de Imigrantes, e
o relacionamento construído,
ao longo dos anos, com
as diversas comunidades
representativas da cidade
e do estado.”
Disponível em www.vernaglia.com.br – acesso em 02 Dez. 2016.

Outro local importante

valoriza a cultura imigrante

que também descreve e

é o Museu da Imigração,

Foto do Museu da Imigração

Disponível em www.museudaimigraçao.org/br/o-museu/sobre/ Acesso em 12 dez. 2016.
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CONCEITOS IMPORTANTES
Segundo a Lei que

se estabelece pela diferença,

um preconceito que se tem

institui a Política Municipal

seja esta de ordem social,

entre o um e o outro, de

para a população imigrante

étnico-racial, seja religiosa,

modo que se consolida uma

“Considera-se população

cultural, econômica, política,

crença, um valor sociocultural

imigrante, todas as pessoas

linguística ou fenotípica. É

sobre um indivíduo que o

que se transferem de seu

com base nessa diferença

relaciona a todo o grupo

lugar de residência habitual

que um sujeito discrimina

de pertencimento social,

em outro país para o Brasil,

o outro, na medida em que

cultural e étnico-racial com

compreendendo imigrantes

este outro não participa do

o qual aparentemente esse

laborais, estudantes, pessoas

seu grupo próximo ou, ainda,

indivíduo constitua um

em situação de refúgio,

não tem nenhum vínculo

vínculo.

apátridas, bem como suas

identitário.

Marginalização: O

famílias, independente de

Estereótipo: O conceito

conceito de marginalização

sua situação imigratória

de estereótipo tem como

está vinculado aos processos

documental.”

base as mesmas premissas

de exclusão do outro provido

O documento Orientações

socioculturais do conceito

por um indivíduo ou grupo

Curriculares Expectativas de

de estigma, sendo uma

social. Marginalizar é colocar

Aprendizagem para Educação

noção de como indivíduos

à margem da vida social.

Étnico-Racial da Prefeitura

e grupos sociais difundem

Preconceito: O termo

Municipal de São Paulo nos

seus clichês, suas crenças

está muito próximo ao de

traz algumas definições

ofensivas e pejorativas sobre

discriminação, pois ambos

sobre conceitos importantes,

os outros, estabelecendo

estão associados ao contato

que infelizmente acabam

de modo franco e nítido

entre seres humanos. Se no

sendo utilizados contra as

uma competição na vida em

caso da discriminação, todos

populações imigrantes:

sociedade.

distinguem uns em relação

Discriminação: O

Estigma: O conceito

aos outros como um dado

conceito de discriminação está

de estigma está associado ao

da natureza, não só das

vinculado aos processos de

fato de que, nas relações entre

relações sociais, no caso do

distinções existentes entre os

seres humanos, indivíduos

preconceito essa distinção

indivíduos, isto, é entre um

e grupos sociais, calca-se,

vem marcada com o sinal

ser e outro. A discriminação

aprofunda-se e difunde-se

do desequilíbrio social.
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Racismo: O conceito

anteriormente; entretanto,

fenotípicas dos indivíduos

de racismo está vinculado

aprofunda-se na relação

e portanto, nas marcas que

ao conjunto de perspectivas,

entre raças, entendidas com

carregamos no conjunto

noções e conceitos mencionados

base nas características

cor-corpo.

A LEI N° 16.478 DE 08/07/2016
Implementada de

imigrante.

isonomia no tratamento à

forma transversal às políticas

Todas essas ações

população imigrante e as

e serviços públicos, sob

serão possíveis seguindo

diferentes comunidades,

articulação da Secretaria

os princípios de igualdade

priorizando os direitos e o

Municipal de Direitos

de direitos e oportunidades,

bem-estar da criança e do

Humanos e Cidadania.

observadas as necessidades

adolescente imigrantes,

Tal articulação torna-

específicas dos imigrantes,

nos termos do Estatuto da

se necessária objetivando

promovendo a regularização

Criança e do Adolescente,

garantir o acesso a direitos

da situação da população

respeitando especificidades

sociais e aos serviços

imigrante garantindo a

de gênero, raça, etnia,

públicos, promovendo o

interdependência dos direitos

orientação sexual, idade,

respeito à diversidade e a

humanos, combatendo à

religião e deficiência,

interculturalidade, impedindo

xenofobia, o racismo, o

garantindo acessibilidade

violações de direitos,

preconceito e qualquer

aos serviços públicos.

fomentando a participação

forma de discriminação.

Valorizando sempre

social, desenvolvendo

Dessa forma visa-

a importância do respeito às

ações coordenadas com a

se garantir um espaço

diferenças, sendo as mesmas

sociedade civil.

democrático para todos,

de diversas características,

Levando em consideração

integrando os imigrantes

visando garantir sempre

as diferentes culturas e

na sociedade paulistana,

a igualdade de direitos.

tradições, valorizando-as,

valendo-se assim de todos

Visa também facilitar a

superando toda e qualquer

os direitos assegurados.

identificação do imigrante,

barreira, principalmente a

Atenta-se ainda para

divulgando informações

língua e os diversos dialetos

as diretrizes da atuação do

sobre os serviços públicos

falados pela população

Poder público, conferindo

municipais direcionados a
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população imigrante, com

ameaças psicológicas no

consultas públicas, criando

distribuição de materiais

deslocamento.

desta forma o Conselho

acessíveis, apresentando

Sendo que o Poder

Municipal de Imigrantes,

relatórios periódicos sobre

Público Municipal deverá

com atribuição de formular,

seu cumprimento, respeitadas

oferecer acesso a canal de

monitorar e avaliar a

as hipóteses legais de sigilo,

denúncias para atendimento

política instituída por esta

estabelecendo parcerias com

dos imigrantes em casos de

lei assegurada composição

órgãos e/ou entidades de

discriminação e outras violações

paritária entre Poder Público

outras esferas federativas

de direitos fundamentais

e a sociedade civil.

para promover a inclusão

ocorridas, para promover

Onde o diálogo

dos imigrantes. No qual

a sensibilização para a

torna-se indispensável em

sejam mantidas e respeitadas

realidade da imigração em

todo e qualquer segmento,

sua integridade moral,

São Paulo, com orientação

ocorrendo o entendimento,

possibilitando aos imigrantes

sobre direitos humanos e

possibilitando desta forma

a devida participação da

dos imigrantes e legislação

uma perfeita junção entre a

vida social da sociedade

vigente, respeitando e

sociedade e o poder público,

paulistana.

compreendendo a junção

no qual os representantes da

Onde dessa forma

de culturas diversas, e na

sociedade civil deverão ser,

ocorram suas vivências,

contratação de agentes

em sua maioria, imigrantes e

nas instâncias de gestão

públicos imigrantes, nos

serão escolhidos por eleição

participativa, garantindo-

termos da Lei n° 13.404, de

aberta e direta.

lhes o direito de votar e

08 de Agosto de 2002, na

O Poder Público

ser votado nos conselhos

capacitação dos conselheiros

deverá manter Centros de

municipais, apoiando grupos

tutelares para proteção da

Referência e Atendimento para

de imigrantes e organizações

criança e do adolescente

Imigrantes CRAI, destinados

que desenvolvam ações

imigrante.

a prestação de serviços

voltadas a esse público.

A implementação da

específicos aos imigrantes e

Atentar contra as graves

Política Municipal para a

a articulação do acesso aos

violações de seus direitos,

população imigrante ocorrerá

demais serviços públicos,

em especial ao tráfico

com diálogo permanente

permitindo o atendimento em

de pessoas, o trabalho

entre o Poder Público e a

unidades móveis, garantindo

escravo, a xenofobia, além

sociedade civil, em especial

à população imigrante o

das agressões físicas e

por meio de audiências e

direito à assistência social,
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assegurando o acesso aos

todas as crianças, adolescentes,

acesso à população imigrante

mínimos sociais e ofertando

jovens e pessoas adultas

a programas habitacionais,

serviço de acolhida ao

imigrantes o direito à

promovendo seu direito à

imigrante em situação de

educação na rede de ensino

moradia digna, provisória,

vulnerabilidade social,

público municipal, por meio

de curto e médio prazo

promovendo seus direitos ao

do seu acesso, permanência

ou definitiva, Incluindo a

trabalho decente, segundo

e terminalidade, valorizando

população imigrante nos

a igualdade de tratamento e

a diversidade cultural

programas e ações de

de oportunidades em relação

garantindo a participação

esportes, lazer e recreação,

aos demais trabalhadores,

dessa população na agenda

bem como garantir seu

a inclusão da população

cultural do Município,

acesso aos equipamentos

imigrante no mercado formal

incentivando a produção

esportivos municipais.

de trabalho.

intercultural, coordenando

Seguindo à garantia à

ações no sentido de dar

CONSIDERAÇÕES FINAIS
“Todos são iguais

ou nacionalidade, porém

temos que pensar e agir no

perante a lei, sem distinção

a efetivação da Lei n°

fortalecimento das redes de

de qualquer natureza,

16.478/ 2016 que institui

proteção dos direitos dos

garantindo-se aos brasileiros

a Política Municipal para

imigrantes, previstos na

e aos estrangeiros residentes

a população imigrante

legislação, onde seu devido

no país a inviolabilidade do

se tornou necessária em

cumprimento se faz muito

direito à vida, à liberdade,

virtude da manutenção e

necessário, buscando a criação

à igualdade, à segurança,

preservação dos direitos

de um sistema inclusivo,

e a propriedade...”

e deveres dos imigrantes,

combatendo o preconceito,

levando em consideração

garantindo um espaço

Constituição da República

suas tradições

culturais,

democrático para todos,

Federativa do Brasil,

pois quem não preserva seu

levando em consideração

todos são iguais perante

passado, não compreende o

toda e qualquer diferença

a lei, independente de sua

presente e certamente não

integrando as pessoas e

raça, credo, cor de pele

organizará seu futuro. Então

valorizando sempre seu

Segundo o Art. 5° da
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conhecimento.

que por diversos motivos,

Então devemos combater

Lembrando que o

sejam eles econômicos,

o preconceito principalmente

Brasil é um país que recebe

políticos ou culturais, fazem

na área educacional, pois a

as pessoas vindas de diversos

de nossa cidade seu lar, seu

educação é uma ferramenta

locais do mundo e São Paulo,

espaço de vivência, onde o

importante e poderosa

como uma das maiores

respeito as seus direitos se

para o crescimento e o

metrópoles

mundiais,

fazem muito importantes,

desenvolvimento humano,

tem por característica

sem perder de vista também

ontem, hoje, amanhã e

a formação de muitas

a importância de seus

sempre.

comunidades imigrantes,

deveres.
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O PAPEL DA LEITURA NA CONSTRUÇÃO
DO SUJEITO
BEATRIZ DE OLIVEIRA
ORTEGA
Licenciada em Letras, pós-graduanda em Língua Portuguesa e
Literatura. Professora Orientadora de Sala de Leitura na EMEF
Professor Neir Augusto Lopes, na Prefeitura do Município de
São Paulo.

Nossas obscuridades são muitas vezes iluminadas pelas
chaves que outros fornecem. A literatura é capaz de retratar nossas
sensações através da simbolização, além de nos trazer novas
formas de sociabilidade. A partir de representações literárias o
leitor revela seu mundo interior e lhe permite uma reconciliação
psíquica. Assim como o sonho traz equilíbrio psíquico para o
sono, a literatura é a fábula que precisamos ter contato enquanto
estamos acordados. Lendo, aprende-se a própria liberdade,
elaborando as partes escondidas de nós mesmos.
Palavras-chave: Leitura; Direitos; Simbolização; Humanização; Cidadania.

INTRODUÇÃO
O currículo escolar é

a promover a leitura de

reproduzir os valores da classe

constituído por áreas nas quais

entretenimento, uma leitura

dominante, sem que haja um

as atividades de linguagem

que atende as demandas

rompimento com aquilo que

estão sempre presentes. O

mercadológicas capitalistas.

lhe foi dado e sem que haja

texto escrito é um recurso

Objetos de leitura

uma promoção de acesso a

em quase todas as áreas, e

são produzidos e vendidos

outras expressões de cultura

a complexidade dos textos

como objetos da cultura

de forma efetiva. O apelo de

vão aumentando conforme

de massa.

O indivíduo lê

ação é para a reprodução de

se progride na escolaridade.

para seguir as instruções de

atitudes conforme a ideologia

Recentemente, passou-se

trabalho adequadamente e

do senso comum.
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Não se pretende
neste artigo superestimar a

contra os conservadorismos
que nos imobilizam.

Estuda-se aqui a
importância da simbolização

capacidade da leitura como

O presente artigo

através da linguagem e da fábula

atividade suficiente para

abordará a literatura

no processo de estruturação

fornecer representações que

como um direito como um

psíquica do sujeito. Este

nos restabeleçam. É claro que

direito indispensável para a

trabalho pretende desmarcar a

também necessitamos de

humanização, a construção

concepção ingênua da leitura,

vínculos sociais e de outras

da cidadania e organização do

desprendida do embate

práticas culturais que saciem

caos interior que é inerente a

ideológico, que não contribui

essa busca pela expressão.

todo ser humano. Apesar de

no processo de interação do

Ao nos entregarmos a uma

romper com o isolamento, a

leitor com o discurso.

leitura que não seja utilitária,

literatura também pode ser

podemos nos instrumentalizar

vista como um ponto de apoio

contra os sistemas rígidos

na elaboração da singularidade

de compreensão do mundo,

de todo o indivíduo.

CONSTRUÇÃO DO SUJEITO
A partir da compreensão

objetivos e conhecimentos

um objetivo para a própria

do texto, o leitor constrói uma

prévios. O processo de interação

leitura é preciso assumir o

ideia sobre o seu conteúdo, em

entre o leitor e o texto implica

seu controle, gerar hipóteses

função dos seus objetivos. A

na existência de um objetivo.

sobre o conteúdo do que se lê.

construção de uma interpretação

Dependendo da

A partir da voz interior

se dá em um processo de

finalidade de cada leitura, é

de um leitor, milhares de vozes

previsões, ou seja, em uma

possível se extrair informações

escondidas nos livros são

constante verificação nos

distintas do mesmo texto.

reveladas. Ao ler, mobilizamos

diversos indicadores existentes

Este propósito pode ser a

as informações fornecidas

do texto. O significado que

busca de uma informação

pelo autor e aquelas que

o autor quis dar para o texto

concreta, a necessidade de

se constituíram na nossa

nem sempre é o mesmo

uma instrução, a refutação

experiência de vida, fazendo

traduzido pelo leitor, visto que

de um conhecimento prévio

essa voz interior reviver.

a leitura deste depende de

ou o simples desfrute de um

A leitura de entretenimento,

suas peculiares expectativas,

momento de lazer. Para dar

muito promovida atualmente,
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envolve o leitor emocionalmente

nos dá versões das nossas

se articula com o conjunto de

com a narrativa, atendendo a

experiências, retratando as

valores e saberes socialmente

uma identificação imediata

nossas sensações por meio de

construídos. O ato de ler é

entre o mundo do leitor e do

uma decifração inconsciente.

um processo que se constrói

texto. Neste tipo de leitura,

Ela cria pontes entre o eu

decodificando a linguagem escrita

temos textos que vulgarizam

e o outro, vínculos entre as

com contínuas inferências. O

conhecimentos, fragmentam

nossas subjetividades e o que

leitor processa a informação

conteúdos e tomam verdades

se mostra a todos.

codificada em textos escritos,

como absolutas. São textos

A partir de fragmentos

negociando as representações do

que, costumeiramente, não

apanhados aqui e ali, fabricamos

mundo que estes o trazem, em

estremecem as bases culturais

um sentido que nunca nos fora

função de seus conhecimentos

do leitor, não o colocam em

dado, conseguimos ordenar

e valores prévios. Toda leitura

estado de perda, de desconforto

uma significação para a qual

exige um envolvimento entre a

ou descontentamento.

já nos inclinávamos antes.

informação textual e a própria

Ao se reconhecer a

Compartilhando a leitura, o

bagagem do leitor.

dimensão política da leitura, o

leitor pode experimentar a

A leitura dialoga com a

sujeito identifica que através

sensação de pertencer a alguma

confusão mental provocada pela

dela pode reelaborar um

coisa. A leitura possibilita essa

incompreensão intrínseca ao

conhecimento de mundo

abertura para o outro não só

que está fora de nós. O nosso

que lhe permite criticar sua

pelas conversas que acontecem

ser vive em uma constante

própria condição de existência

sobre os livros. Mas em um

busca por elaborações

dentro da sociedade em que

texto, ao experimentarmos

simbólicas que muitas vezes

está inserido.

a nossa verdade mais intima

nos leva, através das fontes, ao

Muitas vezes, só

e também a humanidade

conhecimento de nós mesmos.

somos capazes de explicitar

compartilhada, as relações

Redirecionando o texto através

o que vivemos pelas chaves

com o outro se transformam.

das nossas significações,

que outros fornecem. Nossas

Trata-se de elaborar uma

podemos encontrar nele o que

obscuridades são iluminadas

relação com o mundo que dê

o autor não pensou. Quando

pelo pronunciamento de

sentido a sua vida.

a leitura não é encarada em

terceiros. Há sensações que

A leitura precisa ser

sua função utilitária, como

nos são obscuras, que não

pensada como produto de uma

algo que é imposto, ela pode

conseguimos desenvolver

ação cultural historicamente

se tornar parte do indivíduo,

sem essa troca. E a literatura

constituído, como um valor que

pode fazê-lo rememorar as

142

ABRIL | 2017

páginas mais difíceis de sua
vida, pode acionar os registros
traumáticos mais obscuros
do sujeito.

A LEITURA COMO UM DIREITO BÁSICO
Para o sociólogo e

obra de difícil entendimento,

assim o meu caos interior.

crítico literário Antônio Cândido

pode sugerir um modelo de

Independente do meio onde

(1988), a literatura ter de ser

superação do caos. Na medida

vivemos, precisamos de

vista como um direito básico

em que tira as palavras do

representações, de figurações

do ser humano. Em geral,

nada e as dispõe como todo

simbólicas que nos tirem

pensa-se na literatura como

articulado. Essa organização

do caos interior. Através de

instrumento transmissor de

da palavra fala com o espírito

uma expressão exterior, nos

conhecimento, como um tipo

e o leva a organizar a si e ao

instalamos em nós mesmos.

de instrução. Contudo, o efeito

mundo.

Não se pretende

das manifestações literárias é

Estamos sempre

neste artigo superestimar a

devido também à maneira pela

em busca de ecos confusos,

capacidade da leitura como

qual a mensagem é construída.

que às vezes são revelados

atividade suficiente para

O significando de uma obra

explicitamente pela leitura.

fornecer representações que

literária é construído dentro

Toda obra literária pressupõe

nos restabeleçam. É claro que

de um aspecto estrutural. É

a superação do caos, escolhida

também necessitamos de

esse objeto construído, essa

por um arranjo de palavras,

vínculos sociais e de outras

estrutura gerada pela força

a partir de uma proposta de

práticas culturais que saciem

da palavra, proposta dentro

sentido.

O conteúdo só

essa busca pela expressão.

de um modelo de coerência,

atua por causa da forma, que

Mas também não se pode

que humaniza o leitor. Essa

traz em si uma capacidade

negar que há, na leitura,

organização de construção

de humanização devido à

um acesso a espaços mais

dentro da obra literária é

coerência mental sugerida. O

amplos. Há a promessa de

que nos deixa mais capazes

produtor escolhe uma forma

alargamento desses espaços,

de, organizar nossa mente e

a partir de um material bruto

de viajar sem sair do lugar,

sentimentos nossa visão de

e é esse caos originário que

de se abrir para o que está

mundo. Neste sentido, uma

se torna ordem, ordenando

distante, o novo. Deve ser
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lembrado também que novas

a este, a leitura tem a ver com

Há uma dimensão de transgressão

formas de sociabilidade são

o segredo, com o amor ou com

na leitura. Se tantos leitores leem

suas consequências. Quando

a dissolução de identidade.

à noite, se ler é com frequência

partilhamos e conversamos

Embora haja nela a arte

um gesto que surge na sombra,

em torno dos livros rompemos

de habitar, de dispor das

não é apenas uma questão de

o isolamento.

coisas que se tem ao redor,

culpa: assim se cria um espaço

A biblioteca é capaz de

diminuindo a distância e a

de intimidade, um jardim

promover algumas interações

singularidade do que é exterior

protegido dos olhares. Lê-se nas

entre leitores ou entre leitor

a nós, existe uma ideia de

beiradas, nas margens da vida,

e escritor. A partir desses

que toda palavra verdadeira

nos limites do mundo. Talvez

encontros que nos tocam de

tem uma dimensão oculta.

não se deva iluminar totalmente

forma subjetiva, podemos

A leitura abre um espaço

esse jardim. Deixemos à leitura,

mudar a nossa trajetória. Os

íntimo povoado, um lugar

como ao amor, uma parte de

seres humanos se constituem

onde as falas do outro se

sombra.” (PETIT, 2008, p. 146)

na intersubjetividade.

juntam e revelam uma parte

Ler é criar cantos

Acessando outras formas

oculta de nós mesmos. Nós

de sombra e, por isso,

diferentes de sociabilidade,

nos consolamos de nossas

independentemente do

elaboramos uma identidade

frustrações com as histórias

horário em que se lê, ao

singular. E assim o leitor é

dos outros.

redor do livro, faz-se noite.

convencido da ideia de que

O leitor é capaz

A partir de representações

se pode escolher a própria

de se delimitar, de traçar

culturais e artísticas, este

estrada. Ao perceberem que

seus próprios contornos. Mas

encontro com o livro pode

dividem as mesmas emoções

também se vê separado do

levar o leitor à revelação do

ou confusões, os leitores

que o cerca, vê-se pensando

seu mundo interior, permitindo

sentem-se vinculados ao

de forma autônoma. Lendo,

uma reconciliação psíquica,

autor, aos personagens, a

aprende-se a própria liberdade.

uma recondução do indizível

quem já leu ou a quem lerá

Muitos adolescentes leem

para o mundo da linguagem,

o livro.

estimulados pelo desejo de

capaz de instaurar um discreto

Apesar de proporcionar

seus pais. Mas há também

processo terapêutico.

esta familiarização com o

aqueles que encontram na

exterior, de favorecer um

leitura uma escapada solitária,

humanos é reconhecer que

deslocamento até o lugar do

um ponto de apoio para

aquilo que consideramos

outro, com menos indiferença

elaborar sua singularidade.

indispensável para nós assim
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A IMPORTÂNCIA DA FÁBULA PARA O
INCONSCIENTE
também o é para o outro, é

no homem, como o exercício

liberta do caos, ou seja, nos

pensarmos nas urgências

da reflexão, a aquisição do

humaniza. A literatura também

dos direitos do próximo

saber, a boa disposição para

pode ser um meio consciente

também. Há uma fronteira

com o próximo, o afinamento

de desmascaramento, na

entre bens compreensíveis

das emoções, a capacidade

medida em que focaliza as

e bens incompreensíveis

de penetrar nos problemas

situações de restrição dos

que, muitas vezes, é difícil

da vida, o senso da beleza, a

direitos, como a miséria ou

fixar. O valor de uma coisa

percepção da complexidade

a mutilação espiritual.

depende em grande parte

do mundo e dos seres, o

da necessidade relativa que

cultivo do humor.

temos dela.

literatura desenvolve em nós

operando com o inconsciente,

Para o sociólogo a quota de humanidade na

no qual o sujeito é alienado.

A

A teoria lacaniana
promove um retorno a Freud,

Antônio Cândido (1988),

medida em que nos torna

Através dela, o inconsciente

bens incompreensíveis não

mais compreensivos e abertos

passa a ser analisado

são apenas os bens que

para a natureza, a sociedade,

como algo indissociável

asseguram a sobrevivência

o semelhante.

da linguagem. Procurando

física em níveis decentes, como

Não se pode

dar um caráter científico à

a alimentação, a moradia, o

viver sem a possibilidade

psicanálise, Lacan afirma

vestiário, mas são também

de entrar em contato com

que a estrutura do sujeito é

os bens que garantem a

alguma espécie de fabulação.

constituída a partir dos efeitos

integridade espiritual. A

Desta forma, a literatura está

de uma estrutura aberta,

arte e a literatura, quando

relacionada com os direitos

referenciada à linguagem

correspondem às necessidades

humanos em dois ângulos: A

e aos efeitos significantes.

profundas do ser humano,

literatura corresponde a uma

Sua concepção é que este

entram nessa categoria

necessidade universal que

inconsciente se estrutura como

de indispensabilidade. O

deve ser satisfeita sob pena

linguagem. Logo, o que ele

sociólogo e crítico literário

de mutilar a personalidade,

propõe é a psicanálise como

entende por humanização o

já que dando forma aos

uma experiência da palavra

processo que confirma aqueles

sentimentos e à visão do

plena, já que o inconsciente

traços reputados essenciais

mundo, ela nos organiza, nos

se estrutura na fala.

ABRIL | 2017

145

		 Pela

violência.

para a atividade psíquica.

psicanálise descobrimos

O leitor pode se

A literatura é transmitida a

que o peso das palavras ou

proteger de suas inevitáveis

criança para alimentar seu

o peso do nosso silêncio

desilusões por meio das

pensamento, iniciando-a na

pode determinar nossas

fábulas. Assim como não

língua da narrativa, a fim de

vidas. Quanto mais formos

é possível haver equilíbrio

permitir que o enfrentamento

capazes de nomear o que

psíquico sem o sonho

das grandes questões humanas.

vivemos, mais somos aptos

durante o sono, talvez não

Espontaneamente, a palavra

para transformar a nossa

haja equilíbrio social sem a

brota e, através da leitura,

realidade. A dificuldade de

literatura, fator indispensável

o aluno faz associações que

simbolizar, de encontrar

de humanização, já que atua

relembram sua própria vida.

palavras para pensar sobre si

na parte subconsciente e

Retomando uma atividade

mesmo e expressar angústias,

no inconsciente humano. A

de simbolização, o leitor

pode leva o corpo a falar, seja

atividade da leitura, assim

constrói sentido para o

com sintomas físicos de dor,

como a arte, tem uma

que lê, movimentando seus

seja com enfrentamentos de

contribuição significativa

pensamentos.

A SIMBOLIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE
VOZ
Os escritores nos
ajudam a nomear as coisas
pelas quais passamos, nos

expressar o que temos de

da leitura na reconstrução

algo mais íntimo.

de si mesmos.

Para a pesquisadora

O desejo de

ajudando a acalma-las dentro

Michèle Petit (2009), um

ler surge por meio desta

de nós. Tocando o mais

livro pode ser uma voz

intersubjetividade gratificante,

profundo da experiência

humana, uma presença viva.

essa transição entre corpo

humana ao falar de dores,

Mesmo sozinhos, quando

e psiquismo, entre passado

de amor ou buscando um

lemos, o interior de nós

e presente, inconsciente

sentido para algo, o escritor

mesmos estaria ocupado. Em

e consciente. Desviando-

também toca em cada um de

contextos de crise, de guerras

nos através do outro, é

nós. Ao encontrar palavras

ou violências, as pessoas

que elaboramos as partes

que perturbam, conseguimos

poderiam redescobrir o papel

escondidas de nós mesmos.

146

ABRIL | 2017

É no relacionamento entre

entre passado e presente,

obras que não permitem um

culturas diferentes, que

inconsciente e consciente.

distanciamento da realidade,

alargamos nosso espaço

O gosto pela leitura deriva

um exílio. Os textos que

interior.

muito de intersubjetividades,

fazem referência explícita a

Mesmo se leio sozinha no meu

de um olhar que é depositado

situação real do leitor, não são

quarto, quando viro as páginas,

sobre pensamentos alheios,

os mais escolhidos por este.

quando levanto os olhos do livro,

permitindo o reconhecimento

Há uma busca por leituras

outros estão ali do meu lado:

do outro. A partir destes

metafóricas. As histórias

o autor, os personagens cujas

ajustes, dessas associações

que refletem a imagem de

vidas ele narra ou aqueles que

suscitadas, destes diálogos

pessoas semelhantes ao leitor

ele criou, se se tratar de uma

psíquicos, a criança pode

podem não levá-lo a a sair

ficção (e talvez aqueles que o

estabelecer uma relação

de sua mesmice, e com isso

inspiraram), os outros leitores

afetiva com os livros. Quando

ele não se sente situado.

do livro, de ontem e de amanhã,

um adulto apropria-se dos

Muitas vezes,

os amigos que dele me falaram

livros, ele reencontra o eco

este desvio de lugar ou tempo

ou a quem imagino que eu possa

remoto de uma voz que

é o que abre possibilidade

recomendar. Mas também os

lhe ajudou a enfrentar sua

de simbolização. Esta não

que constituíram a minha vida

infância. Sendo muitas vezes

nasce com a linguagem, mas

ou que a compartilharam hoje,

uma arte que se transmite

pode nascer com metáforas.

cujos rostos, brincadeiras,

no seio da família, podemos

Uma história pode muito

traições ou generosidade

dizer que o seu gosto e sua

rapidamente se tornar parte

estão prontos para aparecer

prática são socialmente

de si e evocar a própria

nas entrelinhas. Sozinha, sou

construídos.

história do leitor, enquanto

muito povoada dentro de mim

A leitura convida

cria uma distância protetora.

mesma.” (PETIT, 2009, p. 139)

ao processo de simbolização,

Um espelho pode permitir

Através da linguagem,

a uma forma de se narrar

o reflexo, mas não nos

organizamos um universo

a própria história entre as

leva a representação. Já a

simbólico que nos abre para

linhas que se lê, costurando

metáfora, proporcionada pela

outros deslocamentos. O

o que se vive de forma

leitura, pode transformar os

desejo de ler surge por meio

fragmentada. Conforme a

traumas em representações

desta intersubjetividade

pesquisadora Michèle Petit,

criativas. Ela pode dar sentido

gratificante, essa transição

há uma maioria de leitores

a uma tragédia, transformar

entre corpo e psiquismo,

que rejeita a leitura de

experiências dolorosas e
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elaborar perdas.
Os valores da

a indispensabilidade da

problemas morais e psíquicos

literatura.

ao formar a personalidade

sociedade estão presentes

Além de ser

além das convenções. Por

nas manifestações literárias.

um instrumento de voz, a

isso, a concepção ingênua da

São estas manifestações que

literatura auxilia o homem

leitura tem como consequência

nos fornecem a possibilidade

na sua própria construção de

uma prática de valores que

de vivermos dialeticamente

identidade. Não se trata de

não contribuem para a

os problemas, e este

uma experiência inofensiva,

democratização do poder.

momento de denuncia e de

mas de uma aventura que

combate é que caracteriza

pode perturbar, causar

A ESCOLA NA MEDIAÇÃO DE LEITURA
Sendo a cidadania

autores, este o componente

em que se baseou para

um dos alvos principais

político continua sendo

formular suas próprias

a serem construídos pela

constitutivo do processo.

previsões, mostrando a

educação, o espaço escolar

Na escola, o livro

série de indicadores que

deve ter a leitura como

pode gerar conflitos porque

se encontram no texto e

instrumento não somente

o seu efeito transcende as

que podem ser usados pelo

de apropriação de língua e

normas estabelecidas. A

leitor de forma produtiva

de acesso ao conhecimento,

sala de leitura deve fazer

para uma boa compreensão.

mas principalmente como

um trabalho de apropriação,

Pontes conceituais podem

objeto de reflexão e extensão

reinterpretação e elaboração

ser estabelecidas entre o

de horizonte. Quanto mais

estética, operado a partir das

que o conhecimento prévio

o sujeito for consciente de

histórias lidas. É durante a

do leitor e o que deseja que

que sua leitura é um ato

leitura que as emoções e os

ele compreenda. Embora

de posicionamento político

pensamentos se conciliam

este seja um processo de

diante das coisas, mas sua

e o mais peculiar de cada

estabelecimento de pontes

leitura será independente.

um é compartilhado.

seja interno, desenvolvido

Embora muito se mascare

O professor

em uma leitura individual,

o reconhecimento dos

como mediador de leitura

nada impede que seja um

interesses ideológicos dos

deve orientar aos alunos

processo ensinado, no
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qual o professor orienta

de leitura. É necessário

na escola deve possibilitar

os alunos mostrando os

que os alunos, além de

competência mediante

aspectos fundamentais

assistir a esse processo,

atividades de leituras

encontrados no texto e que

também exercitem essa

autônomas. Quando o aluno

podem ser relacionados aos

compreensão, selecionando

lê sozinho, seja por prazer

conhecimentos prévios.

marcas textuais que os levem

ou para realizar alguma

O professor deve a formular suas próprias

tarefa, ele impõe seu ritmo e

mostrar aos alunos como

hipóteses e construir suas

trata o texto para seus fins,

ele verifica suas previsões,

próprias interpretações.

avaliando a funcionalidade

em que indicadores do texto

Evidentemente, o educando

das estratégias trabalhadas

ele se baseia. Contudo, esta

pode aprender a ler melhor

em leituras compartilhadas.

orientação não é suficiente

com as intervenções do

para o domínio das estratégias

professor, mas a leitura

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Michèle Petit (2008)

à miséria. Os mesmos

literatura chamada erudita

acredita que a leitura

meios que permitem o

deixe de ser privilégio de

pode ajudar os jovens a

progresso podem provocar

pequenos grupos, é preciso

serem mais autônomos

a degradação da maioria..

que a sociedade se organize

e não apenas objetos de

Até mesmo a educação

de maneira a garantir uma

discursos repressivos ou

pode ser instrumento de

distribuição equitativa dos

paternalistas. Todavia,

convencimento de que o

bens, uma utopia num

estamos vivendo uma época

que é indispensável para

país como o Brasil onde

de mutações tecnológicas

uma camada social não o é

a maioria da população

e a consequência disso é

para outra. A organização

vive em condições que

a diminuição da prática da

da sociedade pode restringir

não permitem a margem

leitura. Com o progresso

ou ampliar a fruição deste

de lazer indispensável à

industrial, aumentamos

bem humanizador, que é a

leitura. A luta pelos direitos

o conforto enquanto, ao

literatura.

abrange a luta por um

mesmo tempo, excluímos a
grandes massas condenadas
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Conforme Antônio estado de coisas em que
Cândido (1988), para que a

todos possam ter acesso aos
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diferentes níveis da cultura.

tenta criar um espaço em

remodelado nos obriga a

Distinguir a cultura popular

que encontre lugar. Neste

redefinir o lugar que nele

da erudita não justifica

sentido, a leitura deve ser

ocupamos. Neste sentido,

sua separação, como se a

pensada como instrumento

a literatura é importante

sociedade fosse dividida em

que propicia não apenas a

porque além de colocar

esferas incomunicáveis do

apropriação da língua e o

o leitor em contato com

ponto de vista cultural. Uma

acesso ao conhecimento,

culturas diferentes, o ajuda

sociedade justa pressupõe

como também a reflexão,

a recriar o solo que foi

o respeito dos direitos

a construção de si mesmo,

perdido. Ao levá-lo à parte

humanos, e a fruição da arte

a extensão do horizonte de

exilada de cada um, a leitura

e da literatura em todos os

referência e a elaboração

tenta agarrar o inacabado,

níveis e modalidades é um

de um mundo próprio. Mais

superando espaços, abolindo

direito inalienável.

do que um instrumento de

fronteiras, reconstruindo

A cidadania ativa, voz, a linguagem deve ser

o que já foi. O livro não

ideal buscado nas práticas

pensada como um atalho de

somente dá morada aos

educativas, é algo que se

construção de nós mesmos

exilados, como também

constrói. Não se cai do

enquanto sujeitos falantes.

pode ser a oportunidade

céu. O homem se constrói

A vida é

de proporcionar um valor

de maneira singular e,

deslocamento, principalmente

criativo ao exílio. Os livros

com suas próprias armas,

em dias atuais, quando mundo

roubam um tempo do mundo,
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Fonte: https://www.babble.com/parenting/9-things-weve-learned-parents-of-children-with-down-syndrome-share/#321-2

DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
CONCEIÇÃO DE ARAÚJO
Graduação em Pedagogia pela Universidade de Franca (2015); Professora de Educação Infantil na CEMEI
Professor Antônio Cotrim.

O presente artigo relata

contexto social. Tem como

representação do mundo social

sobre a importância do trabalho

objetivo principal apresentar

através de práticas pedagógicas

com a diversidade na Educação

várias maneiras de se trabalhar

que permitam a percepção

Infantil, ressaltando sobre a

a diversidade com ênfase na

da diversidade, contribuindo

necessidade da realização da

diversidade étnica, buscando

para a construção de uma

abordagem sobre o tema para

mostrar aos alunos que mesmo

sociedade mais humana e

criar um ambiente de aceitação

não sendo iguais devemos

igualitária.

do outro em suas diferenças e

respeitar uns aos outros. Desse

particularidades, eliminando

modo, torna-se necessário que

práticas de discriminação e

o professor de Educação Infantil

exclusão que na atualidade,

esteja atento para oferecer as

ainda estão presentes no

crianças diferentes formas de

Palavras-chave: Diversidade, Práticas Pedagógicas, Educação Infantil, Diferenças.
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INTRODUÇÃO
Durante muito tempo,

sua identidade cultural. Uma

O respeito às diferenças

na história da educação

delas foi a criação das Leis

é o meio essencial na busca

brasileira comprovou-se

10.639/03 e 11.645/08 que

por uma sociedade melhor.

através dos valores passados

instituiu a obrigatoriedade do

Uma sociedade que respeita

pela sociedade dominante,

ensino de História da África,

as diversidades forma uma

do currículo, dos estereótipos

dos africanos e indígenas no

sociedade plural: que aceita,

presentes principalmente

currículo escolar do ensino

adota e admite a existência de

nos livros didáticos e do

fundamental e médio.

diferentes posições, opiniões

comportamento dos professores

A partir dessa discussão,

ou pensamentos e permite a

diante das diferentes raças,

apresenta-se como tema do

participação de vários grupos

o predomínio de um espaço

presente artigo a importância da

sociais na vida democrática.

de disseminação do racismo,

abordagem da diversidade na

Diante do exposto,

marcada pelas desigualdades

Educação Infantil, ressaltando

proporcionar um ambiente

sociais e raciais. A raça negra

o quanto trabalhar e falar

rico em interações, que

mantinha-se inferiorizada,

sobre a diversidade se torna

respeite as singularidades, que

criando no ambiente escolar,

necessário desde a primeira

promova o reconhecimento

comportamentos e atitudes

infância. O tema foi escolhido

das diversidades, bem como

racistas que deixavam marcas de

por acreditar na importância

atividades pedagógicas que

desvalorização principalmente

e necessidade da escola se

possibilitem a visibilidade da

da cultura africana e a falta

tornar um espaço de reflexão,

composição da sociedade

de respeito à diversidade

formação, conhecimento e

brasileira é primordial. Neste

étnico-racial.

valorização das diferentes

sentido, quando a criança

etnias e culturas.

entra em contato com

Diante desse

contexto, muitas discussões
e movimentos de valorização

Vivemos em um mundo

estas atividades ela estará

da diversidade na escola

com inúmeras diferenças, de credo

fortalecendo sua identidade,

foram criados para a adoção

religioso, etnia, características

pois ela irá reconhecer-se como

de práticas de superação do

físicas de cada um etc. Como

integrante de uma população

racismo no campo educacional,

agregar tudo isso dentro do

que apresenta características

pois a escola é o lugar em que

nosso sistema de ensino para

diferentes e semelhantes às

várias culturas se cruzam e

que não construamos uma

suas. A criança perceberá aos

que o indivíduo constrói a

educação pautada na exclusão?

poucos as características físicas
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e culturais que traz de seus

da diversidade étnico cultural

professor quanto à valorização

antepassados, e no convívio

desde a Educação Infantil.

da diversidade étnico cultural.

com amigos e outras pessoas
ela perceberá a diversidade
étnico-cultural brasileira que
permeia nossa sociedade.
Apresenta-se como
objetivo geral enfatizar a
importância da ação pedagógica
eficaz quanto a valorização

Tem-se como objetivos
específicos:
•

A escolha do tema
justifica-se ao fato de que tratar

Apresentar e

da valorização da história e

analisar atividades práticas

cultura das diferentes etnias

em sala de aula que favoreça

faz-se necessária desde cedo,

a diversidade.

uma vez que é na escola que

•

Ressaltar a

importância do trabalho do

muitos valores são criados e
reforçados.

TRABALHANDO COM AS DIFERENÇAS
DESDE O BERÇARIO
O trabalho com a

repensando práticas,

necessidade da realização

diversidade na Educação

valores e conteúdos que

de prática de valorização

Infantil torna-se essencial para

contemplem a realidade

da diversidade. De acordo

a construção da identidade

social, cultural e étnica tão

com a Resolução nº1/2004:

do aluno. A escola como

diversificada. É primordial

A Educação das Relações

um espaço de formação

a construção de práticas

Étnico-Raciais tem por objetivo

e socialização apresenta-

pedagógicas que apresente

a divulgação e produção de

se como um lugar central

a riqueza das identidades

conhecimentos, bem como de

para a realização de uma

e da diversidade cultural

atitudes, posturas e valores

intervenção positiva para a

presentes na sociedade.

que eduquem cidadãos quanto

superação de preconceito,

(GOMES, 2006)

à pluralidade étnico-racial,

discriminação e racismo.

A promulgação das Leis

tornando-os capazes de interagir

O primeiro passo

10.639/03 e 11.645/08, que

e de negociar objetivos comuns

a ser tomado durante o

instituiu a obrigatoriedade do

que garantam, a todos, respeito

processo educativo para a

ensino de História da África,

aos direitos legais e valorização

valorização da diversidade

dos africanos e indígenas

de identidade, na busca da

é a aceitação da diferença.

no currículo escolar do

consolidação da democracia

A escola deve ser coerente

ensino fundamental e médio,

brasileira. (BRASIL, 2004, p.31)

com a realidade presente,

indicam a importância e a
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A LDB também prevê

A abordagem do

fazê-lo, por estar em sua

em seu artigo 1º, o art. 26-A:

tema com as crianças

zona de conforto e não se

§ 1o O conteúdo programático

pequenas deve-se iniciar de

colocar no lugar do outro,

a que se refere este artigo

forma natural, inserindo-a

no caso, seus alunos. Muito

incluirá diversos aspectos

diariamente no cotidiano

se ouve atualmente sobre a

da história e da cultura que

da escola, apresentando

importância de partir sempre

caracterizam a formação da

as diferenças

através da

da realidade do aluno. Será

população brasileira, a partir

introdução de brinquedos

que estamos meditando,

desses dois grupos étnicos,

e brincadeiras, leituras,

analisando, observando tal

tais como o estudo da história

pinturas, músicas, valorizando

realidade? Ou estamos partindo

da África e dos africanos, a

as diferentes culturas através

da nossa realidade, daquilo

luta dos negros e dos povos

de materiais apresentados.

que nos foi passado lá na

indígenas no Brasil, a cultura

As relações dentro do espaço

infância enquanto educação

negra e indígena brasileira e o

educativo devem estar

mais tradicional.

negro e o índio na formação da

pautadas diariamente com

sociedade nacional, resgatando

a diversidade.

Paulo Freire, em sua
última obra intitulada Pedagogia

as suas contribuições nas áreas

O ambiente de

da Autonomia (1996) ressalta

social, econômica e política,

aprendizagem deve estar

a importância de realizar na

pertinentes à história do Brasil.

preparado para a diversidade.

escola práticas pedagógicas

§ 2o Os conteúdos referentes à

O educador deve cuidar

que estimulem uma educação

história e cultura afro-brasileira

da decoração (imagens,

que levem os educandos a

e dos povos indígenas brasileiros

bonecas de diferentes raças,

construir sua autonomia,

serão ministrados no âmbito

livros com heróis negros) e

valorizando e respeitando

de todo o currículo escolar, em

comunicação, garantindo

sua cultura e particularidades.

especial nas áreas de educação

as crianças o acesso, a

Destaca a necessidade de

artística e de literatura e história

valorização da diversidade

valorização e respeito a

brasileira. (BRASIL, 2008, Acesso

racial e a construção de uma

cultura e o conhecimento

em 12 dez 2016).

imagem positiva.

que o aluno traz de casa,

Então, diante dessas

O que se percebe,

pois ele se caracteriza como

propostas e leis, podemos

infelizmente, ainda, é um

um sujeito social e histórico.

questionar: por que não

pouco de indiferença por

Compreende-se então que

começar a educação para a

parte de muitos educadores

“formar é muito mais do que

diversidade desde o berçário?

ou por ainda não saber como

puramente treinar o educando
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no desempenho de destrezas”.

falas desse grande e sábio

só um tipo de coelho, muito

(FREIRE, p.14, 1996). Essa

educador, buscamos refletir

menos da mesma cor. É essa

postura é definida pelo autor

sobre nossa prática diária

informação que quero passar

como ética e ressalta que o

na educação infantil. Pois

para meus alunos?

todo educador deve buscar

esse pensamento, a meu

Parece algo sem

essa „ética universal do ser

ver, vale para todas as áreas

importância, mas, não é.

humano” , essencial para o

educacionais, da criança ao

As crianças mesmo sendo

trabalho docente. (FREIRE,

adulto.

ainda bem pequenas, são

p.15, 1996)
Aproveitando as

Você deve estar se

capazes de absorver tais

perguntando: em que se

informações em um ambiente
contextualizado. Por isso é
preciso ampliar nossa visão
diante de qualquer atividade
por mais simples e corriqueira
que ela possa parecer.
Ao elaborar e fazer
este painel, com cada bebê,
de coelhinhos com cores
diferentes, estou trabalhando
a diversidade do reino animal.
Estou mostrando para
eles de maneira artística e
contextualizada, os diferentes
tipos de coelhinhos que existe.
Este painel, assim como

Figura 1. Arte de páscoa, atividade feita com os bebês da Fase I

trabalham diferenças com

período de páscoa eram

esse painel?

sempre iguais; o mesmo

Vou contar uma breve

coelhinho branquinho feito

história: quando comecei na

de algodão ou pintado

Educação Infantil, a mais de

com guache branco e rosa.

dez anos, comecei a observar

Perguntava-me: por que

que todas as atividades no

sempre o mesmo? Não existe
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todos os outros trabalhos
feitos com eles e para eles,
deve ficar sempre na altura
dos pequenos durante todo
ano letivo; eles vão apreciar,
“conversar” entre eles,
explorar texturas e cores;
são as chamadas exposições
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interativas.

perfil de anjo pendurados na
extensão de todo pátio. Tudo
isso e muito mais infelizmente
ainda faz parte do contexto
de muitas escolas. Ao longo
desses doze anos como
professora da Educação
Infantil, lamentavelmente me
deparo com tais situações;

Figura 2. Bebês explorando painel arte de
páscoa. Atividade foi feita com bebês da
Fase I da CEMEI Amélia Meireles Botta.

Continuando nossa
reflexão sobre diversidade na
Educação Infantil e algumas

por essa razão comecei a
repensar de que maneira
tudo poderia ser amenizado,
pelo menos dentro da sala
de aula.

Figura 6. Anjos de natal enfeitando o pátio
da escola.

Esses são só alguns
exemplos de ambientes
escolares contextualizados
com basicamente padrões
únicos. Aí eu pergunto: esse
é um ambiente educador?
Sim com certeza! Mas não
deixa de ser, de certa forma

maneiras de serem trabalhadas,

excludente também, qual a

vamos pensar no ambiente

visão das nossas crianças

escolar aos quais as crianças

diante de tais informações

estão inseridas, desde o

visuais? Não quero aqui de

pátio até as salas de aula.

maneira alguma criticar o

Sabemos sobre a importância

Figura 3. Pátio enfeitado com bebês iguais.

trabalho de nenhum professor\

do ambiente educador, e o

educador; a ideia certamente

que estamos passando de

não é essa. Apenas, como

informação, por exemplo,

já mencionei no começo de

quando enfeitamos a escola

minhas falas, penso que é

somente com um perfil de

preciso ver além, expandir

bebê; quando organizamos

nossa visão se colocando

nossa sala com apenas um
tipo de boneca; quando

Figura 4. Painel do dia das mães, único
perfil de mãe.

no lugar de cada um dos
nossos educandos, estejam

fazemos um painel do dia das

eles em que fase estiver da

mães com apenas um perfil

vida escolar.
O uso de histórias

de mãe; quando os enfeites
natalinos só contemplam um
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Figura 5. Cantinho das bonecas com um
único padrão de cores.

que exploram as diferenças e
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apresentam personagens de

o respeito às diferenças

Este painel foi feito

vários grupos étnicos se torna

presente no cotidiano das

com crianças da Fase II, desde

um recurso que possibilita

crianças.

as pesquisas em revistas até
a colagem e montagem do
painel. Fizemos a colagem
com pequenos grupos por vez
e todos participaram, depois
colamos na altura deles para
que pudessem contemplar
e explorar atentamente
(exposição interativa).

Figura 7. Atividade feita com bebês da Fase I Amélia Meirelles Botta.

Contação de história

a Lei 10.639\03, é que tem

“Como é bonito o pé de Igor”

surgido uma gama de livrinhos

para os bebês da Fase I. Eles

de história para os centros

observam e apreciam cada

de Educação Infantil com

detalhe da história.

personagens negros e índios.

Ao contarmos histórias

Ainda não é o bastante,

para nossas crianças é

mas, muito melhor que no

importante que contemplemos

passado recente.

a diversidade pesquisando livros

étnicos, são esses bonecos
feitos de pano. O interessante
desses casais étnicos é que

também as questões de

isso com fantoches também

gênero.

mudando de personagem a

Para que as crianças

cada contação de história.
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legal, é trabalhar com casais

diversidade, trabalham-se

variados. Podemos fazer

bem pouco tempo, devido

Outra sugestão bem

além de trabalhar com a

que abordem personagens

Sabemos, que só a

Figura 9. Casais étnicos para trabalhar
gênero e diversidade.

brinquem com todos eles,
Figura 8. Painel da diversidade feito
com e para as crianças da Fase II Amélia
Meirelles Botta.

fazendo as trocas devidas,
o professor precisa fazer
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algumas atividades dirigidas,

A ideia é fazer brincadeiras

não aceita muito bem, mas

ou seja, não deixando apenas

oportunizando a exploração

depois acabam assimilando

que as crianças escolham

com todos. Com meus

e gostando de fazer as trocas

muitas vezes os pequenos

alunos, costumo fazer o dia

entre eles.

se habituam a pegar sempre

do boneco/boneca surpresa,

o mesmo boneco/boneca.

no começo tem criança que

Figura 11. Brincadeiras com casais étnicos CEMEI Amélia Meirelles Botta.

Figura 11. Brincadeiras com casais étnicos CEMEI Amélia Meirelles Botta.

A apresentação da História As tranças de Bintoou possibilitou a representação da
imagem desmistificando o perfil de beleza expressa através de penteados, mostrando as
diversas possibilidades de ver o belo. É importante para as crianças ter referências positivas
de auto-imagem, levando-as a uma visão diversificada da sociedade. O trabalho com o Dia
da beleza visa desconstruir a imagem negativa que muitos pequenos fazem deles mesmos,
apesar de tão pouca idade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com o

questão racial, a realização

e construir significados a partir

exposto, podemos concluir

de cursos de capacitação e

da diversidade apresentada,

que diante de uma sociedade

formação de professores e a

levando ao conhecimento de

multicultural, a escola tem um

inclusão de recursos materiais

suas raízes e o respeito com

importante papel a cumprir, a

favoráveis a uma visão crítica

o outro.

de valorização das diferenças

sobre a diversidade.

O respeito às singularidades

sejam elas culturais, étnicas,

A apresentação das

de cada criança e a realização

religiosas e de promoção de

atividades e trabalhos realizados

de atividades que façam sentido

comportamentos e valores

neste artigo, expressa as

para o seu reconhecimento

essenciais para a construção

diferentes formas de se introduzir

como um ser social e de

de uma sociedade mais

a abordagem étnico-racial no

direitos de forma igualitária

tolerante. Os educadores

cotidiano escolar. A realização

tornam um meio eficaz para

devem construir práticas de

de práticas pedagógicas que

desenvolver atitudes e valores

promoção da igualdade social

introduza a cultura africana e

importantes na construção de

no cotidiano da sala de aula.

a de outros povos através de

uma sociedade mais humana.

Torna-se necessário a propagação

histórias, brincadeiras, jogos e

de políticas que valorizem a

músicas levam os alunos a pensar
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DESENVOLVIMENTO COGNITIVO

A CONEXÃO ENTRE O AMADURECIMENTO EMOCIONAL E
SAUDÁVEL DO CÉREBRO E A APRENDIZAGEM INFANTIL

DEISE MARA GUIMARÃES
Graduação em Pedagogia pela (ULBRA) Universidade Luterana do Brasil (2012); Especialista em Ludopedagogia
pela Faculdade Cândido Mendes (2016). Professor de Educação Infantil no CEMEI Vicente de Paulo Rocha
Keppe na Rede Municipal de São Carlos-SP

O presente trabalho

dos aspectos neurológicos,

no desenvolvimento cognitivo

apresenta uma abordagem

emocionais e saudáveis da

infantil? Até que ponto o

baseada em uma pesquisa

aprendizagem. A pesquisa tem

professor precisa de formação

bibliográfica sobre o papel

por objetivo compreender em

adequada para detectar

do cérebro na aprendizagem

quais momentos acontece a

dificuldades na aprendizagem?

significativa diante do seu

aprendizagem na Educação

A Neurociência está presente na

amadurecimento na infância,

Infantil de acordo com os

formação docente? Conhecer

além de apresentar discussões

aportes teóricos de Piaget e

as transformações neurológicas

sobre estudos que comprovam

Vygotsky, além de apresentar

pelas quais as crianças passam

a neuroplasticidade do cérebro

as dificuldades as quais os

auxiliam nos procedimentos

e assim a necessidade de

professores enfrentam por

pedagógicos? Qual a importância

uma ampla formação dos

falta de formação adequada

da promoção da saúde mental

professores no sentido de

na área da neuroeducação.

nas escolas?

identificarem as fases de

As questões que norteiam

desenvolvimento cognitivo

o trabalho se constituem da

dos alunos e, sobretudo de

seguinte forma: Qual o papel

uma melhor compreensão

do amadurecimento do cérebro

Palavras-chave: Cérebro; Aprendizagem; Educação Infantil; Neurociência
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INTRODUÇÃO
Tudo o que aprendemos

determinar quais as áreas do

Para a Neurocientista

por meio de experiências e

cérebro são responsáveis por

Suzana Herculano Houzel a pessoa

estímulos na primeira infância

determinados aprendizados e

aprende o que faz e melhora

perduram por toda vida. A situação

assim verificar que o mesmo

naquilo que pratica então, o

social do desenvolvimento é

muda de acordo com as

estudo procurou abranger

o ponto de partida para todas

influências ambientais, por

qual o papel do professor em

as mudanças dinâmicas que se

isso tanto os pais como os

ser um agente em métodos

produzem no desenvolvimento

educadores podem favorecer

pedagógicos ensine o que é

durante o período de cada

o desenvolvimento cerebral

importante aprender e praticar,

idade. (VYGOTSKI, 1996, p. 264)

das crianças.

usando linguagens e maneiras

Diante desta afirmação,

Neste artigo foi possível

diferentes na abordagem de

esta pesquisa buscou relacionar

entender que o desenvolvimento

conteúdos. Ainda de acordo

o desenvolvimento cerebral,

do cérebro na infância tem

com a Neurocientista

seu amadurecimento saudável

fundamental importância em

é na infância até os dez anos

na infância, que proporciona

todas as fases posteriores da

um período em que a criança

um avanço no processo da

sua vida relacionadas à emoção,

está aprendendo essencialmente

aprendizagem, e o papel do

memória, aprendizagem e

tudo. Ela está aprendendo

professor-educador neste

comportamentos. Além disso,

não só a lidar com o mundo,

aspecto, ou seja, a necessidade

a formação adequada dos

mas, antes disso, a lidar com

do mesmo em inteirar-se e

profissionais da educação

ela mesma. O cérebro dela

aprofundar-se no conhecimento

na área da neurociência foi

está em formação biológica

sobre como o cérebro funciona,

analisada, visto que estes

anatômica, mas é importante

podendo assim traçar objetivos

tem o privilégio de serem

reconhecer que essa formação

alcançáveis no âmbito das

observadores frequentes das

biológica se dá de acordo com

propostas pedagógicas visto

ações e reações das crianças na

o contexto ambiental que

que, atualmente cada vez mais

escola podendo então intervir

você tem ao redor. (Houzel.

são diagnosticadas dificuldades

de maneira consciente e eficaz.

Suzana.H.. “A neurociência

na aprendizagem devido

O presente artigo também

do desenvolvimento infantil

a transtornos e distúrbios

tem como objetivo abordar a

aplicada à Educação.” Entrevista

variados. Com o estudo das

neurociência cognitiva e sua

concedida a Revista Gestão

Neurociências foi possível

relação com a aprendizagem.

Educacional Digital. Edição de
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17/12/2013. São Paulo. Humana

entender e criar estratégias

e finalmente o terceiro capítulo

Editorial,Dez/2013)

que aperfeiçoem este

apresenta a importância de

processo.

se promover a saúde mental

Se então é neste período
que a criança aprende, é

O presente trabalho

no ambiente escolar além de

necessário atentarmos para a

procurou abordar os aspectos

estratégias para a utilização

formação que é oferecida aos

da aprendizagem pelo olhar

das neurociências na Educação

professores que são os que

das Neurociências. No primeiro

Infantil, justificando assim a

mais diretamente encaram o

capítulo analisamos como

importância deste trabalho cuja

desafio de ensinar a criança

a plasticidade do cérebro

proposta é conhecer melhor

no período destacado pela

aperfeiçoa a aprendizagem

o campo da neurociência e a

neurocientista. Visto que com

durante a vida, no segundo

complexidade dos processos

o advento das neurociências

a formação do professor é

mentais na aprendizagem

foi possível entender como a

abordada como fator importante

infantil.

aprendizagem acontece nos

diante da contribuição da

circuitos neurais, o professor

neurociência para os estudos

precisa estar capacitado para

do desenvolvimento cognitivo

COMO APRENDEMOS, A NEUROPLASTICIDADE DO
CÉREBRO E A LIGAÇÃO COM A APRENDIZAGEM?
A aprendizagem

envolvidas a sensação, a

criança e a aprendizagem,

pode ser definida como

atenção, a concentração, a

os processos envolvidos e a

uma transformação de

percepção e a memorização

plasticidade cerebral a qual

comportamento diante da

e todas estão diretamente

as Neurociências apontam

prática ou da experiência

dependentes do bom

como a responsável pela

acerca de um novo desafio

funcionamento do cérebro

capacidade do cérebro

proporcionado por um

e dos estímulos que ele

de se regenerar e o

ou mais estímulos. Por

recebe.

mais importante na área

este motivo se torna um

Atualmente, o termo

educacional, a capacidade

processo pelo qual o

cognição está relacionado à

do indivíduo de aprender

indivíduo passa devido a

conceituação de inteligência

durante toda a sua vida e

sua característica de ser

e pensamento, portanto,

principalmente diante de

biologicamente social.

foram analisadas as conexões

estímulos adequados na

Nesses processos estão

do fortalecimento neural da

infância, visto que neste
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período a Neuroplasticidade

possibilita ao indivíduo

desenvolvimento da criança

cerebral é mais intensa.

mudar facilmente de uma

para a aprendizagem acontecem

atividade para outra, sendo

por meio de processos de

esta a área cognitiva.

equilibrações.

De acordo com as
Neurociências o cérebro
é plástico, moldando-se

O cérebro tem uma propriedade

O desenvolvimento mental

ao aprendizado que vai

chamada neuroplasticidade, que

é uma construção contínua,

adquirindo. O nome dado a

é a capacidade de modificar

comparável à edificação de um

esta capacidade cerebral é

de forma considerável a sua

grande prédio que, à medida

de Neuroplasticidade, pois

estrutura e seus padrões de

que se acrescenta algo ficará

o cérebro é capaz de se

atividade, não só na infância,

mais sólido, ou a montagem de

regenerar e reorganizar-

mas também durante a vida

um mecanismo delicado, cujas

se, mudando estruturas e

adulta. Essa mudança pode

fases gradativas de ajustamento

assim assimilando novas

resultar das experiências que

conduziriam á uma flexibilidade

aprendizagens. O cérebro

temos e também da atividade

e uma mobilidade das peças

tem três grandes áreas

mental puramente interna, ou

tanto maiores quanto mais

funcionais que passam

seja, de nossos pensamentos.

estáveis tornasse o equilíbrio.

pelas sensações, excitação

(DAVIDSON, 2013, p.181)

(PIAGET, 1969, p.12.)

e inibição. A primeira área

Dentro deste contexto,

Piaget ainda afirma

é a que tem intensidade da

ou seja, a neuroplasticidade

que construímos nosso

resposta interligada com a

cerebral, vale salientar os aportes

conhecimento por meio das

intensidade do estímulo.

teóricos para a construção

muitas dúvidas que surgem

A área um é responsável

do conhecimento. A postura

ao longo da vida e quando

só pelas sensações dos

teórico-metodológica de Jean

buscamos saná-las, acontecendo

nossos cinco sentidos,

Piaget e suas explicações sobre

assim um aprimoramento

a área dois é como um

o desenvolvimento mental da

das respostas conforme

arquivo, então tudo que

criança estão relacionadas

o cérebro se desenvolve,

já vimos fica registrado no

com as neurociências por

cria-se assim um contínuo

córtex dois, responsável

conta de sua formação em

aprender visto que, já é

pela identificação, passando

Biologia e, fazem sentido,

confirmada a plasticidade

pela excitação e inibição. A

pois influenciam a sua

cerebral como garantia de que

terceira está relacionada com

teoria de como acontece a

o indivíduo pode recuperar-

a mobilidade dos processos

aprendizagem. De acordo

se de danos cerebrais ou

nervosos, característica que

com Piaget, as fases de

mesmo assimilar novos
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aprendizados. Neste aspecto

Na sua perspectiva histórico-

e à compreensão do processo

notamos que aprendemos

cultural a aprendizagem é

de aprendizagem

por meio de interações que

um processo dinâmico da

O que uma criança é capaz

acontecem durante a infância

apreensão das experiências

de fazer com o auxílio dos

e a vida adulta o que na

mediadas pelo meio no qual

adultos chama-se zona de seu

Neurociência é chamada de

o indivíduo está inserido

desenvolvimento potencial. Isto

neuroplasticidade, ou seja,

ou se torna habitualmente

significa que, com o auxílio deste

todo o conhecimento em si

frequente como na escola. A

método, podemos medir não só

pode ser considerado como

aprendizagem então deve se

o processo de desenvolvimento

um processo de construção

antecipar ao desenvolvimento,

até o presente momento e os

que vai sendo elaborado desde

e para isso a mediação de

processos de maturação que

a infância, por intermédio de

indivíduos mais capazes se

já produziram, mas também

interações entre o individuo,

faz essencial.

os processos que estão ainda

no caso analisado a criança, e

Sobre este assunto

ocorrendo, que só agora estão

o objeto desse conhecimento,

Vygotsky analisou a microgênese

amadurecendo e desenvolvendo-

sendo o desenvolvimento

, que configura um espaço

se. (VYGOTSKY, 2006, p.112)

cerebral o fator que leva da

microscópico entre o saber e

simples ação de registrar

o não saber, ou seja, o que já

Sendo assim, Vygotsky

observações até a assimilação

temos de aprendizado efetivo

afirma que a aprendizagem

de novos desafios.

no Desenvolvimento Real e o

precede o desenvolvimento

Visões diferenciadas

que podemos alcançar como

cognitivo e que o aprendizado

podem ser adotadas na

aprendizado num futuro muito

adequadamente organizado

compreensão de como

próximo, compreendido como

resulta em amadurecimento

o sujeito aprende e se

Desenvolvimento Potencial

mental e movimentam

desenvolve, Vygotsky que

(VYGOTSKY, 2006, p. 111).

vários processos durante o

era um apaixonado por

Sendo assim dois níveis: o

desenvolvimento que vai além

psicologia, acreditava que o

real e o potencial, compõem a

da fase escolar fazendo-se

ser humano nasce com uma

de Zona de Desenvolvimento

necessários diversos estímulos

potencialidade de aprender,

Proximal das funções cognitivas

durante toda a infância.

sendo, então a condição

psicointelectuais do ser humano.

básica do psiquismo humano

Podemos notar então, as

plasticidade cerebral comporta

que ilustra o dinamismo das

contribuições de Vygotsky à

muitas abordagens que

funções mentais superiores.

neurociência contemporânea

podem ser tratadas com a
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interdisciplinaridade, com

constrói e desenvolve seus

diversos estímulos ambientais

comportamentos que são

e de experiências vividas pelo

necessários para as suas

indivíduo, o que interfere na

realizações e práticas.

aprendizagem onde o mesmo

A NEUROCIÊNCIA NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR E AS
DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM
Atualmente, a formação

como o cérebro aprende é

avanços de estudos conceituais

de professores nos cursos de

algo que deve ser fundamental

a neurociência e a educação

licenciatura ainda apresenta

ao currículo dos cursos de

estão sendo interligadas.

um déficit na exploração da

formação docente.

Sendo o cérebro o órgão da

Neurociência como guia de

Na Educação

aprendizagem é justo que o

estudos essenciais para uma

Infantil acontecem muitas

Pedagogo e a Neurociência

boa prática pedagógica diante

transformações na linguagem

andem lado a lado.

de tantas dificuldades na

comportamental, oral e escrita

aprendizagem. Entende-se hoje

da criança sendo o ambiente

que o professor é o profissional

ideal para observações

O cérebro é o órgão privilegiado

que trabalha diretamente

essenciais do ponto de

da aprendizagem. Conhecer sua

com a aprendizagem humana,

vista pedagógico para sanar

estrutura e funcionamento é

sendo o primeiro que trabalha

dificuldades ou identificar

fundamental na compreensão das

intencionalmente na estrutura

possíveis transtornos ou

relações dinâmicas e complexas

cognitiva das crianças.

A

distúrbios cognitivos, é um

da aprendizagem. Na busca pela

formação e capacitação do

período pelo qual o cérebro

compreensão dos processos de

mesmo para lidar com este

é alterado. Nesse ponto de

aprendizagem e seus distúrbios,

processo e compreende-lo

vista é fundamental para o

é necessário considerar os

deve ser efetiva. O professor

professor compreender a

aspectos neuropsicológicos,

é responsável por mudar e

função cerebral, especialmente

pois as manifestações são,

moldar as estruturas neurais

a plasticidade neuronal, para

em sua maioria, reflexo de

de seus alunos mesmo que

ser capaz de criar intervenções

funções alteradas. As disfunções

isso passe conscientemente

e técnicas pedagógicas mais

podem ocorrer em áreas de

despercebido por ele. Entender

eficientes. Por meio dos

input (recepção do estímulo),
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Tabaquim (2003, p.91)
destaca que
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integração (processamento

base científica e dando ao

de aperfeiçoar aquilo que

da informação) e output

professor capacitação para

é ensinado e mostrar à

(expressão da resposta). O

compreender o funcionamento

criança possiblidades de não

cérebro é o sistema integrador,

cerebral, assim o mesmo

sentir-se excluída dentro do

coordenador e regulador entre

pode ressignificar sua prática

ambiente escolar, dando

o meio ambiente e o organismo,

docente, levando em conta

a ela a oportunidade de

entre o comportamento e a

as diferenças e tornando-

conhecer seus próprios

aprendizagem.

se agente de determinados

limites cognitivos o que para

Além disso, as

procedimentos pedagógicos

a neurociência é fundamental

diferenças individuais podem

que tornem possível ensinar

para o desenvolvimento

ser mais bem avaliadas pelos

o que é importante aprender,

emocional do cérebro de

professores se estes tiverem

dentro de um ambiente

forma saudável.

embasamento dentro das

educacional significativo.

Ter a consciência desse processo

neurociências diante das

Para ser válida, uma educação

ao longo de seu desenvolvimento

consequências de dificuldades

deve levar em conta o fato

(Como faço, por que faço e como

cognitivas específicas o que

primordial do homem, ou seja,

posso mudar esse fazer) é o que

antes eram atribuições apenas

sua vocação ontológica, que

chamamos de metacognição,

a profissionais formados em

é torna-se sujeito, situado no

sendo um recurso valiosíssimo

Educação Especial.

espaço e no tempo, no sentido

na reabilitação cognitiva e

Mas, hoje ainda é

de que vive em uma época

nas adaptações pedagógicas

um desafio enriquecer o

precisa, em um lugar preciso,

para alunos com necessidades

processo ensino aprendizagem

em um contexto social e cultural

educacionais especiais. Dessa

usando as informações da

preciso (SALTINI, 2008)

forma, todas as informações são

Neurociência, pois é preciso

Quanto às dificuldades

processadas bilateralmente, ora

que se faça um grande esforço

de aprendizagem e os alunos

esmiuçando, ora integrando, para

para aplicar as inovações

com necessidades educacionais

obter o máximo de informações

no campo pedagógico.

A

especiais, as neurociências

e dar o máximo de respostas.

Pedagogia tem como objeto de

são aliadas do professor como

(MAIA, 2011. P. 28)

estudo o processo de ensino

ferramentas de avaliação e

Na fase da Educação

e aprendizagem e precisa

identificação desses casos

Infantil quando a criança é

aliar-se as pesquisas sobre

além de apresentar maneiras

observada nas brincadeiras,

o cérebro fundamentando

eficazes de estimular as

vemos que ela apresenta

sua prática também em

funções cerebrais no sentido

raciocínio e lógica abstrata

166

ABRIL | 2017

por isso é tão necessário

e argumentação. A

estudos e baseie sua

estímulos auditivos, visuais

interdisciplinaridade é

prática docente focando a

e motores, de forma lúdica.

hoje uma porta para esta

individualidade dos alunos

São estas informações que

aprendizagem, porque a

no sentido de se observar

juntamente com estudos das

ligação de um conteúdo ao

o que se ensina e o que se

neurociências que possibilitam

outro trás a repetição do

aprende e como isso acontece

aos professores ampliarem

mesmo assunto em vários

no cérebro dos pequenos,

seu campo de trabalho

contextos diferentes fazendo

ressaltando que também

pedagógico, buscando uma

várias áreas de o cérebro

é dever das instituições

transformação cerebral por

armazenar a informação

promover estas formações

meio de novas conexões que

e pode ser acessada com

e adequarem seus currículos

acontecem no cérebro quando

maior facilidade quando

dentro deste tema.

estimulado de forma correta

necessário. (GUERRA, 2011).

e contínua, considerando-se

Analisando os aspectos

assim a neuroplasticidade do

que permeiam a discussão

cérebro. Uma aprendizagem

sobre a formação do professor

significativa acontece quando

e as neurociências podemos

está fortemente ligada com

notar que é fundamental que

a sua continuidade (treino),

o profissional da educação

discussão, problematização

busque atualização desses

PROMOCÃO DA SAÚDE MENTAL NA ESCOLA E OS
BENEFÍCIOS PARA A APRENDIZAGEM
		

É notório alu n o, as possibilidades

do trabalho, vale salientar

que as escolas não

de desenvolvimento

que promover a saúd e

apresentam estratégias

emocional e saudável

mental na escola visa não

para assumir a tarefa de

dentro do ambiente

só alunos com problemas

garantir a saúde mental

escolar, atribuindo a ele

de aprendizagem, mas

dos alunos dentro de seus

o direito de se expressar

a escola como um t od o,

planejamentos, porém

c o mo um sujeito

sobretudo, no int e r e sse

são necessário que a

b u s c a conhecimento.

mesma reconheça, no
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que

Neste aspecto

de resolver confl i t os e
tensões causados por
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diversos aspectos dentro

oportunidade de se construir

e f o r a d a e s c ola .

uma rede neuronal mais

Um aspecto
importante que promove

psicossocial de transtornos.
Recursos

complexa. (COSENZA; GUERRA,

educacionais diferenciados

2011, p. 73)

com estímulos sensoriais

a saúde mental e

Para se promover a

podem auxiliar na busca da

e mo c i on a l n a es c o la é

saúde mental na Educação

atenção dos alunos e propiciar

quando o professor busca

Infantil são necessárias ações

momentos de concentração

preparar aulas que tragam

que priorizem a criança e

visando à aprendizagem. Aulas

percepções sensoriais que

sua família dentro de um

com recursos tecnológicos,

e st im u l e m a s c o n exõ es

ambiente emocionalmente

como jogos, brinquedos,

ce r e b r a i s , p o r m eio d e

estável, visto que a saúde

vídeos e outros, favorecem

recursos educacionais

mental de uma criança é

uma educação prazerosa,

va r ia d os , v i s t o q u e h o je

um processo constante de

contextualizada e dinâmica.

a ula s c om g i z e lo u s a

transformação biológica,

Os momentos de aprendizado

apenas são consideradas

crescimento e mudanças

em laboratório, aulas de

desestimulantes pelos

psicológicas de forma a

Educação Física, sala de

alunos. É preciso reformular

entender o seu mundo e o

artes ou na própria sala

o modo de pensar a sala

meio onde está inserida á

de aula, durante os quais

de a u l a a l m e ja n d o u ma

medida que vai crescendo,

o aluno aprende a pensar,

visã o i n t e r d i sc ip lin ar .

e das capacidades que vai

fazer, conhecer, relacionar,

adquirindo além de depender

comparar, argumentar, decidir,

Outro aspecto importante é a

de vários fatores que podem

chegar a resultados, propiciam

utilização de diferentes canais

produzir alterações no

a ele o desenvolvimento

de acesso ao cérebro além do

comportamento levando

do raciocínio lógico e sua

verbal. As gerações mais antigas

a transtornos. O aspecto

participação ativa no processo

aprendiam principalmente

psicológico deve ser levado em

de aprendizado. Todos

por meio de textos escritos,

conta na hora de se preparar

estes aspectos estimulam

mas os mais jovens têm a

determinada atividade de

o cérebro e proporcionam

sua disposição uma imensa

acordo com o histórico de cada

mais conexões neurais.

parafernália de material

sala sala, pois dependendo

Com a evolução

multimídia, principalmente

da atividade pode se causar

digital, a educação teve um

através da internet, o que é

um desequilíbrio em alunos

impacto que transformou

muito bom, uma vez que há

que já tenham um histórico

o modo de se ensinar e
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aprender. Hoje, as redes

múltiplas inteligências que

qualidade e resultados mais

sociais dificultam, quando

surgem da dinâmica interna

eficientes para a qualidade de

acessadas excessivamente,

de expansão e ativação de

vida do indivíduo e da sociedade.

a atenção, desfocando

novas sinapses cerebrais.

(CONSENZA, 2011, p.145)

a aprendizagem. Neste

Ao conhecer o funcionamento

contexto, é necessário que

do sistema nervoso, os

os profissionais de educação

profissionais de educação

promoção da saúde mental e

percebam as diferenças

podem desenvolver melhor o

emocional do cérebro dentro

dessa nova geração, além

seu trabalho, fundamentar e

das escolas é de fundamental

de reconhecerem que o

melhorar sua prática diária,

importância para que o

cérebro humano adquire

com reflexos no desempenho

desenvolvimento infantil seja

permanentemente novas

e na evolução dos alunos.

integral lembrando sempre,

informações e assim se

Podem intervir de maneira

porém que as neurociências

consigam adaptar as estratégias

mais efetiva nos processos de

para a educação, não propõem

de ensino para resultados

ensinar e aprender sabendo

uma nova pedagogia nem

satisfatórios. Resultados

que esse conhecimento precisa

trazem soluções definitivas

esses em relação ao bom

ser criticamente avaliado antes

para as dificuldades da

e saudável funcionamento

de ser aplicado de forma

aprendizagem, mas sim

cerebral infantil esquecendo

eficiente no cotidiano escolar.

uma reorientação para o

um pouco as exigências

Os conhecimentos agregados

modo de se ensinar diante

institucionais e focando em

pelas neurociências podem

da complexidade do cérebro

estimular as habilidades e

contribuir para um avanço na

humano.

competências dentro das

educação, busca de melhor

Portanto, a

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os estudos das

no sentido de fundamentar

incluindo em seus guias de

Neurociências têm sido

sua prática pedagógica e ter

estudos o funcionamento

ampliados nestes últimos

um maior conhecimento do

cognitivo do cérebro, visto que

anos, prova disso são os novos

desenvolvimento humano.

ao trabalhar com o processo

cursos de formação docente

Para a área da Pedagogia é

ensino aprendizagem os

nessa área. Os pedagogos

interessante trabalhar tendo

educadores estão lidando

têm buscado informações

a neurociência como aliada,

com as transformações

para embasamento científico

passando por adaptações e

cerebrais que acontecem
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durante este processo.

trabalho dos pedagogos,

como se deve ensinar, porém

O presente trabalho

aperfeiçoando as práticas

apresenta cientificamente

veio salientar a importância

pedagógicas e assim trazendo

como o cérebro está pronto

de se entender como a criança

benefícios à aprendizagem das

para desenvolver-se diante

precisa de atenção quanto

crianças dentro do ambiente

de estímulos adequados e

ao seu desenvolvimento

educacional, além de buscar

constantes de acordo com

na primeira infância e o

e promover a saúde mental

as especificidades de cada

papel da Neurociência na

no mesmo.

um. Cabe aos educadores

educação e na formação dos

Concluindo, vale

buscarem este conhecimento e

educadores. Mostraram-se

salientar que as pesquisas

apropria-se dele transformando

aqui as contribuições para

sobre como o cérebro aprende

seu modo de ensinar e por

auxiliar positivamente o

não trazem um método de

que não de aprender.
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Existem diferentes

trabalho, foi feita uma breve

Contudo, o ressalte central foi

tipos de empreendedores no

contextualização histórica,

colocar o empreendedor como

mercado empresarial, entre eles

passando por Marco Polo até

um cargo também encontrado

o empreendedor nato, o que

a criação do Sebrae, no Brasil

dentro de unidades escolares

aprende a ser empreendedor,

na década de 90, até chegar

no cargo, principalmente, dos

o serial, que cria empresas

na descrição dos diferentes

gestores. Esse é o empreendedor

de forma contínua, entre

tipos de empreendedor, assim

coorporativo, que tem ficado

outros. Para este presente

definidos por Dornelas (2005).

em maior evidência, pois há
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grande necessidade desse

desenvolvimento das características

que está sua a volta e dessa

colaborador dentro das empresas,

deste empreendedor dentro

forma, alcançar os objetivos

para que se criem novos

do espaço de trabalho faz

ocorre de uma maneira mais

negócios e oportunidades. O

com que seja mobilizado tudo

estruturada.

Palavras-chave: Empreendedorismo. Empreendedor corporativo. Unidade escolar.

INTRODUÇÃO
Este presente trabalho

ambiente escolar e quais são

características dentro do

tem como objetivo apresentar

os seus objetivos nesse local.

espaço de trabalho faz com

o empreendedorismo, a partir

A relevância desse

que seja mobilizado tudo

de um contexto histórico e

trabalho é a importância de que

que está a sua volta e dessa

sua definição, relatando que

hoje nas unidades escolares,

forma, alcançar os objetivos

o conceito já estava presente

a ausência de empreenderes

acontece de uma maneira

no mundo desde o século

coorporativos faz com que

mais estruturada.

XIII com o explorador Marco

não exista uma boa gestão

Polo, até os dias atuais com

de novos projetos e dessa

entidades que fomentam

forma a falta de melhorias

o trabalho empreendedor.

no ambiente educacional.

Após esta contextualização,

O empreendedorismo

uma definição dos diferentes

já é consolidado e não é

tipos de empreendedores

restrito somente aos donos de

visa diferenciar o que está

empresas. Existem diversas

ou não dentro de empresas

pesquisas e fundamentações,

e o que está sendo buscado

nas quais são apresentados

por cada um, diferentemente.

estilos de empreendedores

Dessa forma,

e dentre esses encontra-se o

especificamente, busca-se

empreendedor coorporativo,

definir o empreendedor

pois não se empreende somente

coorporativo e o que ele almeja

dentro do próprio negócio,

dentro de seu ambiente de

mas sim também dentro

trabalho, definindo assim,

do espaço organizacional

o empreendedor dentro do

e o desenvolvimento das
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CONTEXTO HISTÓRICO E DEFINIÇÃO DE
EMPREENDEDORISMO
Segundo Hisrish (1986)
apud Dornelas (2005), a palavra

como: oportunidade, iniciativa

começou a ter forma na

e persistência.

década de 90, com a criação

empreendedor, tem origem

Passando pela Idade

de algumas entidades, entre

francesa (enterpreneur)

Média, pode-se definir

elas o SEBRAE (Serviço de

e quer dizer aquele que

empreendedor aquele que

Brasileiro de Apoio às Micro

assume riscos e começa

estava à frente de grandes

e Pequenas Empresas), que

algo novo. A partir daqui,

projetos de produção,

tem como missão fomentar o

será apresentada uma breve

porém, diferentemente de

empreendedorismo e aumentar

contextualização histórica

Marco Polo, este não corria

a competitividade das micro

sobre o desenvolvimento do

grandes riscos, uma vez

e pequenas empresas no

empreendedorismo.

que, usualmente, trabalhava

país, por meio de diversos

com proventos do governo

produtos e serviços, auxiliando

do país.

o empreendedor no alcance

Como primeiro
exemplo de empreendedor,
na história, pode-se citar

Foi no século XVII

Marco Polo, que buscou por

que Richard Cantillon criou

uma rota comercial para o

o termo empreendedorismo,

Oriente, com o investimento

diferenciando empreendedor,

de um homem, que hoje seria

que assume riscos, do

conhecido como capitalista

capitalista que é aquele que

(aquele que possui capital),

fornece o capital. E dessa

para vender as mercadorias

forma somente no século

deste. Marco Polo assumiu

XVIII que “o capitalista e

o papel de empreendedor,

o empreendedor foram

uma vez que se aventurou

finalmente diferenciados,

correndo todos os tipos de

provavelmente devido ao

riscos, para conseguir alcançar

início da industrialização

seu objetivo empresarial.

que ocorria no mundo”

Dentre suas ações, ressalta-se a

(DORNELAS, 2005, p.20).

existência de características do

No Brasil, o movimento

comportamento empreendedor,

do empreendedorismo
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DIFERENTES TIPOS DE EMPREENDEDORES
Existem diferentes

família, mundo coorporativo.

familiares próximos. Contudo

formas de se definir o

Dessa forma, serão

em alguns casos eles não têm

empreendedor, pois não há

apresentadas a seguir diferentes

exemplo específico para citar.

modelo padrão para o mesmo.

tipos de empreendedores,

Diversas pesquisas sobre o

como foram definidos segundo

empreendedor que Aprende

tema já foram apresentadas

Dornelas (2005), depois de

(Inesperado)

para, dessa forma, se

uma longa pesquisa com 399

Atualmente esse tipo

encontrar um perfil universal,

empreendedores, para se

de empreendedor tem sido

contudo o que fica claro com

cobrir todos os tipos abaixo.

muito frequente. São pessoas

essas diversas pesquisas é,

•

Tipo 1 – O

•

Tipo 2 – O

que nunca pensaram em ser

segundo Dornelas (2005),

empreendedor Nato (Mitológico)

empreendedoras, contudo

algo que pode acontecer a

Esses são, normalmente,

quando menos se esperava,

os mais conhecidos. Têm

teve alguma oportunidade

Quando se pede para

histórias incríveis, que muitas

com a qual viu que poderia

que alguém dê um exemplo

vezes começam do nada e

mudar o rumo de sua vida,

de empreendedor, logo

constroem grandes impérios.

para se dedicar ao negócio

vem à mente famosos que

Jovens, começam a trabalhar

próprio. “É o caso clássico de

conseguiram sair do “nada”

e desenvolvem habilidade

quando a oportunidade bate

e se tornaram empresários

de negociação e vendas.

à porta” (DORNELAS, 2005,

de alta escala ou aqueles

São pessoas visionárias,

p12). Frequentemente essas

que têm grande exposição

otimistas, que conseguem ver

pessoas demoram um pouco

midiática como: Sílvio Santos,

além do seu tempo e focam

para poder tomar a decisão

Abílio Diniz, Roberto Justus,

sempre na realização de seus

que muda o rumo de sua

Luísa Helena, Rolin Amaro.

sonhos. Essas pessoas, com

carreira, a não ser que já tenha

Contudo a grande dúvida

o tempo, se tornam grandes

perdido o emprego. Muitas

seguinte à esses nomes é

referências dentro de suas

vezes quem se encaixa nesse

se eles nasceram com esse

famílias. Os empreendedores

tipo de empreendedor são

espírito empreendedor ou

natos, em sua grande maioria,

àqueles que pensam em uma

se eles foram influenciados

têm admiração por figuras

alternativa à aposentadoria.

pelos meios em que viveram,

maternas, paternas ou

qualquer um.
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•

Tipo 3 – O
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empreendedor Serial (Cria

aprofundaremos no próximo

frequência no nosso país

novos negócios)

capítulo.

atualmente, uma vez que

Este empreendedor
é apaixonado pela criação

•

Tipo 5 – O

empreendedor Social

surge a partir da falta de
outra alterativa. Ele não se

das empresas, mas não só,

O objetivo desse

torna empreendedor por

ele gosta principalmente do

empreendedor é construir

vocação ou por desejo, mas

ato de empreender. Ele gosta

um mundo melhor para as

por não ter acesso ao mercado

da emoção, do sentimento

pessoas, se envolvendo em

de trabalho, buscando, por

de criar um negócio e ver

causas humanitárias com

si mesmo, uma forma de

ele crescer. Geralmente

grande comprometimento.

garantir sua renda, mesmo

é alguém extremamente

Acredita no seu desejo de

que pouca. Contudo para os

dinâmico que gosta desse

mudar o mundo, e para

países em desenvolvimento,

desafio. É extremamente

que isso aconteça, cria

esse tipo de empreendedor

sociável, para dessa forma,

oportunidades para pessoas

não é interessante, pois não

poder fazer seu networking.

que não têm acesso a elas.

colabora com o desenvolvimento

Gosta de recrutar e motivar

Esses empreendedores são,

econômico pois, sendo ideias

suas equipes, buscar capital

descritivamente falando,

simples, não contribuem com

inicial para seus novos planos

como os demais, contudo

impostos e outras taxas. No

e não para enquanto não

se realizam vendo as outras

nosso país esse problema,

ver seu desejo se tornar

pessoas crescerem com as

que acontece em grande

realidade. É comum que

oportunidades que lhes

quantidade, está longe de

haja fracasso, mas para esse

são dadas. No Brasil esse

ser resolvido.

empreendedor, este serve de

empreendedor é de extrema

motivação para o próximo.

importância, pois ajuda a

empreendedor Herdeiro

ocupar os espaços deixados

(Sucessão Familiar)

•

Tipo 4 – O

•

Tipo 7 – O

empreendedor Corporativo

pelos setores públicos. Não

O empreendedor

Este tipo de empreendedor

tem como objetivo ganhar

aqui recebe desde cedo

tem ficado em maior evidência

dinheiro, dá prioridade no

a incumbência de levar o

ultimamente, pois há grande

desenvolvimento das pessoas.

patrimônio de sua família à

necessidade das empresas

•

Tipo 6 – O

frente. Em todos os países

se atualizarem e criarem

empreendedor por Necessidade

existem empresas familiares

novos negócios. Sobre esse

Este empreendedor

que são de importância para

tipo de empreendedor nos

tem aparecido com enorme

a estrutura empresarial.
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Contudo, vale dizer que

não mexer no que já está

sucedidos, o planejamento

atualmente está havendo a

sendo feito, pois o modelo

aparece como uma atividade

profissionalização dessa gestão,

tem dado certo.

bem comum nesse universo

por meio “da contratação de

•

específico, apesar de muitos

executivos de mercado para a

Tipo 8 – O

“Normal” (Planejado)

dos bem-sucedidos também

administração da empresa e

Esse é o empreendedor

não se encaixarem nessa

da criação de uma estrutura

que planeja e dessa forma

categoria” (DORNELAS, 2005,

de governança corporativa,

aumenta a probabilidade de

p16).

com os herdeiros opinando

um de ter um negócio bem-

A seguir serão

no conselho de administração

sucedido e assim conseguem

apresentadas características

e não necessariamente

alcançar melhores resultados.

do empreendedor coorporativo

assumindo cargos executivos

Ele tem uma visão do futuro

dentro e fora da escola.

na empresa” (DORNELAS, 2005,

muito clara e que visa as

p15). Existem diferentes perfis

metas, contudo vale dizer que

do empreendedor herdeiro,

esse tipo de empreendedor

uma vez que alguns querem

não é o mais recorrente.

tomar a frente da empresa

“No entanto, ao se analisar

e inovar e outros buscam

apenas empreendedores bem-

EMPREENDEDOR CORPORATIVO
Os empreendedores,

comprometimento; busca de

em geral, devem apresentar

informações; estabelecimento

O empreendedor

dez Características do

de metas; planejamento e

corporativo é aquele interno,

Comportamento Empreendedor,

monitoramento sistemático;

que é capaz de empreender,

que estão diretamente

persuasão e rede de contatos e

mesmo que não seja o dono

ligadas ao desempenho

independência e autoconfiança.

do negócio (PINCHOT III,

de empreendedores bem-

Quanto maior a frequência

1989). No empreendedorismo

sucedidos. São elas: Busca

com que o empreendedor

interno existe a possibilidade

de oportunidades e iniciativa;

aplica tais comportamentos

para que os colaboradores

correr riscos calculados;

à sua prática, mais forte é a

possam participar da ação

exigência de qualidade e

Característica de Comportamento

empreendedora, uma vez

eficiência; persistência;

Empreendedor no seu perfil

que o empreendedorismo
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pessoal (SEBRAE, 2011).
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corporativo “apresenta como

sabendo que dentro das

crescer e trazer melhorias

uma oportunidade estratégica

instituições, atualmente,

para o ambiente coorporativo

para que as instituições

essas características não

no desenvolvimento de

possam melhor se adequar

podem ser negadas e nem

projetos. Nas escolas, por sua

às mudanças do ambiente

escondidas, segundo Bom

vez, esse processo acontece

por meio do desenvolvimento

Angelo (2003), esse assunto

todo o tempo, durante os

de capacidades do capital

é um assunto extremamente

projetos desenvolvidos ao

humano da organização,

delicado para a maior parte

longo de um ano letivo, mas

no sentido de conceber,

das empresas modernas. E

muitas vezes não passa ou

inovar, arriscar e empreender

dentro das unidades escolares

não desenvolve todos os

novos negócios” (MIRANDA;

isso não é diferente.

estágios – ideia, estágio inicial,

SILVEIRA, 2010, p.1).

O empreendedor

crescimento, ideia estabelecida

Dessa forma, dentro das

corporativo, dentro das escolas,

ou em crescimento, madura

empresas, o empreendedorismo

pode ser representado pela

– Identificar e avaliar a

corporativo trabalha de forma

figura do diretor escolar, do

oportunidade; desenvolver o

estratégica para alcançar

coordenador pedagógico ou

plano de negócios (do que se

melhorias e mudanças

mesmo pelos docentes e

busca trabalhar); determinar e

essenciais no ambiente de

funcionários, basta lembrar

captar os recursos necessários;

trabalho, desenvolvendo

que suas características

gerenciar a empresa (ideia)

e aperfeiçoando o perfil

estão presentes dentro

criada (DORNELAS, 2005).

empreendedor não somente

de todos. Contudo, como

Esses estágios têm que,

dos donos das empresas, mas

alguém temido, muitas vezes

ao longo de um processo, ser

também dos funcionários, no

as suas características não

guiados por colaboradores,

sentido de novos projetos.

são desenvolvidas, mesmo

dentro do ambiente escolar,

Os seres humanos

que seja para o bem comum

que estejam dispostos a

já possuem, em menor ou

da comunidade escolar na

passar por todas essas etapas

maior grau, as características

qual esse empreendedor

e dessa forma chegar ao

empreendedoras, contudo

está inserido.

fim do processo com êxito

essas devem ser estimuladas

Dentro de empresas

na proposta inicial, ou com

para que possam se tornar

esse processo de incentivo

o fracasso, mas com força

um diferencial competitivo

tem, cada vez mais, crescido

para buscar nova forma de

dentro das organizações.

e está sendo estimulado para

desenvolver o que é essencial

que possa, de forma conjunta,

à comunidade escolar.

Contudo, mesmo
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio desse estudo

corporativo está, também,

grupo de empreendedores

conclui-se, desde o século XIII

presente. Contudo suas

efetivos dentro da unidade

o empreendedorismo está

características nem sempre são

escolar.

presente no mundo e que todos

desenvolvidas e aproveitadas

possuem as características

de forma satisfatória, uma

necessárias para ser um

vez que, geralmente, existe a

empreendedor, visto que na

centralização nas tomadas de

necessidade – empreendedor

decisões e não há incentivo

por necessidade – qualquer

a inovações. Dessa forma, o

pessoa pode ter uma ideia e

empreendedor corporativo,

ganhar dinheiro com aquilo

mesmo que presente, perde

que produz.

a sua essência dentro escola.

Porém, atualmente,

Para que essa

nos dias atuais, dentro das

realidade mude, é necessário,

empresas, o empreendedor

primeiramente, que haja uma

coorporativo é o mais

conscientização da importância

desejado, apesar de ter sido

de ter as características

considerado, a princípio uma

empreendedoras para que

ameaça para os proprietários.

se possa alcançar de forma

Hoje esse colaborador é

satisfatória os objetivos

almejado e as próprias

pessoais e profissionais.

empresas buscar trabalhar e

Depois dessa conscientização,

investir no desenvolvimento

mapear quais são os pontos

de tais aptidões, pois é

de melhoria. A partir desse

estratégico desenvolver as

diagnóstico estruturado, criar

potencialidades do colaborador

um plano de ação, para a

para que este possa participar

aplicação de treinamentos,

do desenvolvimento da

cursos, oficinas, para que esses

organização.

comportamentos possam

Dentro das unidades

ser desenvolvidos e a partir

escolares o empreendedor

desse ponto ser criado um
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A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NA INCLUSÃO DE
ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
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Artigo apresentado como requisito parcial para aprovação do Trabalho de Conclusão do
Curso de Especialização em. Educação Especial em Deficiência Intelectual.

Esse trabalho aborda

do pressuposto que a inclusão

o papel do lúdico diante da

as contribuições do brincar e

escolar é um movimento atual

adaptação curricular, da

da ludicidade no processo de

que apresenta paradigmas

forma de integração desse

inclusão escolar de alunos com

diferenciados em relação à

aluno em sala de aula e os

deficiência intelectual. Tem o

escolaridade dos sujeitos com

aspectos mais relevantes para

propósito de averiguar o papel do

necessidades educacionais

que o processo de inclusão do

lúdico nesse processo, partindo

especiais. A pesquisa apresenta

aluno com deficiência mental
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aconteça. O objetivo com este

dos processos de produção

se a adaptação curricular está

estudo é aprofundar os debates

de conhecimento na área,

atendendo aos educandos

referentes a essa temática, bem

compreender como é feita a

e se está voltada às suas

como ampliar as discussões

inclusão de educandos; verificar

necessidades educacionais.

Palavras-chave: Educação; Inclusão; Brincar; Lúdico

INTRODUÇÃO
O trabalho em questão

moral e ética, ao desafio de

constituir uma análise crítica,

tem como objetivo a busca

implantar ações que resultem

apoiada em pesquisa teórica,

por uma reflexão na forma

na garantia da educação de

sobre o que há publicado

como a inclusão é vista na

qualidade para todos os

acerca de educação inclusiva

realidade escolar. Relacionar

alunos, levando em conta

na perspectiva principal do

este tema tão significativo

as especificidades de cada

atendimento escolar de alunos

a prática lúdica em sala de

deficiência. Para os sistemas

com deficiência intelectual

aula é a forma mais acessível

de ensino, a oferta de

e a presença das atividades

de sensibilizar professores,

escolarização para alunos que

lúdicas nesse processo,

familiares e a sociedade em

apresentam diferentes tipos

exaltando o papel do professor

geral para a importância dos

de necessidades educacionais

como agente transformador

processos lúdicos na inclusão

especiais configura-se numa

da educação inclusiva, a fim

da criança com deficiência

perspectiva relativamente

de disseminar conceitos e

intelectual no âmbito escolar

recente e impõe mudanças

ideias que possam contribuir

significativas

para a construção de uma

Ressaltamos a
importância do brincar e

As mudanças

escola comprometida com

do lúdico no processo de

necessárias à escola, em

a aprendizagem de todos

desenvolvimento do aluno

parte das vezes, tem no

os alunos.

com deficiência – tendo como

cenário atual a constante

foco a aprendizagem e a

preocupação com a formação

construção do conhecimento

dos professores, utilizando

através de brincadeiras

cada vez mais o papel do

significativas.

brincar e do lúdico como

A escola está exposta,

agente dessa formação.

por prerrogativa legal,

O intuito deste trabalho é
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O CURRÍCULO, O LÚDICO E A DEFICIÊNCIA
INTELECTUAL

Diversos entendimentos

calvinismo. E, terceiro, o gosto

espaço de lutas de interesses

sobre o currículo podem

calvinista pelo uso figurado de

diversos. Tido como prática

nos indicar diferentes

“vitae curriculum” – uma frase

cultural e de significação, é o

práticas pedagógicas

que remonta a Cícero (morte:

documento regulamentador

mostrando-se, assim, o

43 A.C.) – foi ampliado para

da prática pedagógica por

ensino e a aprendizagem de

englobar as novas características

meio do qual se define o que

maneiras bastante distintas.

de ordem e de sequência da

as escolas devem ensinar, a

Historicamente, temos

escolarização do século XVI

forma como o ensino deve

compreensões do termo

(HAMILTON, 1992, p. 47).

ser promovido e avaliado

“currículo” que diferem

O currículo “oficial”,

e, ainda, a possibilidade de

entre si. De acordo com

estabelecido ou proposto por

flexibilização e adaptação

David Hamilton, a origem

documentos governamentais,

para que todos os alunos

do termo curriculum data

por exemplo, exerce notável

sejam educados em uma

do século XVI, e seu uso

influência sobre a prática

mesma escola.

remetia a um significado

pedagógica desenvolvida

Partindo desse princípio,

bastante distinto daqueles

nos sistemas de ensino. No

o papel da brincadeira e

que temos hoje:

entanto, sabemos que existem

das atividades lúsicas na

O termo educacional “curriculum”

outros tantos aspectos que

escola é, além de realizar

emergiu na confluência de

se fazem notar no cotidiano

uma orientação educacional,

vários movimentos sociais e

escolar que não podem ser

propor a intervenção no

ideológicos. Primeiro, sob a

desconsiderados quando se

currículo, no projeto político

influência das revisões de Ramus,

deseja investigar a prática

pedagógico, na metodologia

o ensino de dialética ofereceu

pedagógica (o fazer na sala

de ensino do professor,

uma pedagogia geral que podia

de aula) e sua relação com

nas formas de aprender do

ser aplicada a todas as áreas de

o currículo.

professor. O lúdico vai fazer

aprendizagem. Segundo, as visões

Para fins da presente

uma „leitura” nas entrelinhas,

de Ramus sobre a organização

investigação, tem-se o

das narrativas, do currículo

do ensino e da aprendizagem

currículo como um texto

oculto, da dinâmica entre

tornaram-se consoantes com

claramente imbricado de

os atores da escola, das

as aspirações disciplinares do

poder e, portanto, como um

possibilidades de mudança,
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da necessidade de ajuda,

modelo vigente por meio

implementação prática das

dos trabalhos realizados,

de propostas e soluções

orientações curriculares no

das dificuldades detectadas,

diretamente relacionadas

dia-a-dia junto aos alunos,

dos vínculos estabelecidos,

à prática, que poderão ser

o professor deve ter seu

dos comportamentos e

de papel das atividades

espaço de autoria garantido.

atitudes de todos alunos,

lúdicas e desse modo incluir

É fundamental que o

mas com ênfase aos alunos

o aluno com deficiência de

professor seja e se sinta criador

com deficiência intelectual.

modo mais eficaz em sala

de seu trabalho, senhor de

Sob essa perspectiva, o

de aula. Tais alternativas

muitas decisões conscientes

papel do professor frente ao

devem-se às características

relativas à prática pedagógica

currículo lhe resguarda um

específicas de cada grupo

que constrói diariamente

espaço de reflexão crítica e

de alunos com que cada

junto a seus alunos. Como

co-elaboração. Tendo isso em

professor deverá trabalhar

profissional crítico, apropria-

vista, a ludicidade é uma área

e, ainda, às características

se das produções a respeito

extremamente importante

individuais dos alunos.

do currículo e é capaz de

para auxiliar na tomada das

Pensar a escola à luz

construir alternativas ao

decisões necessárias para a

de uma inclusão dos alunos

modelo vigente por meio

implementação prática das

com deficiência intelectual,

de propostas e soluções

orientações curriculares no

significa analisar um

diretamente relacionadas

dia-a-dia junto aos alunos,

processo que inclui questões

à prática. Tais alternativas

devendo ter seu espaço de

metodológicas, relacionais e

devem-se às características

autoria garantido.

socioculturais, englobando

específicas de cada grupo

É fundamental que o

o ponto de vista de quem

de alunos com que cada

professor seja e se sinta criador

ensina e de quem aprende,

professor deverá trabalhar

de seu trabalho, senhor de

abrangendo a participação da

e, ainda, às características

muitas decisões conscientes

família e da sociedade, sob uma

individuais dos alunos.

relativas à prática pedagógica

perspectiva lúdica e dinâmica,

que constrói diariamente

o papel do professor frente

junto a seus alunos. Como

ao currículo lhe resguarda

profissional crítico, apropria-

um espaço de reflexão crítica

se das produções a respeito

e colaboração. Tendo em

do currículo e é capaz de

vista que é ele que toma as

construir alternativas ao

decisões necessárias para a
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O LÚDICO NA SALA DE AULA
As propostas mais

valor e sentido à palavra

leiga. Necessita planejamento,

atuais para o atendimento

de quem fala, permitindo-

experimentação, de forma a se

de alunos com necessidades

lhe organizar-se (começar a

identificar o que precisa ser

educacionais especiais

entender-se), precisamente

feito em cada comunidade,

preconizam que todos os

a partir de ser ouvido”

para garantir o acesso das

alunos, mesmo os que

(FERNANDEZ, 1991, p. 126).

pessoas com deficiência do

tenham condições que afetem

Com isso, a escuta de forma

local e de outras comunidades

sensivelmente aprendizagem,

lúdica, mas efetiva, torna-

aos recursos e serviços nela

como deficiências físicas,

se fator preponderante no

disponíveis. Não se instala por

múltiplas (paralisia cerebral,

atendimento a heterogeneidade

decreto, nem de um dia para

surdo cegueira etc.) ou

de alunos que temos na

outro. Mas há que se envolver

sensoriais (auditiva e visual),

escola, possibilitando-lhes,

efetiva e coletivamente, caso se

deficiência intelectual (como

vez e voz para expressarem-

pretenda um país mais humano,

nosso foco neste trabalho),

se oralmente e/ou através de

justo e compromissado com

transtornos severos de

mensagens subliminares. Para

seu próprio futuro e bem-estar

comportamento ou condutas

tornar a educação inclusiva

(2003, p.11).

típicas (autismo e psicoses),

possível é necessário que se

O professor

bem como altas habilidades

avaliem as reais condições

mais uma vez tem papel

(superdotados) devem ser

que possibilitam a inclusão

fundamental nesse processo

inseridos no sistema regular

contínua e sistematicamente

de desenvolvimento, pois

de ensino, com o mínimo

planejada, tendo em vista a

ele deve “escutar e traduzir”

possível de distorção idade-

possibilidade de ruptura total

(FERNANDEZ, 1991, p. 127) de

série (GLAT, 1999).

com o sistema tradicional e a

modo transcendente o que lhe

Nesse sentido,

conquista de uma sociedade

é apresentado, buscando a

a ludicidade tem papel

solidária que respeite, valorize

atitude profissional necessária

fundamental para esses

e conviva com a diversidade.

no trato dos dados obtidos

alunos, pois atua enquanto

Para Aranha, o ideário da

através de sua escuta e análise.

terapia, como um sujeito

inclusão é

Pois, “são as palavras, ou sua

que “legaliza a palavra do

(...) um projeto a ser construído

ausência, associados com a

paciente, [...] alguém que

por todos: família, diferentes

cena penosa, as que dão ao

com sua escuta outorga

setores da vida pública e população

sujeito os elementos que
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impressionarão sua imaginação”

cotidiana de nossas escolas.

compreensão da função,

(FERNANDEZ, 1991, p. 127).

Entre estas, a principal, sem

estrutura e dinâmica do

Assim, uma das funções

dúvida, é o despreparo dos

ensino, visando à melhoria

de garantir brincadeiras e

professores do ensino regular

da instrução e o atendimento

atividades lúdicas é garantir

para receber em suas salas

da diversidade encontrada

ao indivíduo, através da

de aula, geralmente repletas

em sala de aula. O princípio

ludicidade, a possibilidade

de alunos com problemas de

da educação inclusiva é a

de que fale do que realmente

disciplina e aprendizagem,

valorização e o respeito

lhe carece de importância.

essa clientela (GLAT, 1999).

à diversidade humana, o

O processo de educação

Nesse sentido, aliar

planejamento de programas

inclusiva requer um conjunto

brincadeiras e jogos na rotina

educacionais que dê conta

de mudanças e atitudes de

escolar pode auxiliar no

de atender todo o alunado,

todas as partes: governo,

enfrentamento da exclusão e na

e que possa ao mesmo

instituições formadoras,

luta pela não exclusão através

tempo, oferecer um ensino de

escolas, comunidade, famílias,

de pesquisas e produções

qualidade e comprometer-se

enfim todos os envolvidos

científicas, orientação e ação

com a aprendizagem.

em ações que envolvam as

pontual sobre as situações já

Para a proposta de

transformações nas práticas de

existentes e prevenção tanto

educação inclusiva deixar

atendimento às pessoas com

no grupo escolar quanto

de ser mero discurso, é

necessidades educacionais,

no familiar. O professor,

necessário levar em conta a

incluindo todas as crianças

portanto, precisa utilizar

concepção de educação que

na escola, sem distinção

seu papel articulador para

fundamenta a experiência

de raça, cor, condições

auxiliar no enfrentamento das

escolar; a inclusão implica

físicas, sociais, emocionais,

dificuldades que o processo

mudança de concepção

socioeconômicas e / ou

de inclusão pode trazer. A

de educação e, sobretudo,

cognitivas, entre outras. No

proposta de educação para

de suas práticas. Para que

entanto, não basta que uma

todos constitui-se um ideal e

ela se efetive, é necessário

proposta se torne lei para que

também um grande desafio;

que gestores, professores,

a mesma seja imediatamente

enfrentar esse desafio é buscar

enfim todos os envolvidos

aplicada, inúmeras são as

uma educação que atenda

no processo educacional

barreiras que impedem que

a todos, sem restrições. O

transformem e renovem

a política de inclusão se

princípio da inclusão exige

sua prática, e isto inclui

torne realidade na prática

uma mudança radical na

acreditar nas possibilidades
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de aprendizagem de todos

processo, sendo, portanto

do lúdico para o atendimento

os alunos, o que exige

uma área que centra seus

de alunos com deficiência e

flexibilidade curricular e

objetivos na compreensão

principalmente a intelectual,

adequação de metodologias

dos processos humanos,

pois acreditamos que é

de ensino e de avaliação, como

com a clara função de buscar

conhecendo e reconhecendo

incluir atividades lúdicas e

o sucesso do processo

cada aluno, em especial esse

a brincadeira como forma

de ensino-aprendizagem

alunado, com suas reais

significativa de aprendizagem.

Nessa direção, é importante

capacidades, possibilidades e

Quanto ao aspecto

que, em seu processo de

dificuldades, que o professor

pedagógico, as mudanças

formação, os professores se

pode transformar sua prática

passam, sem dúvida,

debrucem mais sobre práticas

e ampliar as oportunidades

pela atenção especial ao

pedagógicas que os levem

de garantir a aprendizagem.

professor e sua formação.

a trabalhar e a entender

Dar condições para que o

E nesse sentido, enquanto

melhor a diversidade, pois o

aluno com deficiência faça

campo multidisciplinar de

desconhecido leva ao medo,

cada vez mais, e melhor, o

conhecimento humano, a

à insegurança, à passividade

que pode fazer, é tirá-lo da

ludicidade se propõem a

e ao engessamento, é claro

condição de desvantagem,

investigar a aprendizagem,

que esse não é um percurso

de ser visto como “menos”

enfatizando seus processos,

somente do professor; e é por

ou “pior”.

seus mecanismos e as

isso que enfatizamos tanto

possíveis dificuldades desse

neste trabalho a importância

O PAPEL DO PROFESSOR NO ENSINO LÚDICO
O professor tem um

brincadeiras e do lúdico das

professor deve contribuir

papel fundamental em sala

crianças visando a inclusão

para ele tornar-se um sujeito

de aula e é inegável, a partir

escolar plena. Para que essas

observador, crítico e com a

das pesquisas realizadas para

dinâmicas sejam realizadas

habilidade de agir junto a

a execução deste trabalho,

a contento é necessário

outras pessoas num processo

valorizar a importância que

abordar um tema de sensível

educativo. Isto é, capaz de

a ludicidade apresenta,

importância: a formação do

criar, de mediar situações

construindo proposições

docente.

educativas. Nesse sentido,

que visem a ampliação das
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A formação inicial do

pressupõe-se que os cursos
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de formação de professores

às exigências do mundo

do projeto político-pedagógico

deveriam aproximar seu

tecnológico e globalizado),

da escola e da educação, da

currículo ao campo de

pois deve-se respeitar o

construção de uma escola

trabalho.

tempo da aprendizagem do

aberta para todos e ainda, da

O tipo de formação

aluno, que cada situação

restauração, da significação

que a inclusão implica remete

nunca vista no cotidiano da

social da atividade dos

a firmar parcerias entre a

sala de aula, sirva como uma

professores. O lúdico deve

comunidade escolar, para que

co-experiência tornando-o

atuar como uma articulação

se possa cultivar ativa uma

um eterno aprendiz em face

desse ambiente escolar de

frente reflexiva e investigativa

a subjetividade das situações.

troca de experiências e de

às inúmeras solicitações

Para não limitar a

constante formação, visando,

de alternativas que essa

sua ação pedagógica, cabe

com sua formação teórica

modalidade de trabalho exige.

ao professor ampliar os

e prática agir como elo de

O processo de construção

conhecimentos específicos

ligação entre professores,

de escolas que atendam a

através da formação continuada,

alunos com deficiência e

todos os alunos provoca, na

aprimorando o processo

família.

própria escola, a revelação

ensino-aprendizagem e a

de questões de estrutura e

interação do professor e do

de funcionamento, as quais

aluno. O saber pedagógico

subvertem seus paradigmas

construído é o que fundamenta

e sugerem o compromisso

a ação docente. A criação de

em se redimensionar o

espaços para a formação

papel escolar. Retomando

contínua do professor no

os aspectos teóricos já

seu cotidiano escolar, por

apresentados, comparando

meio do diálogo, discussão

com as propostas legais e

e debate do conhecimento

o período em que foram

acadêmico explícito e do

efetivadas, podemos afirmar

conhecimento tácito que os

que, embora a formação

atores internos e externos

do professor não deva

desenvolvem no espaço

seguir uma racionalidade

escolar e fora dele pode ser

técnica (no que diz respeito

uma possibilidade, um foco

à adequação da formação

irradiador para a reconstrução
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na escrita deste artigo,

vista dessa perspectiva, teve

de uma proposta de inclusão

defendemos que a função

como objetivo resgatar e

dos alunos com deficiência

da escola não é apenas a

analisar como está assegurada

intelectual em sala de

de ensinar conteúdos, mas

legalmente a inclusão escolar

aula, requer uma refinada

também e principalmente, de

em face ao novo paradigma

capacidade de pensar sobre

aproximar-se da identidade

da educação, para que se

o pensar, agir e sentir na

dos alunos e favorecer a

possa trabalhar com o aluno

prática pedagógica. Quais

construção da subjetividade.

que apresenta necessidades

os problemas enfrentados?

As escolas inclusivas devem

educacionais especiais

De que forma o professor

fomentar o respeito mútuo,

objetivando a aquisição de

os percebe e como os

reconhecendo e respondendo

sua autonomia para favorecer

outros os percebem? Que

às diversas dificuldades de

seu convívio social.

informações o professor

seus alunos, acomodando

Para essa empreitada

necessita para compreendê-

os diferentes estilos e

de intervenções na educação

lo em profundidade? Que

ritmos de aprendizagem,

em direção à constituição

estratégias podemos construir

assegurando e provendo uma

de escolas para todos, uma

para mobilizar pessoas e

educação de qualidade para

das dimensões é o trabalho

recursos para resolvê-lo?

todos, mediante currículos

de uma educação lúdica

As soluções encontradas

apropriados, modificações

que trabalhando dentro

foram adequadas? Quais os

organizacionais, estratégias de

da escola, pode auxiliar no

acertos? Quais as falhas? O

ensino, recursos e parcerias

processo de inclusão, tanto

que tem que ser modificado?

com suas comunidades.

auxiliando os professores em

Independentemente do

Isso implica, ainda, um

seu processo de formação

caminho adotado, cabe ao

esforço para a atualização e

continuada quanto nas

professor tomar consciência

reestruturação das condições

adaptações curriculares, por

do embasamento teórico de

atuais, para que o ensino

exemplo, sempre visando a

sua prática e dos limites de

seja adaptado à diversidade

real inclusão dos alunos com

seu saber e do seu fazer para

e às ações pedagógicas dos

necessidades educacionais

atender as demandas sociais

aprendizes.

especiais nas classes comuns.

e escolares da atualidade,

Em síntese, o exercício

estar aberto às infinitas

Este trabalho, em
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possibilidades existentes

nem social de qualquer aluno.

uma parceria de sucesso que

nos sistemas de ideias e

Inclusão se faz a partir de

entenda as especificidades

admitir que a subjetividade

esforços conjugados de vários

de cada aluno visando uma

e a racionalidade não estão

atores sociais, da escola

educação completa e global.

dissociadas.

como um todo, contando

Cabe, ainda, lembrar

com jogos e brincadeiras

que o professor, sozinho, não

para aproximar o aluno e o

faz a inclusão, nem escolar

professor, formando assim
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A ARTE NO COTIDIANO ESCOLAR
Trabalhar a arte
no cotidiano escolar dá
possibilidades de improvisar,
transformar, preparando o
indivíduo para o mundo ao
seu redor. Esse estudo será
caracterizado como pesquisa
teórica, de abordagem
qualitativa, caracterizando-se
também como pesquisa do
tipo bibliográfica. A partir do
referencial teórico pudemos
compreender o quão é
importante o desenvolvimento
da imaginação, da curiosidade,
da expressão, da cognição
e da criatividade através do
fazer arte. O processo de
aprendizagem faz parte do
ser humano e a criatividade
faz com que este processo se
desenvolva de forma lúdica
na arte. Precisamos cultivar
http://www.archdaily.com.br/br/805176/a-arte-dos-grafiteiros-no-carnaval-de-recife-em-2017
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e manter esse processo ativo

aprendizado do indivíduo não

bagagem de conhecimento

e estimular a criatividade, a

somente para o ambiente

teórico e prático para que

observação e o senso crítico

educacional, mas também

assim consiga desenvolver

para que as crianças possam

o capacita para os demais

um trabalho docente de

ter um olhar amplo e uma

meios sociais, também

qualidade facilitando a

visão complexa do mundo

destaca a importância do

aprendizagem do discente.

que a rodeia. Esta disciplina

educador em arte, no qual

é capaz de desenvolver o

o mesmo deve carregar uma

Palavras-chave: Arte; Cotidiano; Educação; Escola; Aprendizagem

INTRODUÇÃO
O presente artigo

em um mundo visual, desde

ou musical; 2 Artes que se

aborda a arte no cotidiano

a combinação de uma roupa

manifestam por meio de

escolar, com a importância

que depende da harmonia

elementos visuais e táteis,

da arte no processo de

de cores até mesmo para

tais como desenho, a pintura,

ensino e aprendizagem,

entender a decoração de

a escultura, etc”.

com objetivo de analisar

um ambiente onde entra o

Segundo o Dicionário

a pratica pedagógica do

equilíbrio das cores mais uma

Cegalla (2005) arte tem como

professor, e de que forma

vez presente no dia a dia.

significado: “1. Aplicação

está sendo trabalhada essa

Ajuda a compreender o estado

de talento, criatividade e

disciplina na sala de aula. A

de espirito de uma pessoa,

vivencia na consecução de

arte está presente em nossas

uma vez que expressam seus

uma obra que impressiona

vidas de forma significativa,

sentimentos por meio das

pela sua forma; 2. Artificio,

contribui integralmente

diversas linguagens artísticas

artimanha, habilidade” .

para o desenvolvimento

como música, dança, teatro e

Contextualizando essas

humano e é uma forma que

artes visuais. (ZAGONEL,2011).

definições na educação, a Arte

o homem encontrou para

De acordo com o

refere-se à capacidade que leva

marcar sua presença no

Dicionário Aurélio de Língua

o indivíduo a compreender e

mundo. A arte é importante

Portuguesa (2002) Arte quer

então descobrir e desenvolver

dentro da escola, porque é

dizer: “1.Capacidade ou

as habilidades contidas

importante fora dela, vivemos

atividade humana de criação

em si. Muitas vezes não é
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compreendida por alguns

que estabelece em seu artigo

teatro. A criatividade deve

alunos, que questionam o

26, parágrafo 2º: “O ensino da

ser incentivada no contexto

porquê aprender determinados

arte constituirá componente

escolar contribuindo para a

conteúdos tais como: cores,

curricular obrigatório, nos

qualidade de vida.

figuras geométricas, técnicas

diversos níveis da educação

O papel do professor

de pinturas, entre outros.

básica de forma a promover

de arte é fundamental nesse

“Arte”. Domingos Paschoal

o desenvolvimento cultural

processo, pois de acordo com

Dicionario Escolar da Língua

dos alunos” (BRASIL, 1996).

os parâmetros curriculares

Portuguesa(p.68,1ª ed.). São

Ainda, de acordo com

nessa disciplina o aluno

Paulo; Editora: Companhia

os Parâmetros Curriculares

desenvolve sua sensibilidade,

Nacional. 2005. Print.

Nacionais da Arte:

percepção, imaginação

Nós professores

É importante esclarecer que a

tanto como realizar formas

precisamos nos questionar

qualidade dessa intervenção

artísticas, pela natureza e

quais são as novas finalidades

depende da experiência que o

diferentes culturas. O docente

sociais da educação, qual

professor tem, tanto em artes

é importante no ensino, pois

a escola que queremos e

quanto de seu grupo de alunos.

ele que oferece condições

sonhamos e que competências

É fundamental que o professor

para estudos e transmitir o

são necessárias para a

conheça, por experiência

conhecimento do aluno, a

formação do ser humano.

própria, as questões que podem

criança está frequentemente

Neste contexto Freire diz que:

ocorrer durante um processo de

assimilando aquilo que está

Ensinar significa acompanhar e

criação, saiba formular para si

em seu redor, cabendo ao

instrumentalizar com intervenções,

mesmo perguntas relativas ao

professor de arte saber lidar

devoluções e encaminhamentos

conhecimento artístico e saiba

com os acontecimentos na

esse processo de mudança de

observar seus alunos durante

sala de aula. É importante

apropriação do pensamento,

as propostas que realizam, para

observar o que ocorre nos

dos desejos e sonhos de vida.

que esse conjunto de dados

passeios, nos trajetos de

Educador ensina, enquanto ensina

conduzam suas intervenções e

ida e volta à escola, nas

aprende a pensar (melhor) e a

reflexões. (BRASIL, 1998, p.95)

brincadeiras, programas

construir seus sonhos de vida.

Elaborar arte na educação

de rádios e televisão e

é estar junto, dar liberdade,

analisar se essas vivencias

A lei de Diretrizes e

permitir que o educando

estão contribuindo com o

Bases da Educação Nacional

possa expressar-se através

desenvolvimento do aluno.

(LDB nº 9.394), obriga o ensino,

da pintura, gravura, dança,

(OLIVEIRA NETO,2015)

(FREIRE, 1996, p.17).
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A arte é muito

construir conhecimentos,

pois conforme esclarece os

importante no cotidiano

aprender sobre culturas

PCN’S de Artes:

escolar e deve estar presente

diferentes, por meio das Artes

[...] escapa-lhe a dimensão do

nas salas de aula porque

visuais, do Teatro, da Dança,

sonho, da força comunicativa

é uma linguagem, é uma

Música, das linguagens da

dos objetos a sua volta, da

maneira de representar o

Arte. Nesse sentido:

sonoridade instigante da poesia,

mundo em que viemos, deve-

Pensar o Ensino de Arte é pensar

das criações musicais, das cores

se extrapolar as dimensões

na leitura e produção de uma

e formas, dos gestos e luzes

da escola ultrapassar a teoria

linguagem que desconhece

que buscam o sentido da vida.

do pensamento artístico.

fronteiras, que existe em todo

Apenas um ensino criador pode

Toda cultura e todo o meio

o mundo, quaisquer que sejam

favorecer a integração entre a

em que vive tem suas

as etnias, os credos, as épocas,

aprendizagem racional e estética

próprias características, seus

e que, como toda linguagem,

(BRASIL, 1997, p. 39).

padrões, valores, normas,

possui seus códigos próprios,

ideias e objetivos, que são

em um sistema estruturado de

transmitidos e reforçados

signos (SILVEIRA, 2006, p. 93).

para as gerações que em

Através da Arte é possível

nela vive.

fazer uma ressignificação da

Dessa forma, o ensino

realidade, uma vez que a troca

de arte deve ser voltado a

de experiências que ocorre no

parte intelectual e social do

ambiente escolar mostra que

educando, fazendo assim com

cada indivíduo compreende

que ele ultrapasse suas próprias

a mesma coisa de maneira

barreiras do conhecimento.

diferente, construindo o

As pessoas ainda pensam que

próprio conhecimento, isto é,

a palavra é a única forma de

seu ponto de vista. O ensino

comunicação existente no

de arte é tão importante na

mundo, mas, ao contrário

vida dos seres humanos,

a esse pensamento assim

que podemos dizer que o

como aprendemos a ler as

indivíduo que não possui

palavras, também podemos

um contato direto com a

fazer leituras de imagens para

arte, terá uma experiência

melhor compreender o mundo,

de aprendizagem limitada,
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ARTE NA SALA DE AULA
É através das aulas

por intermédio do professor

como um passatempo.

de Arte que o professor

ou do seu meio (família,

É papel dos educadores

irá estimular seu aluno a

colegas, sociedade), ajuda

desenvolver nos alunos o

investigar, inventar, explorar

no desenvolvimento de suas

conhecimento de mundo

e, mesmo cometendo erros,

expressões e percepções.

através das artes, conduzindo

ele não terá medo de liberar

O professor como principal

cada um deles a conhecer as

sua criatividade. O professor

mediador dos conhecimentos

suas limitações e a explorar

deve apresentar a atividade

precisa apresentar à criança

as suas potencialidades.

como algo essencial para a

situações que lhe possibilitem

Desenvolver capacidades

criança, e também deve estar

ampliar e enriquecer suas

com base no olhar e refletir

motivado com o trabalho,

experiências, de modo

sobre as imagens devem ser

não apenas orientando

prazeroso e lúdico. De acordo

compromissos da escola,

de forma mecânica, mas

com os PCN – Artes: “aprender

dando possibilidade para que

fazendo a criança sentir

com sentido e prazer está

os estudantes se apropriem

sua importância para que a

associado à compreensão

de procedimentos, criem e

atividade, seja significativa

mais clara daquilo que é

reconheçam significados nas

para o aluno.

ensinado” (BRASIL, 1997,

suas produções e na arte das

Durante todo o seu

p.47-48), dessa forma é

mais diversas culturas. Para

desenvolvimento expressivo

função do professor escolher

isso acontecer o educador

a criança conhece e aprimora

quais os recursos didáticos

precisa garantir condições

saberes, técnicas e sensações,

mais eficientes para expor

para que os alunos apreciem

construindo assim, sua poética

os conteúdos, “observando

obras variadas e tenham

pessoal. É nesse aprimorar/

sempre a necessidade de

experiências significativas

construir que se faz necessária

introduzir formas artísticas,

com diferentes tipos de

uma boa prática pedagógica

porque ensinar arte com arte

matérias, muitos docentes

desenvolvida pelo professor.

é o caminho mais eficaz”

possuem dificuldades em

O papel do professor

PCN-Artes (1997, p.p.47e48).

planejar sequencias didáticas

é mediar os conhecimentos,

As atividades artísticas

nessa área e justificam que

apresentar novos saberes

são tão importantes quanto as

não conseguem organizar

aos que a criança já possui.

outras disciplinas curriculares

as atividades sozinhos

Tudo o que ela adquire, seja

e não podem ser vistas apenas

(MAYRINK, 2017).
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É o coordenador

essências na interação social

artes. Na escola regular os

pedagógico que ajuda o

da criança e os professores

alunos eram orientados a

professor na organização

podem desfrutar para

fazer cópias de desenhos,

da rotina de arte, e juntos

trabalhar o afetivo e a

aprendiam a decodificar

elaboram um plano de

interação social da criança,

uma partitura musical de

formação dos conteúdos

o educador pode utiliza-la

modo mecânico, os teatros

e propostas que envolvem

no auxílio da motricidade

só eram permitidos em datas

esse tema, é preciso que o

infantil que deve ser bem

festivas, sempre visando

coordenador estimule a equipe

trabalhada desde a infância

valores cívicos e morais,

docente a refletir sobre as

para que, futuramente, ela

a dança estava ligada à

suas práticas, planejar em

possa sentir a diferença desse

Educação Física. O ensino

parceria e vivenciar atividades

recurso na sua vida pessoal,

era centrado no professor

que podem ser aplicadas

escolar e profissional.

e voltado apenas para a

em sala, isso é importante

É de fundamental

aquisição de informações,

para que o educador tenha

importância nas aulas de

nada era democrático no

segurança na escolha dos

arte alimentar a fantasia

ambiente escolar e só quem

conteúdos e trace objetivos

e estimular a observação,

detinha maior poder financeiro

definidos para suas aulas

pois são indispensáveis para

poderia ter acesso a esse

(MAYRINK,2017).

perceber o que ocorre no

conhecimento. Pode-se

A criança, desde

cotidiano da criança e é na sala

dizer ainda que, se aprendia

de bebê, começa emitindo

de aula que a arte vai além

arte sem ver arte, o que é o

sons, movimenta o corpo,

de uma ferramenta, através

mesmo que aprender a ler

rabisca as paredes de casa

dela é possível conhecer e

sem ter acesso aos livros e

e desenvolve atividades

compreender as mudanças

ao mundo da escrita.

rítmicas, interagindo com

que ocorrem no íntimo da

o mundo sem precisar ser

criança (ZAGONEL, 2011).

Com o passar dos anos,
o ensino passa a centrar-se

estimulada. A arte propicia

Por muito tempo, de

no aluno e as aulas de arte a

à criança expressar seus

maneira tradicional o ensino

desenvolver habilidades que

sentimentos e ideias, colocar

de arte era hierarquizado

levam ao desenvolvimento

a criatividade em prática,

nos seus conteúdos e em

da criatividade e liberação

fazendo com que seu lado

relação ao público alvo. A

emocional. A arte tem muitas

afetivo seja realçado. No

arte era somente estudada

funções como: questionar,

âmbito escolar as artes são

nas academias de belas-

criticar, sensibilizar, mostrar
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a realidade e embelezar,

possa explorar o universo

Em relação ao interesse do

mas não significa que tudo

onde vive possibilitando o

aluno é importante escolher

deve ser belo e sim que

domínio de diferentes formas

conteúdos de acordo com

deve ter um significado, uma

de interpretação, tomando

a faixa etária, interesse e

importância.

como referência a sua visão

cultura do grupo. Ao pensar

e seu conhecimento.

na importância da arte no

De acordo com Zagonel
(2011), o ensino de arte

E a Atividade de

cotidiano escolar, nota-se que

na escola pode ter muitos

Apreciação e Produção Artística

além de ser responsável pelas

objetivos, no entanto, o

é quando o aluno, a partir

expressões de sentimentos

importante é que sustentem

de um determinado tema,

e pensamento de todo e

sobre os três pilares que

possa construir estratégias de

qualquer indivíduo, mesmo

são: formação dos sentidos,

compreensão e interpretação

que ele não perceba, é

conhecimento artístico,

dos objetos que constituem

por meio das linguagens

atividade de apreciação e

a produção cultural.

artísticas que os indivíduos

Então, pode-se dizer

conseguem compreender e

A Formação dos

que para poder cumprir

estabelecer relações entre o

Sentidos é o que nos

com os objetivos do ensino

mundo externo e interno, ou

permite ordenar, transpor

de arte, simplificando um

seja, sentimentos e realidade

e interpretar por meio das

pouco essa questão, será

(LIMA, 2014).

diferentes linguagens nossa

importante: a relação entre

A escola não é somente

visão sobre a realidade.

a atividade de apreciação

espaço para se aprender a

Compreender nosso entorno

e produção artística; a

ler, escrever e fazer contas

é indispensável para a

realidade cultural da escola

mas deve também trabalhar

expressão e interpretação

como ponto de partida do

o desenvolvimento da

do espaço do fazemos parte.

trabalho; a articulação entre

sensibilização e expressividade

Além de ter o domínio do

os conteúdos dos diversos

dos alunos para que ele

conhecimento artístico e

grupos.

se conheça. É de extrema

produção artística.

ampliar a compreensão da

As atividades do

importância que o professor

cultura visual, sonora, cênica

ensino de arte realizadas

de arte adquira uma formação

e da dança.

no cotidiano escolar

de qualidade como também

O Conhecimento

devem estar relacionadas

de uma educação continuada

Artístico é considerado

ao interesse do aluno e a

para que possa desenvolver

fundamental para que o aluno

realidade cultural da escola.

as diversas linguagens, como
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arte cênica dança música

para o portal Educar para

especialista.

e artes visuais em sala de

Crescer, a escrita nada mais

[...] Que as crianças não precisam

aula. A arte também tem um

é do que desenhar letras e

parar de desenhar para aprender

papel importante durante o

juntá-las em palavras para

a escrever. As duas atividades

processo de alfabetização,

criar significados. “Uma

podem continuar lado a lado,

principalmente o desenho,

criança que desenha por 15

assim, para desenvolver os

presente no cotidiano das

minutos todos os dias chega

movimentos que ajudam na

crianças desde os primeiros

às letras naturalmente, já que

escrita, a melhor escolha é o

anos de vida. De acordo

o movimento para fazer uma

desenho livre. Ligar pontos,

com a neurocientista e

letra de mão (letra cursiva)

preencher ou colorir desenhos

antropóloga, Elvira Souza

ou de forma (letra bastão)

prontos é divertido e pode fazer

Lima (2014), em entrevista

vem do desenho”, afirma a

parte das brincadeiras das

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao realizar esse

forma lúdica e espontânea

estudo podemos concluir

no cotidiano escolar ou no

O professor possui

que por intermédio da arte,

ambiente familiar. Através

o importante papel de

o ser humano, expressa

do ensino com arte, a criança

mediador para que a arte se

seus pensamentos, suas

desenvolve o prazer em aprender

concretize, sendo assim, se faz

emoções, sua visão do

e a desenvolver seu cognitivo

necessário que o mesmo tome

mundo. A arte responsável

através do olhar observador.

consciência da importância

pelo desenvolvimento social

Portanto, o processo de

de seu trabalho em sala de

e cognitivo da criança,

aprendizagem faz parte do

aula, o docente deve buscar

contribui no cotidiano

ser humano e a criatividade

desenvolver mecanismos para

escolar para construção de

faz com que esse processo se

desenvolver seu trabalho da

conhecimentos significativos,

desenvolva de forma lúdica

melhor forma possível. O

no qual oportuniza a criança

na arte. Precisamos cultivar

cotidiano do professor de

o domínio das diversas

e manter esse processo ativo

arte em sala de aula sofre

linguagens.

e estimular a criatividade, a

grande transformação com

O ensino da arte

observação e o senso crítico

essa nova situação do ensino

proporciona a criticidade,

para que as crianças possam

e ele têm em suas mãos a

estimula o desenvolvimento

ter um olhar amplo e uma

responsabilidade e o desafio

da criança e interage de

visão complexa do mundo

tornar este processo realmente
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satisfatório. O professor

olhar crítico, devendo assim

a participação de todos os

deve ter a consciência que

sempre valorizar o contexto

membros da sociedade, o

o trabalho com a disciplina

cultural, assim como o seu

professor deve ser valorizado

de arte, ele não irá encontrar

financeiro ou físico, por

e sua opinião respeitada pois

uma sala de aula com fartura

isso a necessidade de estar

é ele que convive diariamente

de matérias e com alunos

preparado para atender

com o aluno e sabe o que

padronizados, mas sim uma

as diversidades. Este é

realmente deve ser feito para

sala com alunos com diferentes

um processo que deve ser

que se construa a escola

olhares sobre a arte, um

construído dia após dia com

que se deseja.
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SEMÂNTICA: PRINCIPAL CONCEITO PARA ALCANÇAR
A INFERÊNCIA TEXTUAL
O objetivo desse

como foco principal para o

seu ensino de modo efetivo

artigo é refletir e demonstrar

indivíduo desenvolver-se os

pode dar bons resultados na

a importância do estudo da

aspectos cognitivos, tornando-

aprendizagem. Visa-se como

semântica para alcançar a

se reflexivo e crítico em

resultados, a reflexão sobre

inferência textual, já que

relação a leitura e produção

o estudo da semântica para

atualmente o ensino da

de textos. Nesse sentido, se

que o indivíduo possa adquirir

gramática foca-se mais no uso

fez necessário pesquisas

inferência em sua leitura e

das suas divisões morfológicas

bibliográficas sobre o assunto,

ainda desenvolver-se na escrita,

e sintáticas, descuidando-se

afim de demonstrar como

levando em consideração

da função principal que deve

o conceito da semântica

todos os aspectos do texto

ser ensinada, a semântica.

está intrinsicamente ligada

para uma boa dissertação

Ademais, ela pode ser vista

à inferência textual e que

e argumentação. Desse
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modo pode-se concluir que

do ensino da gramática, para

ser construída primeiro, para

o estudo do conceito da

depois envolver-se as outras

alcançar a inferência textual

semântica, deve ser visto

divisões gramaticais. Além

e objetivos da leitura.

como o agente fundamental

disso, a base do sentido deve

Palavras-chave: Semântica; Inferência textual; Desenvolvimento do indivíduo

INTRODUÇÃO
Atualmente o ensino

propostas de ensino de acordo

suas divisões morfológicas e

de Língua Portuguesa, busca

com os PCNs (Parâmetros

sintáticas, mais sim primeiro

a cada dia desenvolver suas

Curriculares Nacionais), tem

a semântica. Pois é ela que

metodologias e práticas para

como base de sustentação o

será o guia para o indivíduo

obter bons resultados no

ensino de Língua Portuguesa

desenvolver-se cognitivamente

ensino/aprendizagem. E desde

de modo que leve o aluno a

seu aprendizado em significação

muito tempo a língua e sua

ser reflexivo e crítico. Mas

textual e o ato de inferir.

significação vem tomando

por outro lado, nota-se os

Contudo, não é o objetivo do

espaço e através dos anos,

despreparos dos professores

trabalho desprezar o ensino

gradativamente, tenta mudar

quanto aos requisitos dos

gramatical por completo,

o seu foco. Assim, as aulas,

PCNs. Nota-se isso, pelo

mais demonstrar que o aluno

que por muito tempo se

fato dos professores terem

só passa a desenvolver seu

baseavam no ensino da

dificuldades com as possíveis

censo crítico, quando passa

gramática normativa, vista

inferências textuais, já que

a interpretar os significados

como a única forma de

em sua época de ensino

do texto.

adquirir os conhecimentos

fundamental e médio, a

De acordo com as

de língua materna perfeita,

questão semântica não foi

obras pesquisadas e com o

vêm sofrendo significativas

desenvolvida.

ensino de Língua Portuguesa

mudanças tanto na sua forma,

Desse modo, o presente

atualmente, deve-se considerar

quanto sua metodologia.

trabalho entende que o ensino

que o principal foco para se

Mas ainda há que se pensar

de Língua Portuguesa deve

chegar a inferência textual é

em formas de ensino que

se fixar a partir do que é

pelo o ensino da semântica.

dê prioridade a gramática

relevante, quando diz respeito

Pode-se dizer que o sentido do

de forma contextualizada.

a gramática, está por sua

texto é de suma importância

vez, não deve ser ensinada

para qualquer indivíduo,

Certamente, as novas
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independentemente do grau

o conhecimento real da

como a semântica pode

de instrução que se tenha

linguagem e a obtenção da

contribuir para uma qualidade

ou venha ter. Ela é a base

inferência textual em todos

de ensino, esses por vezes

da gramática que dever ser

os processos de comunicação.

são propostas dos PCNs, que

praticada e ensinada.

Verifica-se que uma das formas

muitos professores ainda

Ressalta-se que o

para atingir tal objetivo é a

têm intolerância ao modo

ensino das divisões gramaticas,

prática de atividades que

de ensinar.

tais como a morfologia, a

promovam a inferência, a

Mediante a esse

sintaxe ensinada em frases

reflexão e criticidade do

contexto, entende-se, portanto,

soltas, se torna um grande

aluno a partir dos textos

que o conhecimento sobre a

problema nas aulas de Língua

lidos, bem como adequá-los

semântica vista como ponto

Portuguesa. Na realidade,

em determinados contextos.

de partida para inferência

elas não chamam a atenção

Portanto, a proposta

textual, é de suma importância

dos alunos e os desmotivam

deste trabalho consiste na

para a reflexão tanto do

com um amontoado de regras

demonstração e reflexão do

aluno quanto do professor

decoradas. Pois quando são

estudo do ensino da semântica,

em sua prática. Dessa forma

expostos a outra situação

como sugestões de práticas

o presente trabalho objetiva-

comunicativa não conseguem

para a sala de aula nos

se em fazer o levantamento

colocar as regras decoradas

níveis fundamental e médio,

bibliográfico, necessário para

em outros contextos. Não

tendo como objetivo geral a

compreensão dos conceitos

cabe aqui, dar relevância

contribuição para o processo

referentes a semântica e

os modos que são dadas as

de ensino-aprendizagem

suas/ funções para se obter

aulas, mais sim demonstrar

de Língua Portuguesa, no

sentidos textual, bem como

como o conceito semântico

quesito de inferência textual.

a reflexão da prática do

pode nos orientar de forma

Em objetivos específicos a

professor no que tange o

mais lógica para alcançar

discussão se pautara nos

ensino de leitura, produção

resultados, visto também

conceitos de semântica

e interpretação de textos.

uma forma do professor

descritas por alguns autores

colocar em prática na aula,

como o caminho certo para

para certificar os resultados

levar o aluno a interpretação

e conclusões. A partir dessa

e a motivação. Através da

percepção de que devemos

pesquisa, o desenvolvimento

possibilitar ao aluno/indivíduo

justificativo do artigo descreve
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CONCEITO DE SEMÂNTICA
Certifica-se que há

entidade que a forma nomeia

tardio e do estatuto controverso

várias semânticas, e por isso,

ou designa, está-se produzindo

e ainda incerto da ‘ciência’

cada uma nomeia a sua noção

uma teoria lógico-veritativa,

chamada semântica que faz do

particular de significado.

conhecida como semântica

sentido seu campo de estudos.

Assim elas, respondem

formal. Se o significado for

Mediante a esse

distintamente à questão da

visto como uma unidade de

contexto, ressalta-se que a

relação linguagem e mundo.

diferença com relação a outros

única maneira que se tem de

A Semântica, se trata do ramo

significados, estar-se-á no

descrever de modo preciso

da linguística que estuda

domínio de uma semântica

tal situação da semântica

o significado das palavras,

estrutural ou lexical. Também

é mostrar parte de sua

frases e textos de uma língua.

pode-se interessar pelo sentido

heterogeneidade. Está por

Contudo, Silva (1999, p.17),

como uma imagem mental

sua vez abarca também as

define a semântica como

adquirida por meio de nossas

várias unidades de análise,

o estudo da relação entre

manipulações sensório-motoras

e as questões relativas ao

assunto apresentado e o

e aí estaremos adentrando

significado podem desdobrar-

significado, ou seja, ocupa-

em uma semântica cognitiva.

se e diversificar-se em vários

se de identificar o sentido

Todavia, se buscarmos

planos.

instigado por palavra, por

compreender o significado

Vista como a ciência

sentença ou por texto, quando

de uma forma linguística por

das significações, a semântica

inseridos em determinado

seu uso em um dado contexto

aponta para o ideal de

contexto. Portanto sugere-se

de enunciação, estaremos

interpretação textual a

que a semântica, dedica-se

de certo modo produzindo

partir das inferências da

a discernir o significado que

uma semântica enunciativas

interlocução. Desse modo com

uma palavra ou um texto

e assim por diante. Desse

a amplitude do conceito pode-

assumem, quando estes

modo Tamba-Mecz, 2006,

se dizer que é a partir desse

estão inseridos em delimitado

p.7, enfatiza que:

conceito que os professores

O sentido é dado tão imediato e

devem se alicerçar no seu

fundamental em nossa experiência

planejamento tendo em vista

significado de uma forma

cotidiana da

linguagem que

o ensino semântico e dele ir

linguística é entendido como

não é de admirar reações de

contextualizando o restante

sua referência, ou seja, a

espanto diante do surgimento

das divisões gramaticais.

contexto de interlocução.
Então, quando o
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Não é de hoje que se discute

o leitor/aluno desenvolvera

semântica e sua importância

a importância de uma boa

a capacidade dissertativa/

na significação e no sentido.

interpretação da leitura

argumentativa na seleção

Claro que quando pensamos

que se faz e dos textos que

de vocábulos. Isso faz com

em semântica abre-se um

poderão ser produzidos a

que ele consiga emprega-lo

leque de possibilidade de

partir do conhecimento.

nas situações comunicativas

entendimento sobre ela,

Ademais, considera-se

e de produção textual, os

mas o importante é mostrar

que a leitura e a produção

termos capazes de suscitar

que ela é o bem precioso

textual têm como requisito

a dubiedade interpretativa.

do ensino que muitos ainda

básico, a clareza redacional.

Sendo assim, o conceito

não estão acostumados a

Pois depreende-se que é

de semântica é abrangente

lidar. Vista como um campo

de suma relevância o seu

e não cabe aqui discernir

minado de sentidos, deve-se

domínio por parte aluno/

todos e sua posição a dado

a ela os bons resultados de

indivíduo. Visto também

contexto de argumentação e

inferências e compreensão.

como desenvolvimento

enunciação. Mas sim demonstrar

mínimo da semântica textual,

o conceito básico e único de

SEMÂNTICA E A INFERÊNCIA TEXTUAL
Entende-se que as

significados. É a partir do

o ensino de frases soltas

várias possibilidades de se

significado que referenciamos

envolvendo na maioria das

estudar o significado e as

o mundo e sua linguagem,

vezes as classes gramaticais

questões de interpretação

pois somente ele vai dizer

e orações coordenadas

entre as relações das

respeito das significações da

e subordinadas que não

expressões linguísticas e o

língua, a qual é considerada

levará o aluno/indivíduo

mundo, são considerados

multifacetada.

em lugar algum em termos

como características

Não é o caso aqui

de conhecimento crítico e

importantes para reflexão

de desprezar totalmente as

analítico. O ensino focado

formal e criticidade do aluno/

outras divisões gramaticais

somente gramática com regras

indivíduo. Assim, as línguas

como a morfologia e a sintaxe,

para sujeitos, predicados,

naturais nos permitem

mas sim expressar que a

substantivos, adjetivos

produzir, compreender e inferir

inferência textual depende

e outros mais, levará o

constantemente nos novos

mais da semântica do que

aluno a desmotivação pela

204

ABRIL | 2017

complexidade dos exercícios

descartada pelo documento,

frases, parágrafos, a relação

exaustivos. Por outro lado, há

mas sim conciliada com novos

entre o texto e o título, entre

extrema necessidade de se

propósitos sócio-comunicativo.

o texto e a ilustração, etc.

ensinar e demonstrar que a

Pode-se dizer, que ensino de

Desse modo, a autora

semântica é o conceito capaz

língua portuguesa pautado

Almeida (2001), salienta-se

de levar o desenvolvimento

apenas na transmissão de

que apenas trabalhar com o

pleno do aluno. De acordo com

regras gramaticais não é

nível literal e não o explorar,

os Parâmetros Curriculares

uma solução, mas sim vista

não irá contribuir na formação

Nacionais do Ensino Médio;

como um problema. Pois ela

de leitores. Assim o autor

Para além da memorização

não deixa o aluno/indivíduo

não consegue incluir todas

mecânica de regras gramaticais

ser pensante e crítico e sim

informações no texto, mas

ou das características de

um mero coadjuvante desse

conta com o conhecimento

determinado movimento

processo.

prévio do leitor para ser

literário, o aluno deve ter

Por conseguinte,

adquirido. Daí vem a grande

meios para ampliar e articular

sabe-se que a semântica

importância compreensão

conhecimentos e competências

é vista como a ciência da

interpretativa. Assim o

que possam ser mobilizadas

significação, pois através dela

leitor deve trabalhá-la para

nas inúmeras situações de uso

que se compreende os meios

apreender informações que

da língua com que se depara,

de comunicação, seja ela

estão implícitas, seguindo

na família, entre amigos, na

verbal ou não verbal. E ainda

pistas, fornecidas pelo texto.

escola, no mundo do trabalho.

que para conseguir extrair

Isto implica dizer que as

(PCNEM,2000. p.55)

ideia explicitas ou implícitas

inferências criadas pelo leitor

Isso nos leva a crer o

de um texto, dependemos

estão espontaneamente

quanto é importante o ensino

da significação, para chegar

baseadas naquilo que foi

dentro da perspectiva semântica

a tão sonhada inferência

dito pelo autor. Para o aluno/

e quanto irá favorecer o aluno

textual.

Está por sua vez

indivíduo chegar a esse

na sua formação cognitiva e

pode ser vista como fatores

ponto, certamente tem que

social. Se faz necessário que

de extrema importância na

estar inserido no processo

saibam ler, compreender e

leitura, pois um texto só terá

de construção do sentido e

interpretar como condição

sentido para o leitor, se este

isso só se adquire através do

básica para seus saberes.

for capaz de estabelecer as

contado com a semântica.

E ainda dizer que a prática

relações entre as suas partes,

Mediante a esse

do ensino gramatical não é

ou seja, entre as palavras,

assunto Koch (1997, p.70)
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afirma que “ Basicamente se

fazer a decodificação da

conceito mais apropriado a

entende por inferência aquilo

escrita, e ainda retirar do

ser ensinado tanto no ensino

que se usa para estabelecer

texto várias informações

fundamental ou médio, é a

uma relação não explicita no

implícitas nas entrelinhas e

semântica, pois ela é a única

texto, entre dois elementos

o uso das informações que

parte da gramática que dará

desse texto. ” Pode-se dizer

o leitor traz consigo para a

subsídios para o aluno chegar

que um leitor proficiente

interpretação chamamos de

a inferência textual.

é aquele que consegue

inferência. Nesse sentido, o

IMPORTÂNCIA DO USO DA SEMÂNTICA
Sabe-se que a

o contexto sócio-político,

sentido dela, possibilitando

temática exposta no texto,

voltados aos saberes e com

outras interpretações. Sendo

pode apresentar-se muito

isso as questões destinadas

assim, pode-se exemplificar

significativa no quesito de

as gramaticas vão dando

na seguinte sentença; “ Eu

compreensão e interpretação,

espaço a outros temas

vi a explosão do ônibus. ”

pois compreende-se que a

voltados para a capacidades

Com outra possibilidade

caracterização é da ciência

de inferência textual do uso

de interpretação. Pode-se

e não do objeto. Assim a

da significação da linguagem

inferir que “eu estava em

adaptação da temática textual

em meio ao processo sócio-

um determinado lugar e vi o

não é tão relevante quanto

comunicativo.

ônibus explodindo ou estava

a indagação proposta sobre

Dessa forma, sem

dentro do ônibus e vi algo

ele. Desse modo, discute-se

dúvida a semântica é algo

explodindo nas mediações. ”

os novos caminhos para o

relevante para se alcançar

Certifica-se que

ensino e prática da língua

a inferência textual. Pois em

sentenças como estas

portuguesa na intenção de

determinados contextos de

dispostas em textos ou

alcançar a interdisciplinaridade,

produção ou interpretação

isoladas, possibilitam mais

e ainda explorar a dependência

textual, deve-se ficar atentos

de uma inferência para fins

entre toda significação do

para os ensinamentos da

de produção e interpretação

sentido em todos os aspectos

semântica. Certamente

textual. Isso, leva o professor

discursivos. Por conseguinte,

o emprego de um termo

a focar mais no ensino da

é natural, que os linguistas

inadequado para sentença,

semântica textual, como

tenham pretensão de mudar

pode alterar totalmente o

importante conceito a ser
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colocado em prática, visto

dizer que não é tarde para

fundamental e médio. Nesses

também como principal foco

transformar o ensino numa

dois ciclos, é que os alunos

da divisão gramatical. Diante

base se significações através

deveriam desenvolver as

desse contexto, os Parâmetros

dos estudos semânticos,

habilidades linguísticas de

Curriculares Nacionais de

independentemente a que nível

modo mais sofisticado, e o

Língua Portuguesa afirmam

pertença o aluno/indivíduo.

que vê é muito pouca reflexão

que as práticas educativas

Por esse viés, o (PCNLP, 1997,

sobre a língua e o processo

devem ser organizadas de

p.60), leva em consideração

desinteressante do ensino

modo a garantir que os

que quando o aluno sabe o

de gramática ainda continua.

alunos sejam capazes de;

que é um adjetivo, preposição,

Levando em consideração esse

Compreender o sentido nas

substantivo, verbo, sujeito

aspecto, Possenti (1996, p.86)

mensagens orais e escritas

entre outros. Isso não quer

salienta que é extremamente

de que é destinatário direto

dizer que ele seja capaz

necessário superar a visão

ou indireto: saber atribuir

de construir significados,

do ensino da língua como

significado, começando a identificar

bem como entende-los

gramática e do ensino de

elementos possivelmente

para a construção de uma

gramática como ensino de

relevantes segundo os propósitos

boa argumentação em sua

regras. Deve-se agregar algo

e intenções do autor; ler textos

produção. Isso também não

novo, pois ensinar gramática

dos gêneros previstos para o

implica dizer que o professor

é ensinar a língua em todas

ciclo, combinando estratégias de

não deva ensinar morfologia,

as suas variedades de uso,

decifração com estratégias de

sintaxe e fonética, mais sim

e ensinar regras é ensinar o

seleção, antecipação, inferência

oferece-las à medida que se

domínio do uso.

e verificação [...] considerar a

tornarem necessária para

Portanto há necessidade

necessidade de várias versões

apropriação e reflexão sobre

de os professores de língua

que a produção do texto escrito

a língua.

portuguesa expandem-se

requer, empenhando-se em

Ressalta-se, que

seus conhecimentos sobre

produzi-las com ajuda do

atualmente no Ensino

a importância da semântica

professor. (PCNLP, 1997, p. 68,

Fundamental II, o foco no

na sua prática em sala de

grifo nosso)

ensino de língua está pautado

aula. Não se desenvolve a

Mediante a esse contexto,

na Fonologia, Morfologia e

aprendizagem do aluno em

é plausível que o professor

Sintaxe. Pouco se aborda a

torno de uma gramática que

de língua portuguesa possa

Semântica, que aparece bem

só dê conta de ensinar as

refletir sua prática e ainda

pouco, nos livros do ensino

regras. Não importa para
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o aluno o que são orações

sentido, para a percepção

sem o estudo dela, nenhum

coordenadas ou subordinadas

e inferência do aluno.

texto adquiri significação,

e sim saber o porquê elas

Somente regras não dá

simplesmente não passara

são chamadas desse modo

conta de devolver este lado

de um amontoado de frases

e qual a significação delas

reflexivo e crítico. Por isso

sem sentido.

em dado contexto sócio-

a semântica se torna foco

comunicativo. Tudo deve

primordial dessa caminhada

conter um espaço para o

no ensino de linguagem,

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considera-se que o

habitue colocá-la em prática na

refletir a respeito de sua

estudo e o ensino da semântica

sala de aula, buscando sempre

prática e criem atividades

sejam vistos como principal

conhecimentos necessários

de significação, pautadas na

fator do desenvolvimento

sobre renovações acerca da

semântica. Inclusive dizer que

crítico, analítico e reflexivo do

linguagem em amplitude

a questão da multiplicidade

aluno/indivíduo. Contudo o

de sentidos. Com proposito

da linguagem e seus sentidos

ensino de Língua Portuguesa,

reflexivo, deve-se explorar

pertencem a divisão nobre da

não se deve mais pautar

mais a área da semântica,

gramática que a semântica.

exclusivamente nas divisões

isso não quer dizer que

gramaticais, tais como a

tenha que excluir as outras

fonética, a morfologia e a

divisões gramaticais, levá-las

sintaxe. É preciso em primeiro

em consideração quando se

lugar considerar como fator

fazer necessário a reflexão

importante a semântica,

sobre a língua.

bem como seus processos

Portanto espera-se

de significação da linguagem

que a demonstração do

nos mais variados contextos

conceito da semântica, a

sócio-comunicativos.

importância de seu uso

Enfatizar a semântica

favorecendo a inferência, faça

como priori, é certamente

com que os professores de

sugerir para o professor que

língua portuguesa possam
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ARTETERAPIA: CAMINHOS E POSSIBILIDADES DE
TRANSFORMAÇÕES
Todo ser humano pode

e desvelamento daquilo que

psíquicos até então obscuros

expressar seus conflitos e

está obscuro e invisível ao

amplia a possibilidade de

dores de alma. Isso pode se

arteterapeuta. O caminho

estruturação da personalidade

dar através de sua criação,

terapêutico de facilitar a

e contribui na elaboração de

sendo facilitado pelo processo

expressão da singularidade

maneiras mais produtivas para

artetarapêutico. A arteterapia

criativa de cada um faz surgir

a comunicação, interação e

encoraja o desenvolvimento

personagens e possibilidades

o “estar-no-mundo”. Deste

das partes saudáveis da

antes desconhecidos. Dá vez e

modo, a criatividade com

personalidade, ajudando

forma a conflitos esquecidos,

suas inúmeras faces, é a

o indivíduo a transformar

afetos represados e talentos

matéria prima do trabalho

os sintomas manifestados,

desconhecidos. A descoberta

em arteterapia.

propiciando entendimento

do significado destes eventos

Palavras-chave: Arte, arteterapia, expressividade.
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INTRODUÇÃO
A arte tem um

pensamentos e favorecer

constelado com a ajuda dos

aspecto universal, ajuda

a transformação pessoal.

materiais expressivos dinamiza

desvelar mundos obscuros

Dessa forma, o processo

e facilita a estruturação e

e enterrados em sótãos

trabalha a energia psíquica

transformação dos estados

de nossos inconscientes,

e não o operacional, o belo

emocionais que lhe deram

faz emergir aquilo que

ou o mecânico.

origem (PHILIPPINI, 2000, p. 19)

está submerso em águas

A arteterapia relaciona

Existem várias linhas

turbulentas ou paradas,

os produtos das imagens

terapêuticas básicas que

forçando o esquecimento

artísticas com seus conteúdos

conduzem o trabalho em

ou distanciamento daquilo

simbólicos específicos,

arteterapia. As linhas mais

que nos incomoda. É um

ilógicos e irracionais, em

utilizadas na contemporaneidade

instrumento facilitador

uma linguagem consciente.

são a Psicologia Analítica, a

para o responsável pelo

Consequentemente, auxilia

Gestalt Terapia, o Psicodrama,

processo arteterapeutico.

o indivíduo a elaborar o

a Antroposofia e a Psicanálise.

Encoraja o desenvolvimento

significado de seu produto

Mas, independente do

das partes saudáveis da

simbólico e orienta-o como

referencial teórico que

personalidade, ajudando

lidar com o mesmo. Sobre

embasa o trabalho, todas

o paciente a transformar

o significado do símbolo,

estimulam a originalidade,

os sintomas manifestados,

temos a definição seguinte:

a individualidade e lidam

propiciando um maior grau

O símbolo tem a função

com materiais plásticos,

de expressividade e, assim,

integradora e reveladora do

movimentos, cores, texturas,

de satisfação imediata.

eixo de si mesmo, entre o que

luzes, volumes, direções,

Segundo Silveira (1982),

é desconhecido – inconsciente

tons e formas.

terapeuticamente o mais

individual e coletivo e a

Os objetivos

importante não é a técnica

consciência. O símbolo aglutina

da arteterapia são de

ou estética da obra de arte

e corporifica a energia psíquica,

favorecer a criatividade e

em si, mas especialmente

permitindo ao indivíduo entrar

espontaneidade; exploração

a tentativa do paciente

em contato com níveis mais

das ideias e sentimentos,

expressar livremente o que

profundos e desconhecidos

por meio da liberdade de

há de mais profundo: suas

do seu próprio crescer com

expressão e desenvolvimento

emoções, desejos, fantasias,

estas descobertas. O símbolo

da comunicação; facilitar
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o autoconhecimento e a

se do processo: crianças,

arteterapia compreende o

expansão da estrutura psíquica

adolescentes, adultos e

homem como um ser holístico

do indivíduo, reconciliar

idosos. Todos podem se

inserido num contexto cultural

problemas emocionais;

expressar artisticamente

e social. Durante todo o

resgatar a baixa autoestima;

e serem criativos, mesmo

processo, o ser humano deve

valorizar as experiências

não tendo conhecimentos

ser visto como ser integral,

atuais e passadas de vida e

prévios sobre arte. Não existe

não separando seu corpo de

trabalhar a socialização.

limites ou contra-indicações

sua alma, vislumbrando seu

específicas.

sofrimento psíquico e físico.

Qualquer

A visão humanista da

pessoa pode beneficiar-

OBJETIVOS GERAIS
Desde sempre, a

processo arterapêutico.

Isto por meio de diferentes

humanidade documenta,

Justificativa

abordagens, onde busca-se

através da arte, os seus

Vivemos tempos

oferecer suportes materiais

diversos estados psíquicos.

difíceis. Tempos de conflitos

que propiciem a configuração

Registra seus anseios, temores

interiores e muitas situações

simbólica em diversas criações,

e desejos nas paredes

de estresse. Situações que

em variadas linguagens

das cavernas, nas danças

envolvem humanos de todas

artísticas. Torna-se assim,

e cânticos, nas histórias

as idades e sexos, seres de

necessário apresentar alguns

míticas que narra. Entre os

diferentes culturas situações

fundamentos da arteterapia,

objetivos deste texto está o

sócioeconômicas e étnicas.

com foco nos fundamentos da

entendimento do processo

Como entender o que

Arte, Terapia e Arte Educação.

da arteterapia, o papel do

vai na alma de cada um destes

Problematização

arteterapeuta e o papel da

seres? Qual

ciência dará

Como detectar as

arte nesse processo.

conta de resolver tamanha

aflições do paciente? A

Objetivo Específico

complexidade, diante de tipos

resposta foi abordada no

Entender que, ao

tão diferentes de conflitos

texto, mas acaba gerando

interiores?

outro questionamento:- Como

plasmar formas impregnadas
de energia psíquica, os

A arteterapia tem sido

construir os símbolos que

símbolos são elaborados.

a forma humana utilizada

vão configurar os conflitos

Desvelar esses símbolos é

para elaborar estados afetivos

interiorizados?

entender as finalidades do

conflituados ou transcendentes.
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devem propiciar um clima de

aspectos psicodinâmicos,

simbólicas emergirão dados

experimentação prazerosa e

presentes naquele momento,

ricos em significados, que para

lúdica, sem exigir desempenhos

na vida de cada pessoa que as

serem melhor compreendidos

complexos. Assim, uma boa

organiza. Outras possibilidades

deverão gradativamente

possibilidade podem ser

interessantes são manchas,

ser amplificados pelas

explorações com gravuras,

rabiscos, papéis rasgados,

estratégias de transposição

pois já trazem símbolos

uma sutil permissão para a

de modalidades expressivas.

bem configurados, onde

“não-forma” uma simbólica

Estas providências permitem

a expressão se dá pela

comunicação “você não

que um símbolo possa ser

escolha e composição de

precisa se preocupar em

explorado e elaborado

grupamentos de imagens,

fazer bonito”... “do jeito que

com múltiplos materiais e

o que apesar de ser tarefa

sair está bom”...

possibilidades plásticas.

simples, sempre fornecerá

Destas primeiras

mapas muito adequados de

experimentações e configurações

ARTETERAPIA: CAMINHOS E POSSIBILIDADES DE
TRANSFORMAÇÕES
Conforme colocações

ver o ritmo e a evolução

desejos. Prazer de ver o

de Ângela Philippini, estudiosa

dos traços que, da garatuja

nascimento de criaturas

da arteterapia muitas são as

às formas mais elaboradas,

fantásticas aparecendo de

coisas que nos dão prazer.

representam emoções.

repente, das dobras de um

Prazer que pode vir da

Prazer de participar de

retalho ou das muitas sobras

surpresa da mistura de cores

pontes para aqueles que já

do lixo doméstico. Prazer

e da gestação de imagens a

não podem ou querem falar,

enfim, de ver surgir o novo,

partir de borrões e manchas

pontes frágeis ou sólidas, com

a possibilidade, a promessa.

iniciais, comunicando

fios, arames, madeira ou às

É bem verdade que

afetos esquecidos ou nunca

vezes apenas sonhos. Prazer

não existe só prazeres.

experimentados. Prazer de

de ver na metamorfose de

Algumas vezes há lacunas,

tocar o barro, que sob a

velhas caixas, o surgimento

áreas sombrias, e a jornada

pressão, calor e trabalhos

de cofres, casas, castelos,

é marcada por decepções,

das mãos, concretiza objetos

configurando proteção e

projetos desfeitos, desconforto

e personagens. Prazer de

abrigo de lembranças e

frente a construções de
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precário equilíbrio, tristeza

Jung: “A vida se dá no equilíbrio

em imagens, que perpetuadas

por sucessivas tentativas

entre a alegria e a dor e cabe

no tempo, possam conduzir

abortadas de criação, cores

ao arteterapeuta ajudar o

à consciência informações

e afetos de comunicação

paciente a encontrar este

deste universo profundo.

truncada, fechados no

equilíbrio...” e acreditar

O símbolo configurado

peito, explodindo depois em

que o trabalho terapêutico

em materialidade, leva à

dores reais ou imaginadas, e

produtivo resulta de uma

compreensão, transformação,

sempre duramente sofridas.

delicada construção artesanal,

estruturação e expansão

Outras vezes, é hora de

gestado na escolha adequada

de toda a personalidade do

acompanhar o confronto

de materiais expressivos e de

indivíduo que cria.

com imagens disformes e

estratégias que favoreçam

É bom poder seguir

ameaçadoras, emissárias

transformações. Pois um

por trilhas registradas desde

de temores e perdas, de

processo arteterapêutico

sempre na ancestralidade.

elos rompidos, de emoções

bem sucedido depende da

Poder caminhar junto com

reprimidas, ou simplesmente

harmonia de um complexo

aqueles que circunstancialmente

do novo, que não tem espaço

conjunto de variáveis, que

“estão” pacientes, alunos ou

nem vez no velho arranjo

facilitam a descoberta de

companheiros de equipe para

das mesmices. Caminhos

si mesmo. E para isto é

descobrir o legado vivo de

de sensações familiares

necessário não perder de

Pandora em nossos dias: A

ao arteterapeuta. Como

vista que os processos de

ESPERANÇA. A esperança de

observador e participante do

criação, apesar de singulares,

mudança, do nível individual

processo, este profissional é

são regidos por princípios

ao coletivo e, sobretudo,

privilegiado ao proporcionar

universais e arquetípicos, e

a esperança de melhores

abertura de novos canais de

que os materiais expressivos,

dias, que certamente virão,

comunicação, que facilitam

como veículos da criação,

desde que construídos por

o acesso do inconsciente,

possuem propriedades

todos nós.

através das múltiplas

terapêuticas que devem ser

formas de expressão, da

conhecidas e respeitadas.

experimentação, criação,

Deste modo, os recursos

desconstrução e recriação

expressivos em Arteterapia

de diferentes materiais

poderão permitir que fatos

expressivos.

do inconsciente sejam

Há então de relembrar
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O QUE É ARTETERAPIA?
O caráter transdisciplinar

símbolos”. Estas criações

criativo, cooperando assim

da prática arteterapêutica

simbólicas expressam e

com formas de ampliar a

permite situá-la na confluência

representam níveis profundos

humanização, e de buscar e

de caminhos da arte, da

e inconscientes da psique,

construir alternativas para

educação e da saúde. Como

configurando um documentário

as aceleradas mudanças e

definição considera-se que

que permite o confronto

conflitos da pós-modernidade.

a Arteterapia

destas informações, no nível

Embora seja necessário

é um processo terapêutico que

da consciência, propiciando

localizar com muito cuidado,

ocorre através da utilização de

“insights” e posterior

de que é mesmo que se fala,

modalidades expressivas diversas.

transformação e expansão

quando se emprega a palavra

As atividades artísticas utilizadas

da estrutura psíquica. Uma

arte, pois neste contexto,

configurarão uma produção

outra forma de dizer, poderá

arte referencia – o processo

simbólica, concretizada em

ser simplesmente “terapia

expressivo – da forma mais

inúmeras possibilidades plásticas,

através da Arte”.

ampla e abrangente que

diversas formas, cores, volumes,

Ângela Philippini,

se pode empregá-lo. Não

etc. Esta materialidade permite

conceitua Arteterapeuta e

haverá assim, a preocupação

o confronto e gradualmente

pesquisadora, descrevendo

estética e com técnicas, sendo

a atribuição de significados

estratégias terapêuticas

privilegiada a possibilidade

às informações provenientes

básicas e destacando alguns

de expressão e comunicação

de níveis mais profundos da

benefícios deste trabalho

e o resgate e ampliação de

psique, que pouco a pouco serão

terapêutico, estabelece as

possibilidades criativas.

apreendidas pela consciência.

conexões entre produção

O universo

(PHILIPPINI, 2001, p.13)

simbólica e individuação,

dominante em arteterapia

Existem inúmeras

enfatizando o papel das

é o da sensorialidade e da

possibilidades de conceituar

manifestações artísticas

materialidade: texturas, cores,

arteterapia. Uma delas é

como documentários

formas, planos, sombra e luz,

considerá-la como “um processo

psíquicos, tanto no nível

volumes, linhas, e, integrar-

terapêutico decorrente da

individual como coletivo.

se e movimentar-se nesse

utilização de modalidades

Localiza como funções do

universo requer atenção e

expressivas diversas, que

arteterapeuta acompanhar

preparo.

servem a materialização de

e ser guardião do processo
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TRILHAS QUE ABREM BRECHAS NAS CAMADAS
INCONSCIENTES

Um caminho produtivo

para isso, não sei desenhar,

rabiscos, papéis rasgados,

para facilitar o início do processo

nem pintar, etc”. Havendo,

uma sutil permissão para a

arteterapêutico pode ser a

muitas vezes, o desejo e

“não-forma” uma simbólica

vida da consciência corporal,

preocupação de apresentar

comunicação “você não

dos exercícios de relaxamento

uma boa performance, pela

precisa se preocupar em

das tensões e da colocação

fantasia de assim “agradar”

fazer bonito”... “do jeito que

da respiração em estágios

ao arteterapeuta, de quem se

sair está bom”.... Destas

mais lentos e profundos

imagina ter a expectativa de

primeiras experimentações

para facilitar desbloqueios,

bom desempenho estético de

e configurações simbólicas

permitindo mais fluência

seus clientes. As atividades

emergirão dados ricos em

do processo criativo, pois

iniciais devem propiciar um

significados, que para serem

esta providência rebaixa as

clima de experimentação

melhor compreendidos

funções da vigília, permitindo

prazerosa e lúdica, sem exigir

deverão gradativamente

o acesso mais livre à camadas

desempenhos complexos.

ser amplificados pelas

inconscientes. Estes estados

Assim, uma boa possibilidade

estratégias de transposição

poderão ser ativados também

podem ser explorações com

de modalidades expressivas.

pela criação de ambientes

gravuras, pois já trazem

Estas providências permitem

sonoros específicos, com

símbolos bem configurados,

que um símbolo possa ser

produção e/ou escuta de

onde a expressão se dá pela

explorado e elaborado

determinados sons.

escolha e composição de

com múltiplos materiais e

As primeiras

grupamentos de imagens,

possibilidades plásticas.

experimentações plásticas

o que apesar de ser tarefa

Um diversificado

devem oferecer facilidade

simples, sempre fornecerá

caminho expressivo que pode

operacional, para que não sejam

mapas muito adequados de

passar da configuração dos

agravadas as já naturais defesas

aspectos psicodinâmicos,

traços através do desenho,

e resistências apresentadas

presentes naquele momento,

para a liberação e fluidez

no início de qualquer processo

na vida de cada pessoa que

na composição de cores da

terapêutico. As mais comuns

as organiza.

pintura, ou criação de volume

em arteterapia são referidas,

Outras possibilidades

e organização espacial na

como: “Eu não tenho jeito

interessantes são manchas,

modelagem, e inúmeras outras
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formas de experimentação

expressivas mais e menos

universo é ativado a partir

plástica. Este processo

facilitadoras para cada

da reflexão sobre questões

arteterapêutico poderá então,

indivíduo, o que será muito

como:

ser complementado pelo

útil para o desenvolvimento

· Quem sou eu?

rastreamento cultural dos

do trabalho plástico.

· Do que eu necessito?

símbolos produzidos, quando

Deste modo um processo

· O que pretendo

vai se buscar registros culturais

arteterapêutico constitui-

(mitológicos, religiosos,

se em delicada construção

· O que devo transformar?

alquímicos ou em contos

artesanal que resgata, ativa

· Qual o meu dom ou

e cantos), mapeando estas

e expande possibilidades

inserções e compreendendo

criativas singulares.

realizar?

talento?
Estas, ou questões

os significados coletivos para

Nos trabalhos com

similares, funcionam como

aquele símbolo pesquisado.

grupos, em intervalos temporais

recursos auxiliares na

A transposição de

curtos como em work-shops,

preparação e estruturação de

linguagens expressivas

por exemplo, é produtivo

um espaço criativo interno,

poderá seguir uma gradação

terapeuticamente poder

uma tarefa essencial para

que costuma variar do plano

utilizar como continentes

permitir a expressão e

bidimensional ao plano

simbólicos, temas ligados

produção simbólica mais

tridimensional. Nessas

à exploração, expansão e

fluente.

transposições pode-se também

transformação do processo

observar as modalidades

criativo. O percurso deste

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo terapêutico

face a pressões externas)

intervenção, destinam-se ao

é, então, um trajeto marcado

e que assim procura viver

confronto com conteúdos

por símbolos, que assinalam

plenamente, integrando seus

inerentes a processos psíquicos

e informam sobre estágios

talentos, às suas feridas e

primários e pré-verbais (que

da jornada da individuação

faltas psíquicas. Trata se de um

não passam pelo crivo da

de cada um. Por individuação

processo preferencialmente

consciência). A palavra deverá

entenda-se a árdua tarefa

e predominantemente não

ser usada parcimoniosamente

de tornar-se um indivíduo

verbal. Isto quer dizer que a

durante o desenrolar dos

(aquele que não se divide

abordagem e as formas de

processos expressivos, pois
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usada abusivamente, poderá

genericamente como: “O

acompanhantes e guardiões

dificultar a descida a níveis

FAZER TERAPÊUTICO”.

que são do processo criativo,

mais profundos da psique.

Este caminho terapêutico

vale lembrar Surian (1996) “é

Após a conclusão das

de facilitar a expressão da

necessário estar continuamente

atividades plásticas, a palavra

singularidade criativa de cada

fecundando a utopia, na

poderá ser produtiva e bem

um faz surgir personagens

tentativa de responder

vinda, desde que já seja

e possibilidades antes

sempre com novo ânimo a

possível codificar, de forma

desconhecidos. Dá vez e

pergunta: o que mais nos

consciente e inconsistente,

forma a conflitos esquecidos,

falta neste momento para

experiências subjetivas às

afetos represados e talentos

a nossa humanização?”

vezes muito profundas. Muitas

desusados. A descoberta do

vezes, a palavra só conseguirá

significado destes eventos

ser usada com adequação,

psíquicos até então obscuros

semanas, meses, e algumas

amplia a possibilidade de

vezes, anos depois, quando a

estruturação da personalidade

energia psíquica tiver podido

e contribui na elaboração de

pouco a pouco, percorrer

maneiras mais produtivas para

a “distância” que separa os

a comunicação, interação e

processos psíquicos primários,

o “estar-no-mundo”. Deste

dos processos psíquicos

modo, a criatividade com

secundários de elaboração

suas inúmeras faces, é a

simbólica. De todo o modo,

matéria prima do trabalho em

porém, antes ou depois da

arteterapia. Desde sempre

palavra, com ou sem ela, já

a Arte, em suas múltiplas

terá o indivíduo vivenciado

manifestações, foi do aspecto

dentro de si, aquilo que

individual ou coletivo, um

efetivamente a arteterapia

preciso documentário psíquico,

tem de mais benéfico e

profundo e abrangente, e

produtivo terapeuticamente,

também uma interessante

que é: expressar, configurar, e

possibilidade de comunicação,

materializar conflitos e afetos,

transformação e aglutinação

realizando um conjunto de

nas coletividades.

atos que podemos designar

218

Aos arteterapeutas,

ABRIL | 2017

REFERÊNCIAS
PHILIPPINI, A. – Arteterapia, um Caminho in Revista Imagens da Transformação
– Vol. I – Luz Azul – MG – 1994
______, - Universo Junguiano e Arteterapia in Revista Imagens da Transformação
– Vol. II – Clinica Pomar – RJ – 1995
______, – A criação de espaços criativos através do processo arteterapêutico in
Revista Imagens da Transformação – Vol. II- Clinica Pomar – RJ – 1997
_____. O que é arteterapia? Imagens da Transformação: Revista de Arteterapia,
v. 5, n. 5, p. 5-9, 1997.
______, – Tecendo Redes através a da Criatividade in O Aprendiz – Ano 1 – n 001
– Jornal da Casa do Aprendiz – RJ – 1998
______, - Cartografias da coragem: rotas em arteterapia. Rio de Janeiro: Pomar,
2000.

SILVEIRA, N. Jung, Vida e Obra – Paz e Terra - 1982

SURIAN T Alli – A Mística do Animador Popular – Caderno de Religião e Cidadania
– Atica – SP – 1996

ABRIL | 2017

219

FÁTIMA DE JESUS SOARES VICENTE
Graduada em Pedagogia pela UNINOVE-SP (1988) e pós-graduada em Psicopedagogia Institucional
(2002) e Clinica (2015), Formação em Contadores de Histórias (2016). Professora de Eduacação
Infantil e Ensino Fundamental I na EMEF Prof. Frankilin Augusto de Moura Campos e EMEF João
Domingues Sampaio.
Email : fatimajsv@yahoo.com.br

A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E O SEU REFLEXO NA
FORMAÇÃO CULTURAL E HUMANA DO FUTURO LEITOR

http://jamiecrawford.co.uk /press-promo/index.html

O presente trabalho

a criança passa a ter os

através deles que tentavam

aborda a temática da

primeiros contatos com os

ensinar normas de conduta

importância da arte da contação

livros e com a leitura. Nas

a seu povo, alerta a perigos

de histórias e o seu reflexo

antigas sociedades contar

existentes ou simplesmente

no desenvolvimento e na

histórias era natural, esta

ensinamentos exemplares.

formação cultural e humana

arte é milenar, Jesus Cristo

Ouvir uma história, contá–

do homem, do futuro leitor,

a praticava. Os mais velhos

la e recontá–la, durante

uma vez que por meio das

estavam sempre contando casos

muitos anos, foi a maneira

histórias e da sua contação,

e lendas, mesmo porque era

de preservar os valores e a
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coesão de uma determinada

através de uma reflexão a

humano e ético possuindo

comunidade. No entanto, esse

relação da leitura com tal

e agindo de forma mais

costume foi se perdendo com a

arte e como a partir dela é

consciente na sociedade.

modernização, principalmente,

tomado o gosto pela leitura.

Os dados da pesquisa foram

nos grandes centros urbanos.

A postura do contador de

coletados e analisados

Infelizmente, nem todas

histórias também é um fator

por meio da abordagem

as famílias mantiveram a

relevante para que ocorra a

metodológica e qualitativa,

tradição e muitos pais da

atividade em questão, assim

em que o embasamento

atual geração cresceram sem

a pesquisa também mostra

teórico se deu através dos

ouvir histórias. Este trabalho

algumas dicas importantes.

referenciais de alguns autores

busca mostrar a contribuição

O texto gira em torno do

como: ABRAMOVICH, Fanny

da contação de histórias não

desenvolvimento cultural e

e BUSATTO, Cléo, os quais

só no desenvolvimento da

humano do indivíduo, pois

elucidaram o conteúdo

criança, mas também na sua

quem ouviu histórias quando

abordado de maneira bastante

interação sociocultural e na

criança, possivelmente se

significativa.

socialização. Mostra ainda

tornará um adulto mais

Palavras-chave: Arte, Contação de histórias, aprendizado, leitura e criança.

INTRODUÇÃO
Contar histórias para

alegra, gera também um

bom ou de ruim e a partir

crianças é fazer com que elas

sentimento de empatia, de

daí surgem questionamentos

vislumbrem a vida de várias

identificação afetiva com

sobre aquilo que ela sente e

maneiras, despertando a

aquele personagem, e assim,

muitas vezes não consegue

criatividade através da fantasia

a criança passa a se sentir

externar, como a raiva, a

fazendo-as viajar para outros

mais segura refletindo mais

inveja, o ciúme e outros.

mundos e épocas, dando-lhes

sobre suas vivências e sobre a

Através da contação de

asas. A contação de histórias

sua existência, ela não é única

histórias é possivel mostrar

faz com que a criança perceba

e nem assim tão diferente.

que existem outras culturas

que muitas pessoas vivem

Os sentimentos vividos

outros modos de vida em

situações parecidas com

pelos personagens no decorrer

lugares diferentes fazendo

a sua, não sendo somente

das histórias são absorvidos

com que sejam adquiridos

ela que sofre, vibra ou se

pela criança como algo de

pela criança conhecimentos
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diversos totalmente fora

humano e mais ético.

como a milenar arte de contar

do seu contexto real, isso

Partindo dessas

histórias é uma habilidade

é educação e aprendizado,

reflexões deu-se inicio a

extremamente atual, a qual

os quais despertam o prazer

presente pesquisa, a qual

auxilia no processo de ensino

pela leitura, pois ela passa

se justifica pela necessidade

e aprendizagem incentivando

a buscar nos livros um

de mostrar que indivíduos

a leitura e a interpretação

caminho para encontrar

mais cultos e mais éticos,

de textos. Espera-se que a

outras aventuras como

tão clamados ultimamente

pesquisa possa responder

aquelas que a encantou.

pela nossa sociedade, são

ou trazer para reflexão a

Além disso, valores

advindos e formados a partir

problematização de como

éticos e morais como o perdão,

da técnica da contação de

a prática da contação de

a bondade, a compaixão e

histórias desde a infância.

histórias pode contribuir

a honestidade são bastante

A pesquisa tentará abordar

para a formação do sujeito

explorados ao longo das

da melhor forma possível a

social mais ético, mais culto

histórias, auxiliando a

importância desta técnica

e amante da leitura.

consolidação de virtudes

e como esta poderá ser

A pesquisa será feita

e valores importantes na

refletida na formação cultural

por meio de uma abordagem

vida dos pequenos leitores,

e humana do futuro leitor, e

qualitativa, e terá como principais

sendo que tais valores são

também como se desperta o

teóricos ABRAMOVICH, Fanny

levados para o resto da vida,

gosto pela leitura, isso como

e BUSATTO, Cléo.

transformando a criança em

objetivo geral. Como objetivo

um adulto mais culto, mais

específico deverá ser mostrado

A ARTE DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E O SEU
SURGIMENTO – BREVE HISTÓRICO
A arte de contar

se às origens da sociedade

demonstrando assim a sua

histórias consiste em uma

humana como uma das

necessidade de comunicar-se

tradição cultural muito antiga,

primeiras manifestações

por intermédio da oralidade.

não é possivel precisá-la ao

culturais do homem, sendo

Através da palavra o homem

certo, mas tal prática existe

mantida por vários povos.

procurou traduzir e mostrar

antes mesmo do nascimento

Desde sempre o

os acontecimentos e fatos

de Jesus Cristo, reportando-

homem contou histórias,

cotidianos, como também
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as memórias transmitidas

percebessem o teor moral e

de espetáculos semanais que

por seus ancestrais.

ético das situações narradas.

eram oferecidos ao público,

Antigamente era ao

Segundo CARVALHO (1975), as

festivais regionais e internacionais

redor de uma fogueira que

histórias são para as crianças

de contadores de histórias

pessoas se reuniam para

o que as parábolas de Cristo

e também realizações de

escutar os mais velhos narrarem

são para os cristãos. Assim, a

várias oficinas de formação

suas aventuras, lembranças

contação de histórias, é uma

e aperfeiçoamento abertas

e ensinamentos. A tradição

arte tão antiga, se confunde

aos interessados na arte da

oral contada pelos mais velhos

com a história da cultura

contação de histórias.

constituía naquela época a

humana.

Em fevereiro de 1989,

base da educação geral das

Por volta da década

foi realizado um colóquio

crianças, pois a narrativa

de 1970, de acordo com

internacional em Paris no

oral das vivências de heróis

MATOS (2005) houve na

Museé National da Arts et

fictícios serviam para criar

contemporaneidade uma

Traditions Populaires, onde

laços sociais, nutrindo o

volta surpreendente dos

se concentraram cerca

inconsciente coletivo através

contadores de histórias. Vários

de trezentos e cinquenta

de uma linguagem fantasiosa

países se viram tomados por

participantes com o objetivo de

e um tanto dramatizada.

esse fenômeno urbano em

avaliar a volta dos contadores

Através das narrativas

uma sociedade altamente

de histórias.

orais, as tradições, os valores

tecnológica e a Inglaterra

Aqui no Brasil, MATOS

e toda a identidade dos povos

foi um dos primeiros países

(2005), aborda que por

puderam ser preservados

da Europa a testemunhar tal

volta dos anos de 1990 em

mesmo no tempo em que

fenômeno. Nessa mesma época

Belo Horizonte, ocorreu o

ainda não havia a escrita.

as associações de contadores

reaparecimento dos contadores

De geração em geração, o

de histórias cresceram no

de história, os quais se

conhecimento era passado,

mundo todo, inclusive nos

apresentaram na Biblioteca

tendo como resultado um

Estados Unidos.

Pública Infantil e Juvenil,

rico mosaico de culturas.

Já na França, ao

onde ficaram conhecidos

Jesus Cristo ensinava

longo nos anos de 1980 os

pela comunidade e também

seus discipulos, as crianças e os

contos e seus contadores se

onde obtiveram sucesso

adultos através de parábolas,

mostravam em

em suas apresentações em

estimulava a interpretação

diversas formas de

diversos locais pela cidade.

de suas histórias para que

manifestações, como através

Ouvir uma história,
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contá–la e recontá–la, durante

atual geração cresceram

infantil, especialmente, de

muitos anos, foi a maneira de

sem ouvir histórias não

épocas distantes e diferentes.

preservar os valores morais

dando muita importância

Dessa maneira, pode-

éticos e sociais de uma

para isso. Por outro lado,

se relacionar a arte de contar

determinada comunidade,

na atualidade em meio à

histórias com a inteligência,

contudo, esse costume foi se

sofisticada tecnologia é cada

prazer, entretenimento,

perdendo com a modernização,

vez mais frequente a procura

fantasia, imaginação e,

principalmente, nos grandes

por um contato prazeroso com

finalmente, educação. Sim,

centros urbanos, assim, nem

a literatura, que passa a ter

a educação das idéias, a

todas as famílias mantiveram

como ponto de partida contos

educação das palavras e a

a tradição e muitos pais da

consagrados pelo público

educação das emoções.

A CONTRIBUIÇÃO DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NO
DESENVOLVIMENTO E APRENDIZADO DA CRIANÇA
A arte da contação
de histórias é uma abertura

segundo a autora (BUSATTO,

uma necessidade de resgatar

2006),

os valores tradicionais e a

para a leitura e para o

“... as histórias são

própria natureza humana.

desenvolvimento formativo

verdadeiras fontes de

A tradição oral dos contos,

da criança, desde muito

sabedoria, que têm papel

não só não reapareceu, como

pequenas se interessam por

formador da identidade.

está ganhando força nos

esta arte oral e se motivam

Há pouco tempo, elas

últimos tempos.” (BUSATTO,

a compartilhar momentos

foram redescobertas como

2006: 21).

de sua vida, assim, tal arte

fonte de conhecimento de

Ainda para a autora:

recebeu conotação e espaço

vida, tornando-se também

“Contar histórias é uma arte

maior, como um valioso

um grande recurso para

porque traz significações ao

instrumento no processo

educadores. Com o advento da

propor um diálogo entre as

educativo, devido ao seu

comunicação, ampliação dos

diferentes dimensões do

aspecto lúdico. Contar

seus recursos e a globalização

ser” (BUSATTO, 2003, p. 10).

histórias passou a ser visto

das informações, a linguagem

Nas instituições de

e interpretado como uma

falada tende a definhar,

ensino contação de histórias

possibilidade de enorme

porém, concomitante a esse

pode e deve acontecer desde

importância nas escolas, pois

desenvolvimento, surgiu

a mais tenra idade das
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crianças, pois o hábito de ouvir

ou lidas podem atingir também

psicológico, pedagógico,

histórias desde cedo ajuda

outros objetivos, fazendo

histórico, social, cultural e

na formação de identidades.

com que o ouvinte conheça

estético.

É estabelecida uma relação

melhor seus interesses

As histórias

de troca entre contador e

pessoais, desenvolvendo mais

também contribuem para

ouvintes no momento da

o raciocínio e a sensibilidade,

o desenvolvimento de

contação, fazendo com que

se interessando mais pela

diferentes linguagens, Fanny

os conhecimentos prévios e

aula, absorvendo com mais

Abramovich diz que:

toda bagagem cultural destes

qualidade outros conteúdos,

“As histórias têm

ouvintes venha à tona, assim,

inclusive de outras disciplinas

como valor específico o

levando-os a ser quem são.

se comportando mais

desenvolvimento das ideias, e

Para BUSATTO, 2006:

adequadamente e em silêncio

cada vez que elas são contadas

“O principal objetivo

durante as explicações dos

acrescentam às crianças

em contar uma história

demais professores, como

novos conhecimentos. O ouvir

é divertir, estimulando a

se os mesmos estivessem

histórias pode estimular o

imaginação, já que devido

a contar histórias. Diante

desenhar, o musicar, o sair,

a seu aspecto lúdico contar

disso, quando o interesse

o ficar, o pensar, o teatrar,

histórias é fermento para

pela aula é aumentado passa

o imaginar, o brincar, o ver

o imaginário. Elas nascem

a existir um favorecimento da

o livro, o escrever, o querer

no coração e, poeticamente

compreensão nas situações

ouvir de novo ( a mesma

circulando, se espalham por

desagradáveis ajudando na

história ou outra). Afinal,

todos os sentidos devaneando,

resolução de conflitos.

tudo pode nascer dum texto!”

engatinhando até chegar ao

Uma história bem

(ABRAMOVICH, 2001, p. 23).

imaginário. O coração é o

contada agrada a todos sem

Para um bom

grande aliado da imaginação

fazer distinção de idade,

desenvolvimento infantil é

nesse processo de produção

classe social ou circunstância

fundamental que a criança

de imagens significativas.

de vida. A história narrada,

descubra sozinha como resolver

Com o coração, a gente sente

por escrito ou oralmente, nos

problemas e descobrir-se

e vê com os olhos internos

permite também aquisições

como uma pessoa capaz

as imagens que nos fazem

em diversos níveis, assim

de conhecer e aprender, é

bem.” (BUSATTO, 2006, p.

como: contar histórias para as

imprescindível para a sua

58-59).

crianças permite conquistas,

formação humana dentro

no mínimo, nos planos

de uma sociedade cheia

As histórias contadas
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de desafios e problemas

é ainda uma possibilidade

sabendo história, filosofia,

a serem resolvidos. Desta

imensa de descobrir outros

direito, política, sociologia,

forma, ao ouvir histórias

lugares, outros tempos, outra

antropologia, etc. sem

a criança pode ter as suas

cultura... pois,

segundo

precisar saber o nome disso

curiosidades respondidas

ABRAMOVICH (2001) é através

tudo e muito menos achar

e conseguir encontrar

dela, de uma uma história

que tem cara de aula, mas

outras ideias para resolver

que se pode descobrir outros

o período da contação não

questões, espelhando-se

lugares, outros tempos,

deixa de ser uma aula bem

nas personagens, como elas

outros jeitos de agir e de

séria e bem dada.

fizeram na história.

ser, outras regras, outra

A contação de histórias

ética, outra ótica...É ficar

A INTERAÇÃO SOCIOCULTURAL E A SOCIALIZAÇÃO DA
CRIANÇA
Contar histórias,

estabelece neste ato aproxima

trabalhar com as emoções

além de ser uma atividade

os sujeitos envolvidos, agindo

como: medo, tristeza, raiva,

lúdica, estimula e auxilia

na formação da criança em

alegria, espanto, pavor,

o desenvolvimento social,

diversas áreas, como por

insegurança, tranquilidade,

emocional e cognitivo da

exemplo a contribuição no

saudade e lembranças,

criança, passando a valorizar

desenvolvimento intelectual,

podendo ocasionar:

os sentimentos, estimulando a

pois estimula o imaginário

“(...) inquietude

socialização e desenvolvendo

e a fantasia despertando

provocada, emoção deflagrada,

a atenção. O ver, sentir

a criatividade. A criança

suspense a ser resolvido;

e ouvir são as primeiras

cria e recria em sua mente

torcida desenfreada, saudades

disposições na memória das

cenários, personagens, novos

sentidas, lembranças

pessoas. Contar histórias

finais para as histórias... e

ressuscitadas, caminhos novos

também é uma experiência

utiliza as situações vividas

apontados, sorriso gargalhado,

de interação, constituindo

em cada história para tentar

belezuras desfrutadas e as

um relacionamento cordial

compreender o mundo a sua

mil maravilhas mais que

entre a pessoa que conta e

volta, porque o fato de ouvir

uma boa história provoca...”

os que ouvem.

uma história pode ser um

(ABRAMOVICH, 2001, p. 24).

meio significativo para se

Outro ponto favorecido

A interação que se
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que também deve ser

e fala.

maravilhosas de experiências

destacado é o desenvolvimento

Para BUSATTO (2011),

e meios preciosos de ampliar

comunicativo da criança,

diante das linguagens

o horizonte da criança e

e esta para aumentar seu

comunicativas verbais e não

aumentar o seu relacionamento

poder de comunicação,

verbais, as histórias enriquecem

e conhecimento em relação

apoia-se no emprego do não

a experiência,desenvolvem a

ao mundo que a cerca.

verbal, usando o próprio

capacidade de dar sequência

Com isso também

corpo para comunicar-se.

lógica aos fatos, dão o sentido

é desenvolvida a interação

Elas participam das histórias

da ordem de forma coesa

sociocultural e a socialização

com gestos, pulos, sons,

e coerente, esclarecendo

da criança, podendo serem

rastejando, equilibrando,

o pensamento, educando

vistas como:

chutando, engatinhando,

a atenção, desenvolvendo

“...o contar história

esticando, puxando, rolando,

o gosto literário fixando e

como um ato social e coletivo,

interagindo com os colegas...

ampliando o vocabulário,

que se materializa por meio

enfim em uma mescla de

estimulando assim o interesse

de uma escuta afetiva e

emoções, conhecimentos e

pela leitura, desenvolvendo

efetiva.” (BUSATTO, 2006,

culturas representadas por

ainda a linguagem oral e

p. 13

sons, gestos, movimentos

escrita, as histórias são fontes

A RELAÇÃO ENTRE A LEITURA E A CONTAÇÃO DE
HISTÓRIAS
As histórias conseguem

para a formação de qualquer

comenta em sua obra

além dos diversos fatores

criança ouvir muitas, muitas

intitulada “ Contar e encantar

mencionados no decorrer

histórias... Escutá-las é o início

– pequenos segredos da

desta pesquisa, formar e

da aprendizagem para ser

narrativa”, a respeito da

contribuir para o gosto pela

um leitor, e ser leitor é ter

formação do novo leitor:

leitura, e quando a criança

um caminho absolutamente

“Conto histórias para

aprende a gostar de ouvi-las,

infinito de descoberta e de

formar leitores; para fazer

passar a adquirir o impulso

compreensão do mundo...”

da diversidade cultural um

inicial que mais tarde a atrairá

(ABRAMOVICH, 2001, p.16).

fato; valorizar as etnias;

A autora e contadora

manter a História viva; para

de histórias Cléo Busatto,

se sentir vivo; para encantar

para a leitura.
“Ah, como é importante
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e sensibilizar o ouvinte;

relevante à sua formação

de contar histórias é uma

para estimular o imaginário;

cognitiva.

abertura de caminho, uma

articular o sensível; tocar o

Desde muito cedo as

introdução para a leitura

coração; alimentar o espírito;

criançaqs são atraídas pelas

e para o desenvolvimento

resgatar significados para a

formas, figuras e cores contidas

formativo do indivíduo,

nossa existência e reativar o

nas ilustrações dos livros,

desde a infância, quando

sagrado.” (BUSATTO, 2003,

mas somente mais tarde,

as crianças se interessam

p. 45)

conforme forem crescendo,

pela arte oral se motivando,

Desta maneira, pode-

passarão a dar significados

interpretando, representando

se afirmar que, quanto mais

a elas, podendo identificar

e compartilhando alguns

cedo a criança tiver contato

e nomear tais cores, figuras

momento de suas vidas.

com os livros e perceber o

e formas. O livro precisa ser

Quem nunca ouviu

prazer que a leitura produz,

tocado e folheado pela criança,

ou viu uma criança pedir

maior será a probabilidade

explorando desta forma os

para alguém lhe contar uma

dela tornar-se um adulto

sentidos dela como a visão,

história antes de dormir?

leitor e seguramente quando

o tato e o olfato, assim o

Seguramente todos nós já

se pergunta para estes

livro passa a ser como um

pedimos isso um dia para

adultos amantes da leitura

brinquedo, um objeto do seu

alguém.

sobre a origem e o motivo de

interesse. A partir daí, ela

Assim torna-se

gostar tanto desta prática, a

começa a gostar dos livros,

necessário ajudar a criança,

resposta sempre é a de que

percebendo que eles fazem

fazendo-a descobrir o que os

os mais velhos sempre lhe

parte de um outro mundo,

livros e suas histórias podem

contavam histórias quando

mundo este fascinante, em

oferecer, consequentemente,

eram pequenos. Da mesma

que a fantasia é representada

pais e professores têm um

forma através da leitura a

através das palavras escritas

papel fundamental nesta

criança adquire uma postura

e dos desenhos.

descoberta: serem estimuladores

crítico-reflexiva, extremamente

A técnica ou a arte

e incentivadores da leitura.

A POSTURA DO CONTADOR DE HISTÓRIAS
Segundo

linda, ela consegue equilibrar

ABRAMOVICH(2001), "Contar

o que é ouvido com o que é

A arte de contar

histórias é uma arte muito

sentido, ela é o uso simples

história comove, emociona,
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e harmônico da voz.
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promove a sensibilidade. Os

fim com seu sultão, que

o que contar, a quem, onde e

contos são verdadeiras obras

durou mil e uma noites. O

quando irá contar. A escolha

de arte, pois pertencem ao

sultão se calava e escutava

é algo pessoal. O contador

patrimônio cultural de toda a

suas palavras como se fosse

precisa sentir a história,

humanidade, representando

música. A música dos sons

sendo capaz de emocionar-

a visão do mundo, sendo as

ou da palavra... Sherazade

se e emocionar os outros.

relações entre o homem e

assim procede durante mil e

Algumas posturas

a natureza e muitas vezes

uma noites... E, suas histórias,

devem ser adotadas para a

entre o certo e o errado.

uma mais envolvente que a

boa desenvoltura do contador

Como toda arte, a

outra, é sempre interrompida

de histórias, segundo (SISTO,

de contar histórias também

na parte mais interessante.

2001, p.125):

possui segredos e técnicas,

Assim, dia após dia, sua

•· "Olhar para a plateia;

tendo como principal elemento

morte vai sendo adiada. Por

•· Distribuir o olhar

a palavra. A palavra, a voz é

mais fértil que fosse sua

igualmente por toda a

inerente ao ser humano, alguns

imaginação, seria impossível

audiência;

possuem mais desenvoltura

inventar tanta coisa ou ler

para narrar algo, mas tal

tantos livros! Na verdade,

habilidade também pode

Sherazade aprendeu todas

•· Linguagem fluida;

ser estudada e desenvolvida,

as histórias de As mil e uma

•· Não denunciar

desde que se goste de crianças

noites com o seu povo, pois

o erro: troca de palavras,

reconhecendo a importância

eram contadas de uma pessoa

troca de episódios e fatos;

que as histórias têm para o

para outra; estavam na boca

esquecimento de algo ou

desenvolvimento delas.

do povo!

•· Linguagem de acordo
com a plateia;

da sequência da

Histórias também

Uma história bem contada

história;

podem ser contadas para

por alguém que tem o dom

•· Visualizar a história

adultos e na obra clássica

da palavra como Sherazade

enquanto narra; criar um

da literatura persa, As mil e

faz toda a diferença, pois

roteiro visual e verbal, por

uma noites, Sherazade sabia

instrui, alimenta e regenera

episódio, na

disso. Sabia da importância

a nossa alma.

sequência da história;

das palavras na vida de um

Para o autor Celso

•· Usar gestos expressivos,

homem. Por isso, pela magia

Sisto (2001) o primeiro passo

que acrescentem algo ao

da palavra, ela começava

para um bom contador de

entendimento da história;

uma longa conversa sem

histórias consiste em escolher
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•· Movimentar-se só
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quando a história ‘exigir';
•· Não explicar a
história; o texto deve falar
por si mesmo;
•· Preparar a história
antes; ensaiar sempre;
•· Não prender qualquer
parte do corpo enquanto
está contando, tipo mãos
no bolso, braços
cruzados (na frente
ou atrás);
•· Evitar movimentos
repetitivos;
•· Que o tom de contar

seja diferente do tom de

pelo autor, é importante

bater-papo;

destacar o conhecimento dos

•· Projetar a voz em
direção ao espaço;
•· Usar diversos ritmos
no decorrer da narração;
•· Acreditar na história
que está sendo contada;

interesses predominantes
em cada faixa etária dos
ouvintes, mas que isso não
impeça o contador de narrar
histórias mais elaboradas,
principalmente se conhecer

•· Usar pausas durante

bem o público para o qual vai

a história, explorar o silêncio,

atuar. A qualidade literária

o movimento sem palavras;

da história é outro fator que

•· Dar à apresentação

determina uma boa contação

um tratamento de espetáculo".

de histórias.

Dentre as dicas de
postura acima orientadas

O DESENVOLVIMENTO CULTURAL E HUMANO DO INDIVÍDUO
ADULTO A PARTIR DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
Como já foi comentado

preservar os valores de uma

ouvinte passa a acumular

anteriormente, de como

comunidade, bem como sua

informações históricas e

a arte da contação de

integração e coesão social.

culturais, as quais contribuem

hitórias pode contribuir

Segundo (GANCHO,

para o seu desenvolvimento

para o desenvolvimento

2001), a narrativa oral é o

comportamental dentro da

cultural, ético, humano e

reconhecimento de depoimento

sociedade.

social do indivíduo, a partir

individual como referência

Em relação ao contador,

da mais tenra idade, e para

a processos históricos,

percebe-se que o contar

a formação de um adulto

sociais e culturais. É dado

histórias, além de abarcar

amante da leitura e de um

comportamental, constituinte

a esfera coletiva, abarca

sujeito social melhor.

da própria origem humana, num

também a esfera individual,

A prática da contação

somatório identitário cultural

considerando e estimulando a

de histórias durante muitos

de relevância linguística e

singularidade e a subjetividade

anos tornou-se o meio de

sociológica. Assim, o indivíduo

de cada indivíduo, desta
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forma, as narrativas devem

Desta forma, evidencia-se

frustrações e medos. Muitas

ser entendidas como uma

que a contação de histórias

vezes demonstram que os

importante ferramenta

exerce uma forte influência

mais frágeis dos seres podem

pedagógica, que apresenta

no seio da sociedade tendo

ter êxito; fato que permite a

inúmeras potencialidades

uma íntima relação com o

ela se projetar para adiante,

metodológicas e cognitivas,

desenvolvimento humano.

querer crescer: tranquila e

como o desenvolvimento da

Contar histórias e

vencendo as inseguranças.

oralidade, da autonomia, da

resgatar sua prática está

Além disso, valores

subjetividade e da autoestima

diretamente relacionado

éticos e morais como o perdão,

do sujeito. Cabe ao contador

a um reflorescimento das

a bondade, a compaixão e a

o aperfeiçoamento constante

tradições que acionam

honestidade são bastante

dessa técnica.

para um resgate do sujeito

explorados ao longo das

Para (DOHME, 2000), em

humano, ser social, cultural,

histórias, auxiliando a

relação ao desenvolvimento

religioso e histórico, como

consolidação de virtudes

cognitivo infantil, as histórias

por exemplo os contos de

e valores importantes na

desempenham papel importante,

fadas, que quando contados

vida dos pequenos leitores,

gerando contribuições

permitem a evasão do real

sendo que tais valores são

como formação de caráter,

através da ficção, não para

levados para o resto da vida,

capacidade de raciocínio,

fugir dele, mas para melhor

transformando a criança em

imaginação, criatividade,

compreendê-lo, pois fornece

um adulto mais culto, mais

senso crítico e disciplina, os

respostas para conflitos

humano e mais ético.

quais uma vez desenvolvidos,

reais. Os contos liberam a

jamais serão esquecidos.

criança de suas angústias,

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho
procurou abordar da melhor

a leitura e formando os seus

mais culto e mais humano,

futuros amantes leitores.

valores estes tão aclamados

forma possível a importância e

A pesquisa também

como a milenar arte de contar

tentou trazer para reflexão a

histórias é uma habilidade

questão de como a prática da

Contar histórias é

extremamente atual, a qual

contação de histórias pode

a mais antiga das artes, as

auxilia no processo de ensino

contribuir para a formação

pessoas se reuniam em volta

e aprendizagem incentivando

do sujeito social mais ético,

das fogueiras para contar e
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pela nossa sociedade na
contemporaneidade.
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ouví-las, e ao mesmo tempo,

problemas buscando da melhor

contação de histórias contribui

paradoxalmente, é uma das

forma possível a solução,

de forma significativa para o

mais modernas formas de

eliminado seus medos. As

aprendizado da criança de

comunicação.

diferenças existentes em

forma lúdica, trazendo para ela

Tal arte proporciona

relação as personalidades dos

a melhoria comportamental,

à criança muita imaginação

personagens bons e maus,

interação sociocultural e uma

permitindo que ela veja seus

feios e bonitos, poderosos e

socialização baseada nos

heróis e heroínas encarando

fracos, facilitam a compreensão

principios éticos e morais,

e superando obstáculos, e

de certos valores básicos

os quais serão levados para

assim, criando condições

da conduta humana ou do

toda a vida.

para que vá desenvolvendo

convívio social.

o seu aprendizado, sabendo

Através da pesquisa

que é necessário enfrentar

pôde-se concluir que de fato a
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AFETIVIDADE: LAÇOS QUE UNEM
PROFESSOR/ALUNO NO PROCESSO
ENSINO-APRENDIZAGEM
FELIPE RODRIGO VALOZ DA SILVA
Graduado em Marketing Estratégico UNIP/FAA / 2010. E MBA em Gestão de Pessoas – UNINASSAU
(2016); Especialista em Psicopedagogia Institucional – Faculdade Campos Elíseos (2017).

O referido artigo mostra a afetividade como laços que unem professor/aluno
no processo ensino-aprendizagem. Objetiva Ressaltar a grande importância de se
construir laços afetivos para alcançar uma aprendizagem significativa, desenvolvendo
uma educação integral. A justificativa deste estudo está fundamentada na necessidade
de repensar práticas pedagógicas onde a relação estabelecida entre professor/aluno é
de poder, revelando que o fator afetivo é de extrema importância, tanto na construção
da pessoa, quanto do conhecimento, devendo ocupar lugar central neste processo
de ensinar e aprender. A metodologia caracteriza-se por uma pesquisa bibliográfica
descritiva. A construção do conhecimento deve ocorrer por meio do diálogo, do lúdico,
da relação afetiva entre professor/aluno. Nesse sentido, a afetividade é indispensável no
exercício de ensinar, pois as relações entre ensino e aprendizagem são impulsionadas
pela motivação e que, portanto, é possível identificar e prever condições afetivas que
facilitem a aprendizagem.
Palavras-chave: Afetividade. Aprendizagem. Ensino. Relação aluno-professor.
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INTRODUÇÃO
“Ainda que eu falasse as línguas

o que quer e o que não quer,

mais fácil e simples, para o mais

dos homens e dos anjos, se não

pois pensa, reflete, discute

difícil e complexo, do conhecido

tiver amor, sou como o bronze

e tem opinião, e não como

para o novo e do concreto para

que soa, ou como címbalo que

mero objeto que pode ser

o abstrato PESTALOZZI, 1827,

retine”. (1 coríntios 13).

manipulado. Onde o professor

pg.25).

A essência da Pessoa

compreende que sua função

Pestalozzi acreditava que

Humana é fundamentada no

vai além de planejar, ensinar

o afeto podia ser aprendido.

Amor. É ele que torna claro e

e avaliar, é formar o aluno,

Ele defendia a concepção de

possibilita a manifestação e

como cidadão consciente e

uma educação onde o afeto

o descobrimento do mundo

inseri-lo na sociedade. Para

permeasse todo o processo

que se ama, proporcionando

tal, a escola não pode se

ensino-aprendizagem,

o seu conhecimento e dando

limitar a função de transmitir

através de experiências e

sentido a sua existência.

saberes, mas deverá se

do conceito do “aprender

Seguindo o pensamento

preocupar com a formação

fazendo”.

de Georges Snyders (1917-

de pessoas conscientes e

contexto, a escola precisa

2011), filósofo francês e um

equilibradas emocionalmente

oferecer práticas educativas

dos grandes pesquisadores

(FRAGA, 2011).

nas quais os alunos vivenciem

Dentro desse

da educação e pedagogia

Pestalozzi (1746-1827),

situações que englobem as

contemporânea, “O amor não

educador suíço, afirmava que:

relações afetivas e os aspectos

é contrário ao conhecimento,

A escola deveria ser uma

podendo tornar-se lucidez,

extensão do ambiente familiar,

Augusto Cury (2003,

necessidade e alegria de

oferecendo segurança e afeto.

p. 15), médico psiquiatra,

aprender” (SNYDERS, 1986).

A educação precisaria se basear

professor e escritor brasileiro,

Com base nessa

em três pilares: a cabeça

um estudioso sobre as

afirmação, o ato pedagógico

(intelectual), a mão (físico) e o

dinâmicas da emoção e da

deve ser entendido também

coração (afeto ou moral). Seu

construção dos pensamentos,

como um gesto de amor.

método consistia em respeitar

afirma que:

Onde o aluno é visto como

os estágios de desenvolvimento

A educação tem se preocupado

uma pessoa que possui

da criança, dando atenção as

em informar, e não em formar

necessidade de ser amado e

suas aptidões e necessidades.

personalidade, pois não se educa

respeitado, capaz de decidir

O ensino deveria caminhar do

a emoção, nem se estimula o
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emocionais.
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desenvolvimento das funções

tornando-se uma “educação

Deste modo, as

mais importantes da inteligência,

seca, fria e sem tempero

impressões produzidas

tais como contemplar o belo,

emocional”; pois sua finalidade

pelo afeto, possibilita ao

pensar antes de reagir, expor e

tem se resumido a mera

indivíduo discernir quando

não impor as ideias, gerenciar

transmissão de informações,

algo é verdadeiro ou não,

os pensamentos, ter espírito

sem uma preocupação real,

contribuindo para o seu

empreendedor.

em formar seres humanos

desenvolvimento e para

Esse tipo de educação

conhecedores de si mesmos

todo o funcionamento do

é reflexo de uma sociedade

e do mundo que o cercam,

seu corpo, proporcionando-

preocupada exageradamente

capazes de se comprometerem

lhe interesses, motivações e

com a informação e não com

com a sociedade, de forma

coragem (WALLON, 1995).

a formação de indivíduos

que façam a diferença.

Nos últimos anos,

conscientes, autônomos,

Partindo do princípio

psicólogos e educadores têm

conhecedores de si e do

que a educação precisa se

argumentações da psicogênese

mundo, acabando por

preocupar em trabalhar o

como as de Vygotsky, autor

gerar mentes confusas e

homem em sua totalidade,

que insiste em dar relevo a

distanciadas da verdadeira

sem desconsiderar os aspectos

dimensão social e histórica do

sabedoria, que é “fruto da

afetivos, Piaget (1896-1980),

desenvolvimento psicológico.

reflexão, do diálogo e do

psicólogo, filósofo e renomado

Para tais autores, como, Skinner,

encontro generoso entre as

estudioso da pedagogia infantil,

Piaget, Vygotsky e Wallon, o

pessoas, não se adquire com

afirmava que “a afetividade

surgimento da vida mental

uma mera acumulação de

é a força que impulsiona as

se dá a partir das relações

dados, que, numa espécie de

ações do homem; sem essa

interpessoais. Desta forma,

poluição mental, acabam por

força motora não haverá nem

em Vygotsky, as funções

saturar e confundir” (PAPA

interesse, nem necessidade,

mentais superiores (ex.: a

FRANCISCO, 2015, nº 47).

nem estímulo para aprender”,

linguagem, a escrita, o cálculo,

Cury (2003) também

portanto, são de fundamental

o desenho, a memória) são

questiona a respeito dos

importância que os alunos

apresentadas como produto

métodos adotados pela

recebam afeto, elogios e sejam

do desenvolvimento sócio

educação atual, que se prende

estimulados para que consigam

histórico da espécie humana

em falar do mundo em que

superar suas dificuldades,

e restabelecidas no individuo

estamos e se esquece ou

construindo significados na

a partir de transformações

ignora o mundo que somos,

sua aprendizagem.

no espaço interpessoal (de
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interação) para o intrapessoal

mundo e da interiorização

do eu. Já o sentimento é a

(de subjetivação), tendo

transformadora da fala e

demonstração da sensação,

à linguagem a função de

dos símbolos culturais.

que surge quando o indivíduo

mediadora privilegiada

Wallon, psicólogo

possui condições de falar

desses processos. Através

marxista-francês, oferece uma

sobre o que lhe afeta, sendo,

da linguagem (falada ou

teoria do desenvolvimento

portanto de característica

não), o indivíduo aprende

que possibilita estudar as

mais cognitiva. A paixão, por

o significado das atividades

funções psíquicas a luz de sua

sua vez, se revela quando

humanas de sua cultura

gênese e evolução, trazendo

o indivíduo consegue ter

quer seja pela experiência

à psicologia e à educação

controle diante dos seus

vivenciada com os outros,

formas mais dialéticas para

medos, em prol de alcançar

quer com os objetos que

entender a relação existente

seus objetivos.

sintetizam as atividades de

no espaço educacional.

A partir de teorias

gerações anteriores, ou ainda,

Wallon, recupera a

psicogenéticas como as

pela sua própria história de

importância dos aspectos

de Vygotsky e Wallon, em

ação nesses objetos.

emocionais (emoção, sentimento

dialogo com o construtivismo

Um dos conceitos

e paixão), mediadores do

Piagetiano, acreditamos

desenvolvidos por Vygotsky,

mundo físico, ideológico e

poder refletir e avançar

especialmente interessante para

social, no progresso de ação

alguns aspectos presentes na

a compreensão do processo

e interiorização da ação, e

práxis educacional, tais como

ensino-aprendizagem, é o de

do lugar central a dimensão

os cognitivos, emocionais e

zona de desenvolvimento

afetiva no desenvolvimento.

sociais. Desta forma, o ser em

proximal, entendida como

Ele apresenta a emoção como

transformação, compreendido

um espaço dinâmico de

instrumento de sobrevivência

como agente ativo de

sensibilidades, onde as

privilegiado da espécie

sua própria experiência e

pessoas presentes ou em

humana (por subjetivação),

desenvolvimento, não será

memória estão afetadas umas

sendo o primeiro e mais forte

apenas analisado por seu

pelas outras e, portanto,

vínculo entre os homens e

desempenho intelectual, já

onde o desenvolvimento

suas culturas. Para ele, é pela

que os aspectos emocionais e

cognitivo pode avançar.

emoção, através, principalmente

socioculturais também serão

Para o autor, o surgimento

do processo de imitação

analisados. Wallon e Vygotsky

da consciência se dá através

do gesto do outro, que se

enfatizam, no processo de

das ações do indivíduo no

estabelece o reconhecimento

desenvolvimento, não só as
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complexas transformações

situação ressalta a necessidade

abordagem a respeito da

sofridas pela criança e seu

de uma reflexão acerca da

relação professor-aluno; O

meio social, como também

importância da afetividade

terceiro trata do Amor, como

a importância da capacidade

– um das formas de amor –

elemento indispensável no

individual de compreender e

para a formação integral do

processo ensino-aprendizagem.

expressar os seus significados

indivíduo.

Em suma, este artigo traz

simbólicos e afetivos para

Para facilitar a

uma reflexão acerca da

compreensão do tema abordado.

afetividade como laços que

Vivemos em um tempo,

Esse artigo encontra-se

unem professor e aluno no

onde a sociedade encontra-

dividido em três capítulos: O

processo ensino-aprendizagem,

se desestruturada e o ser

primeiro capítulo apresenta

ressaltando a importância

humano precisa enfrentar

os conceitos fundamentais

da construção desses laços

o desafio da desintegração

das palavras: afetividade,

afetivos para que ocorra uma

dos valores, lutando para

ensino e aprendizagem, que

aprendizagem significativa,

não ser engolido por esse

embasaram essa pesquisa;

sendo, portanto, o Amor o

mundo frio e sem amor. Esta

O segundo traz uma

fundamento desse processo

seus outros sociais.

CONCEITOS FUNDAMENTAIS
Conceituar palavras não

diferentes. Porém, neste capítulo

da Psicologia e da Educação,

é uma tarefa fácil, pois as

apresentaremos conceitos

como: Piaget, Vygotsky, Cury,

mesmas possuem sentidos

e concepções, a cerca das

entre outros, que facilitarão

extremamente amplos e

palavras: afetividade, ensino e

a compreensão do que será

podem ser representadas

aprendizagem, defendidos por

abordado ao longo desse

individualmente de maneiras

alguns estudiosos no campo

artigo.

Gramaticalmente, afetividade

termo afeto e afetivo e indica

estreitamente ligada ao

é um substantivo feminino,

a natureza que compreende

estado psicológico e suas

que tem sua origem latina

todos os fenômenos afetivos”.

emoções, experimentadas pelos

(afficere). “É uma alteração do

Portanto, encontra-se

seres vivos, especialmente,

AFETIVIDADE

ABRIL | 2017

237

os indivíduos. Segundo o

e confiante. Nesse sentido, o

de fenômenos afetivos, que

Dicionário de Filosofia Nicola

Afeto é senão uma das formas

se revelam sobre as formas

Abbagnano (2007, p. 20):

do amor.

de tendências, emoções,

A afetividade pode

paixões e sentimentos”.

Designa um conjunto de atos

ser considerada como laços

Na Educação, a afetividade

ou de atitudes como bondade,

construídos entre humanos,

assumiu um papel crucial

benevolência, inclinação,

que possibilita aos mesmos

na formação do indivíduo,

dedicação, proteção, apego,

revelarem os seus sentimentos

pois é a força que exerce

gratidão, ternura etc., que, no

e emoções a outros seres ou

uma profunda influência no

todo, podem ser caracterizados

objetos. Porém esses laços

desenvolvimento do mesmo,

como a situação em que uma

não se resumem apenas em

estando presente em todas

pessoa “se preocupa com”

sentimentos, mas em atos

as áreas da sua vida.

ou “cuida de” outra pessoa

concretos que precisam

Esta realidade fez com

ou em que esta responde,

ser cultivados, para que

que grandes pensadores e

positivamente, aos cuidados

esses laços se fortaleçam

especialistas no âmbito da

ou à preocupação de que foi

e as relações estabelecidas

educação como Jean Piaget,

objeto. O que comumente se

prosperem.

Henri Wallon, Lev Vygotsky,

Afeto é a palavra que:

chama de “necessidade de

No campo da

entre outros, afirmassem

Afeto,” é a necessidade de

psicologia, a afetividade

a extrema importância da

ser compreendido, assistido,

é compreendida como “a

afetividade no processo

ajudado nas dificuldades,

habilidade que cada indivíduo

pedagógico.

seguido com o olhar benévolo

possui de provar o conjunto

ENSINO
Segundo o Dicionário

ensinar e estimular seus

dizer que o ensino não

Silveira Bueno (2009): Ensino

semelhantes, bem como

deve se resumir a entrega

é “Instrução; doutrinamento;

orientar na mudança de

de conteúdos acabados, a

educação; adestramento”. Deste

atitudes.

transmissão de pensamentos

modo, pode ser entendido

Segundo Cury (2003,

fechados, mas precisa ir

como transmissão ordenada

p.34), “educar não é repetir

além, proporcionando o

de saberes utilizada pelos

palavras, é criar ideias, é

surgimento de um processo

seres humanos, objetivando

encantar”. O que implica

continuo de aprendizagem.
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Segundo o Dicionário

educação; adestramento”. Deste

de saberes utilizada pelos

Silveira Bueno (2009): Ensino

modo, pode ser entendido

seres humanos, objetivando

é “Instrução; doutrinamento;

como transmissão ordenada

APRENDIZAGEM
Segundo o Dicionário

encontram-se diversas teorias

ligado a vivências concretas,

de Filosofia Nicola Abbagnano

sobre a aprendizagem, que

sendo fundamental que se

(2007, p. 85): Aprendizado

a conceituam e procuram

consiga relacionar o que

ou Aprendizagem pode ser

torná-la mais significativa.

se vai aprender com a sua

definido por:

Piaget, por exemplo,

aplicação na vida, caso

Aquisição de uma técnica

famoso psicólogo e educador

contrário, não acontecerá

qualquer, simbólica, emotiva

suíço, afirma que se costuma

aprendizagem, mas mera

ou de comportamento, ou

confundir os conceitos de

fixação de conteúdo sem

seja, mudança de resposta de

desenvolvimento e aprendizagem,

sentido para o aluno, que

um organismo ao ambiente,

embora sejam conceitos

desaparecerá com o passar

que melhore tais respostas

extremamente diferentes,

do tempo da memória, sem

com vistas à conservação e ao

já que, a aprendizagem está

ter deixado marcas. Para que

desenvolvimento do próprio

subordinada ao desenvolvimento

isso não aconteça, é preciso

organismo.

do indivíduo e exerce pouca

que o trabalho pedagógico

Com base nesta

influência sobre o mesmo.

esteja centralizado muito

definição, compreende-

Vygotsky, pelo

mais na motivação do que

se que a aprendizagem

contrário, acredita que

no conteúdo programado,

é o processo pelo qual o

“quanto mais aprendizagem,

despertando nos alunos o

sujeito obtém ou modifica

mais desenvolvimento”,

desejo e a vontade de aprender,

competências, habilidades

pois o desenvolvimento e

valorizando conhecimentos

e conhecimentos, por meio

aprendizagem se influenciam

e interesses já existentes e

de vivências, ensinamentos

reciprocamente.

apresentando necessidades.

e estudos, que pode ser

A aprendizagem surge

Diante do exposto,

avaliado a partir de diferentes

a partir da necessidade que

a aprendizagem pode ser

perspectivas, ocasionando

o aluno tem de construir

compreendida como um

o desenvolvimento do

determinado conhecimento

processo de construção, que

indivíduo.

No âmbito da

ou se o mesmo tiver forte

é mediado pelo professor,

psicologia e pedagogia,

significado para ele por estar

através de uma pedagogia
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encharcada de amor, que

conscientes. Sendo, portanto,

a troca de saberes, gerando

proporciona aos alunos uma

a relação entre o professor e

novos conhecimentos.

formação integral, tornando-

o aluno de suma importância,

os seguros de si, abertos e

pois é a partir dela que se dá

RELAÇÃO PROFESSOR - ALUNO
“Conheça todas as teorias, domine

o desejo e a busca pelo

é aquele que está sempre

todas as técnicas, mas ao tocar

conhecimento, ajudando na

aberto para aprender com

uma alma humana seja apenas

construção de conhecimentos

seus alunos; que se questiona

outra alma humana”. (Carl Jung)

cognitivo-afetivos e no

constantemente o que é

A interação entre

desenvolvimento psicológico

essencial a dizer na visão

professor-aluno é um

do aluno. Esse conhecimento

deles e se põe a escutá-los;

elemento essencial para o

é construído através da

que se propõe a “construir

desenvolvimento da prática

interação entre as pessoas.

pontes e não barreiras”;

pedagógica. A relação entre eles

Deste modo, a afetividade

que estabelece conversas,

constitui a chave do processo

é de suma importância no

pois compreende que é na

ensino-aprendizagem. Embora

processo ensino-aprendizagem,

troca de experiências que o

ocupem posições distintas

pois é através de um bom

conhecimento significativo

dentro desse processo, do

relacionamento entre

se constrói.

contato entre eles, da prova

professor e aluno, onde o

Cury (2003, p. 17)

de afetividade, de atenção e

afeto é recíproco e ultrapassa

afirma que “um excelente

interesse e do desempenho

os limites profissionais e

educador não é um ser

de suas tarefas, resultam a

escolares, que acontece uma

humano perfeito, mas alguém

aprendizagem e a educação

aprendizagem satisfatória.

que tem serenidade para se

Segundo Paulo Freire

esvaziar e sensibilidade para

Assim, a relação

(2006, p. 79), educador,

aprender”. Dentro desse

afetiva entre professor e

pedagogo e filósofo brasileiro,

contexto Buscaglia (1982,

aluno exerce uma grande

“a aprendizagem satisfatória

p.131) afirma que: Saía de

influência no

se constrói por meio de um

“você”, entre no “nós”. É o

processo ensino-

processo dialógico, onde a

modo mais belo de ser ver e

aprendizagem, pois o afeto

razão é recheada de emoções”.

ajudar os outros a se verem.

impulsiona no ser humano

Um verdadeiro professor

O poder deriva disso. Assim,

do indivíduo.
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primeiro, pontes para si

e a construir pontes”.

essencial para realização

mesmo, mas não pare aí.

Quando o professor

do trabalho pedagógico.

A segunda grande etapa é

vence as barreiras do egoísmo,

Na relação entre professor

pontes para outros.

que provoca sentimentos de

e aluno, para que aconteça

Na relação professor-

superioridade, permitindo

essa comunhão o dialogo

aluno, ambos precisam

percebe-se como o detentor

aberto e pautado na confiança

compreender que a primeira

do saber, e se empenha em

recíproca é indispensável,

ponte a ser construída é

construir pontes em direção

porém esse tipo de dialogo

dentro de nós, para depois se

aos alunos, ele torna-se

só será possível, se o Amor

estender aos outros, ligando

capaz de acreditar nas

for seu sustentáculo.

as rachaduras muitas vezes

potencialidades dos alunos

Vale apena ressaltar

provocadas por concepções

e nunca irá considerá-los

que o diálogo não surgi

erradas de “ENSINO” e

como “casos perdidos”.

repentinamente, precisando

“APRENDIZAGEM”, porém,

Segundo Nikos

ser estimulado desde a

essa ponte só poderá ser

Kazantzakis apud Buscaglia

primeira infância, nas pequenas

edificada como o elemento

(1982, p. 11), sugere que os

ocasiões da vida diária, através

essencial – O AMOR.

“professores ideais são os

das rodas de conversas,

No processo ensino-

que se fazem de pontes,

onde o aluno pode partilhar

aprendizagem, professor e

que convidam os alunos

suas experiências, porém

aluno são dois personagens

a atravessarem, e depois,

isso só acontece, quando o

fundamentais, que precisam

tendo facilitado a travessia,

professor abre mão de uma

estar ligados, por meio de

desmoronam-se com prazer,

postura autoritária , que gera

pontes construídas com amor,

encorajando-os a criarem as

monólogos e não diálogos.

para que verdadeiramente o

suas próprias pontes”.

Para que ocorra diálogo, é

conhecimento seja efetivado.

É no ambiente de

preciso ter anteriormente

A esse respeito, o Papa

sala de aula que acontece o

uma relação de confiança

Francisco em 2016, afirma

instante crucial da construção

recíproca, que tem como

que “nosso grande desafio é

do conhecimento, onde aluno

condição básica a compreensão

criar uma cultura do encontro,

e professor se encontram,

e aceitação do outro, derivada

que encoraje cada pessoa e

procurando desenvolver e

do amor, mas não conivência

cada grupo a compartilhar a

obter a plenitude, a comunhão

comprometedora com seus

riqueza de suas tradições e

entre eles. Esta comunhão é

vícios, erros e desvios morais.

experiências, a abater muros

um elemento extremamente

GADOTTI (1999, p. 2)
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afirma que:

tudo, reconhecendo que mesmo

desperta no aluno o desejo

O educador para pôr em prática

um analfabeto é portador do

de aprender, na medida em

o diálogo, não deve colocar-

conhecimento mais importante:

que se sente seguro e percebe

se na posição de detentor do

o da vida.

que seus conhecimentos,

saber, deve antes, colocar-se

Essa postura do

na posição de quem não sabe

professor em sala de aula,

frutos de suas vivências, são
valorizados.

O AMOR, ELEMENTO INDISPENSÁVEL NO
PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM
“Se fôssemos efinir o amor, a

os princípios éticos e formar

(1991), para aprender,

única palavra bastante grande

um sujeito consciente e capaz

necessita-se de dois

para englobar tudo seria “vida”.

de interferir positivamente

personagens (ensinante e

O amor é a vida em todos os

no meio social, no qual se

aprendente); é um vínculo

seus aspectos. E, se você deixa

encontra inserido.

que se estabelece entre

de ter o amor, deixa de ter a

A primeira etapa do

ambos. Não aprendemos de

vida”. Buscaglia (1982, p.233).

processo de aprendizagem

qualquer um, aprendemos

Desde os primórdios,

tem sua origem e sustentação

daquele a que outorgamos

a ambição que o ser humano

no âmbito familiar através

confiança e direito de ensinar.

possui pelo progresso e

do vínculo afetivo existente

No ato de ensinar

evolução, é impulsionada

entre o adulto e a criança.

e aprender, o Amor é um

pela busca do saber e do

Sua posição é imprescindível

elemento indispensável! Ele

conhecimento. Essa busca

nos primeiros meses de

permite revelar e compreender

representa o reforço do

vida estabelecendo a sua

o mundo, sem se opor ao

homem na construção do

sobrevivência (WALLON,

conhecimento. Portanto,

próprio conhecimento, que

1978). Com o transcorrer do

quando o ato pedagógico

dará sentido a sua vida. Para

tempo, os vínculos afetivos vão

é impulsionado pelo amor,

tal, o processo educativo não

tornando-se mais extensos e

torna-se significativo e alcança

deve se limitar ao uma mera

a figura do professor surgir

os objetivos almejados.

transmissão de informações

com grande relevância no

Para que realmente

e ao desenvolvimento de

processo ensino-aprendizagem,

o amor ocupe o seu lugar no

habilidades, mas fundamentar-

na época escolar.

processo ensino-aprendizagem

se no compromisso de cultivar
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que o professor tenha

ser humano, se não houver

peculiares” Cury, (2003, p. 57),

no coração a chama da

um amor mútuo entre aluno

capaz de melhorar, crescer,

educação. Esta chama o

e professor.

aprender a cada dia, a cada

permitirá contagiar outros e

Papa Francisco

instante, a vida toda. Ele é

abrir caminhos, construindo

(2014), em seu discurso aos

a figura central do processo

pontes e não obstáculos.

participantes da plenária da

ensino-aprendizagem e deve

Assim sendo, à violência, o

Congregação para Educação

ser percebido como alguém

autoritarismo, a indiferença,

Católica, afirmou que: “Educar

que possui características

outrora tão presente na

é um gesto de amor, é dar

únicas, tendo um tempo

prática pedagógica, perderá

a vida. E o amor é exigente,

próprio para aprender,

definitivamente o seu espaço

requer que utilizemos os

pois é uma pessoa inserida

dentro desse processo.

melhores recursos, que

no mundo e em processo

Chalita (2001) afirma

despertemos a paixão e que

permanente de descoberta.

que educar é um ato de

nos coloquemos a caminho

Desse modo, a

cumplicidade, de troca,

com paciência (...)”.

afetividade encontra seu

de amor ao próximo e a

No cotidiano da sala

lugar no processo ensino-

si mesmo. Numa prática

de aula, embora aconteça

aprendizagem, tornando-se a

pedagógica fundamentada

à busca pela comunhão,

ponte que une professor-aluno

no amor, crescem ao mesmo

o professor é desafiado

na busca pela instrução do

tempo, professor e aluno, pois

constantemente a exercer

conhecimento. Essa realidade

quem se predispõe a educar,

a paciência que é uma das

faz com que o ambiente

não somente ensina, mas

características do Amor, que

da sala de aula seja mais

permanentemente aprende.

implica em tentar controlar os

atraente, preenchido por

De acordo com o autor

impulsos interiores, para não

um clima de alegria, onde o

mencionado anteriormente,

ser levado por sentimentos

aluno encontra-se motivado

quanto mais uma criança

de raiva, ocasionado por

a participar efetivamente

sente-se amada, mais

determinadas atitudes do

do processo de construção

estimulada estará para

aluno. Ao planejar suas aulas

do saber, que ocorrerá de

participar efetivamente

o professor precisa ter em

forma prazerosa e não como

das aulas, pois não haverá

vista, que “cada aluno não é

uma imposição - pois a

aprendizagem e a educação

mais um número na sala de

aprendizagem não acontecerá

escolar perderá sua essência:

aula, mas um ser humano

em tempo, nem em blocos

a evolução do educando como

complexo, com necessidades

estabelecidos - mas sim numa
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troca continua e processual

a amar como um ser humano”

que o sujeito é constituído

de experiências e saberes.

Buscaglia, (1972, p .46) –

de sentimentos que não

Nesse contexto, experiências

levando em consideração

devem ser desconsiderados

pessoais e subjetivas do

que o professor não é só

e sim trabalhados, pois

aluno são consideradas

professor, mas antes e acima

são componentes de suas

indispensáveis para o

de tudo um ser humano.

habilidades e competências.

conhecimento no processo

De acordo com o

Para tal, faz-se extremamente

de ensino-aprendizagem.

exposto, é preciso ensinar

necessário desenvolver projetos

O necessário é “aprender a

aos professores a lidarem

escolares que contemple o

aprender”.

com seus sentimentos e com

trabalho das emoções, onde

Assim, a concepção de

os sentimentos dos seus

sejam proporcionadas ao

educação, assume um novo

alunos, para que se tornem

aluno “situações em que

sentido, sendo educação da

pontes que saem de si em

possa aprender a dialogar,

pessoa humana e não apenas

direção aos outros, bem

a ouvir o outro e ajudá-lo,

de um sujeito inserido em

como, conscientizá-los da

a pedir ajuda, aproveitar

uma situação escolar, em

necessidade de largarem o

críticas, explicar ponto de

um estabelecimento de

papel de mestre - detentores

vista, coordenar ações para

ensino; onde se entenderá

do saber - assumindo como

obter sucesso em uma tarefa

mais de seres humanos e de

principal função o papel de

conjunta etc.” (PCNs, 1997,

amor, do que de conteúdos

facilitador e guia que orienta

p. 63).

e técnicas educativas. Para

e proporciona condições para

tal, faz-se necessário que

que os alunos aprendam.

O referido documento
apresenta o ato de aprender

nas formações continuadas

Os Parâmetros

como uma tarefa dificultosa,

dos professores, os aspectos

Curriculares Nacionais (PCN)

na qual em tempo integral o

afetivos sejam trabalhados

(Brasil, 1997, p.63), afirmam que

aluno convive com o que lhe

e levados em consideração,

uma educação de qualidade se

é ainda desconhecido. Para

e não apenas os métodos

preocupa em desenvolver as

que ocorra com sucesso a

e técnicas de ensino - pois

“habilidades inter-relacionais,

aprendizagem, é indispensável

“O homem “aprende” a ser

cognitivas, afetivas, éticas

que exista uma relação entre

humano. E assim como

e estéticas do indivíduo”,

professor e aluno, pautada na

um homem aprende a ser

objetivando formar cidadãos

confiança e respeito mútuo,

humano, também aprende a

em todos os seus direitos e

de forma que a situação

sentir como um ser humano,

deveres, compreendendo

escolar possa contemplar
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todas as questões de ordem,

postula que:

profundo e sincero entre

inclusive afetiva, porém isso

A educação, dever da família

professor e aluno. Uma relação

não se garante apenas e

e do estado, inspirada nos

fundamentada nos princípios

exclusivamente pelos atos e

princípios de liberdade e nos

de individualidade, igualdade

atitudes do professor, mas

ideais de solidariedade humana

e liberdade, tão defendidos

também nas relações entre

tem por finalidade o pleno

pela lei anteriormente citada,

os próprios alunos e seus

desenvolvimento do educando,

onde educar passará a ser

familiares.

seu preparo para o exercício

compreendido como um

da cidadania e sua qualificação

ato de amor, objetivando

para o trabalho.

primeiramente amar, estimular,

A Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional
(LDB), nº 9.394, promulgada

Uma educação pautada

em 1996, em seu artigo 2º,

no amor possibilita um diálogo

confiar e elevar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Uma pedagogia

relacionado com sua capacidade

na sua transformação,

verdadeiramente eficaz é a

de aprender, com aqueles no

sem desrespeitarmos sua

pedagogia pautada no amor,

seu ambiente que o ensinarão,

dignidade. A respeito do que

pois o Amor é realmente a

assim como com o tipo, a

foi apresentado, compreende-

força que não se impõe, mas

extensão e a sofisticação de

se que a existência de

chama, convoca, convida; que

sua cultura.

laços afetivos entre aluno

não força, não arromba, mas

Amamos de verdade,

e professor possibilidade a

respeita a liberdade, muda as

desejamos em primeiro

formação integral da criança

pessoas. Com certeza onde

lugar o crescimento do ser

em todos os seus aspectos,

existe o Amor, existirá também

amado, nos sacrificamos

na medida em que o Amor

a maravilhosa liberdade de

muitas vezes em prol desse

que fundamenta as práticas

ser e de amar.

crescimento. Passamos a

pedagógicas adotadas pela

perceber o melhor do outro,

instituição de ensino seja

sem ignorarmos suas fraquezas

complementos de ações da

... uma “resposta prendida”, uma

e defeitos, pelo contrário,

família e da comunidade na

“emoção apendida”. O modo

acolhemos em toda sua

qual o aluno encontra-se

como o homem aprenderá a

totalidade, para podermos

inserido.

amar parece estar diretamente

com amor, colaborarmos

Segundo BUSCAGLIA
(1972, p. 46) o amor é:
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conhecimento, mas como uma
forma de ação social, com
possibilidade de transformar
a sociedade. O presente
trabalho buscou por meio de
revisão bibliográfica abordar

está inserida, sem esquecer

a realidade escolar nos dias

O presente artigo

de que cada unidade tem

atuais, o papel dos gestores

discute a necessidade de uma

vida própria, o que diferencia

diante dos obstáculos que

gestão escolar democrática

uma das outras, mas para um

se apresentam nas redes

e compartilhada onde a

desenvolvimento eficiente e

educacionais e a importância

comunidade tem voz e vez

produtivo devemos conhecer

de se implementar na prática

dentro da unidade escolar.

o real significado da escola

uma gestão democrática

Para que tenhamos uma

e da sociedade onde a

que traga a comunidade

escola participativa devemos

unidade está inserida. A

para dentro da escola de

conhecer a realidade e a

escola deve atuar não só

forma participativa.

comunidade em que a escola

como transmissora de

Palavras-chave: Gestão Escolar Democrática; Sociedade; Escola
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INTRODUÇÃO
A Gestão Escolar traz

democrática.

poderão intervir no processo

elementos fundamentais

A escola que possui

de ensino de forma eficiente

para aumentar a eficiência

uma gestão democrática a

e produtiva. (GIANCATERINO,

da instituição e melhorar o

comunidade é comprometida

2010, p. 107)

ensino. Atua na organização

com a proposta escolar,

Seu papel é promover

e articulação para garantir

estimula o diretor, o

mudanças e contribuir para

o bom andamento da

encorajando a enfrentar

melhorar a educação, visando

unidade escolar, garantindo,

os desafios cotidianos com

sempre o desenvolvimento

assim, um aprendizado de

esperança e persistência,

do aluno. Assim, “a gestão

qualidade, na formação de um

tornando assim um lugar

realizada pelas escolas

indivíduo crítico e autônomo,

prazeroso, é uma escola

pode e deve produzir maior

contribuindo para sua vida

construída a partir de uma

qualidade e eficiência na

pessoal e profissional. Orienta

ação coletiva, cujo objetivo

educação, mas, para que

para resultados, busca pela

maior é formar cidadãos

funcione eficientemente,

liderança, motiva a equipe

responsáveis e honestos. A

precisa ser concebida, tendo

para atingir seus objetivos,

gestão escolar é de extrema

em conta condição específica

participa da elaboração do

importância visto que;

das sociedades em que é

Projeto Político Pedagógico

a escola precisa se organizar

aplicada” (GIANCATERINO,

e busca a parceria dos pais

para atender seus alunos,

2010, p. 39).

e da comunidade para que

professores e todos os envolvidos

haja equidade no ensino.

na organização escolar. A

A grande

estrutura administrativa deve

preocupação da humanidade é

estar preparada para compor

saber como melhorar de vida

com a comunidade, à qual presta

e a educação de qualidade

serviços, um todo coeso em que

é uma forma onde muitos

as relações são democráticas,

buscam essa melhoria. A

sem que cada uma das partes

princípio devemos conhecer

venha a perder sua identidade

a realidade onde a escola

e características. Isso implica

está inserida e, em seguida,

dizer que todos têm de estar

a importância de uma gestão

cientes do seu papel e de como
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Seu papel é

pelas escolas pode e deve

conta condição específica

promover mudanças e

produzir maior qualidade

das sociedades em que é

contribuir para melhorar a

e eficiência na educação,

aplicada” (GIANCATERINO,

educação, visando sempre o

mas, para que funcione

2010, p. 39).

desenvolvimento do aluno.

eficientemente, precisa

Assim, “a gestão realizada

ser concebida, tendo em

A REALIDADE ESCOLAR
Todos têm direito a

para promover e respeitar

nos estudos a esperança de

educação e cabe à escola

a formação do cidadão, sem

melhores condições de vida.

oferecer um atendimento

preconceito.

Sendo assim:

que garanta o bem-estar e o

As transformações

Se queremos

desenvolvimento dos alunos,

acontecem em todos os segmentos

uma escola transformadora,

respeitando à dignidade

incluindo na educação, por

precisamos transformar

e os direitos básicos das

isso, encontramos desafios

a escola que temos aí. E a

crianças, construindo assim

constantes como: número

transformação dessa escola

um cidadão autônomo, crítico

reduzido de professores e

passa necessariamente por

e democrático.

falta de estrutura nas escolas,

sua apropriação por parte

O direito à educação

desmotivação dos alunos,

das camadas trabalhadoras.

é garantido a todos os seres

pais desinteressados com a

É neste sentido que precisa

humanos, independente de

educação dos próprios filhos

ser transformado o sistema de

raça, sexo, nacionalidade,

e a responsabilidade cada vez

autoridade e a distribuição do

etnia, religião ou qualquer

maior para o professor. Para

próprio trabalho no interior da

outra condição, todos

um bom desenvolvimento

escola. (PARO, s/d)

merecem este direito sem

a escola deve contar com

discriminação. A consciência

o comprometimento de

Uma escola que

no entanto, deve ser treinada

todos, pois além de ser uma

conta com a participação

para esse ideal seja atingido

instituição de ensino, é um

da comunidade consegue

por todos os povos e todas

ambiente transformador

mudanças e possíveis

as nações, e que cada órgão

principalmente para a classe

caminhos para uma melhora

da sociedade se esforce,

menos favorecida onde deposita

na educação. Não podemos
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esperar que a escola seja a

condição específica das

E aqui subjaz, portanto, o

salvadora da sociedade, mas

sociedades em que é aplicada”

suposto de que a escola só

com a participação de todos

(GIANCATERINO, 2010, p. 39).

poderá desempenhar um papel

conseguimos criar novas

Por isso há necessidade de

transformador se estiver junto

culturas, novos comportamentos

uma gestão democrática,

com os interessados, se organizar

e contribuir para a formação

para uma melhora na escola,

para atender aos interesses

de cidadãos autônomos,

no cidadão e na sociedade.

(embora nem sempre conscientes)

críticos e democráticos.

Partindo do princípio que de

das camadas a quem favorece

Assim, “a gestão realizada

É neste sentido, portanto, que

essa transformação, ou seja,

pelas escolas pode e deve

vejo a necessidade de a escola

das camadas trabalhadoras.

produzir maior qualidade

organizar-se democraticamente

(PARO, s/d).

e eficiência na educação,

com vistas ao alcance de

Uma gestão democrática

mas, para que funcione

objetivos transformadores (quer

contará com a participação

eficientemente, precisa ser

dizer: objetivos articulados aos

ativa de todos os segmentos

concebida, tendo em conta

interesses dos trabalhadores).

da escola.

O PAPEL DO GESTOR ESCOLAR
O gestor escolar é o

dentro da unidade, atuando

e projetos de vida, que merece

administrador e o grande

como administrador de

todo respeito. Mais que um

responsável pela unidade

recursos, como líder mediando

trabalho, é uma missão, uma

escolar onde atua, deve,

o trabalho da equipe escolar,

vocação. Difícil desempenhar

acima de tudo, ser uma

estimulando a melhoria na

dadas as condições precárias,

pessoa responsável, motivado,

educação e buscando sempre

o descaso governamental, o

preocupado com o bom

o trabalho coletivo voltado

próprio descrédito e desprestígio

desempenho e interação

para a qualidade do processo

da escola. Porém um trabalho

de sua equipe, realizar um

de ensino aprendizagem.

inadiável e imprescindível.

trabalho com a comunidade,

Para realizar seu

A criança, o jovem, o adulto

para que essa faça parte do

trabalho o gestor encontra

ai estão. Sofrendo, como o

cotidiano da escola e contribua

inúmeras dificuldades.

professor e o diretor, injustiça

para o desenvolvimento

O educador não é um trabalhador

à violência, a carência e todos

do educando. É ele que

qualquer. Seu campo de ação é o

os problemas de um sistema

desempenha várias funções

ser humano, com sua expectativa

(SANTOS, 2002,p. 58;59)

250

ABRIL | 2017

É ao gestor que todos

indicando a direção a seguir não

De acordo com Paro

os componentes da equipe

apenas para os professores,

O gestor escolar tem de se

levam suas ideias, seus

mas também funcionários,

conscientizar de que ele, sozinho,

desejos e seus problemas,

alunos, famílias, membros

não pode administrar todos

daí a necessidade de ser

do Conselho da Escola e

os problemas da escola. O

uma pessoa aberta ao

demais representantes da

caminho é a descentralização,

diálogo, firme, calma, capaz

comunidade, fazendo com

isto é, o compartilhamento de

de encorajar nas horas de

que todos assumam um

responsabilidades com alunos,

desânimo e de estimular

compromisso de melhorar

pais, professores e funcionários.

diante dos inúmeros desafios

a educação. O mesmo deve

Isso na maioria das vezes,

que a profissão apresenta.

desempenhar um papel

decorre do fato de o gestor

Neste contexto, é papel

de liderança e, ao mesmo

centralizar tudo, não compartilhar

do gestor trabalhar e facilitar

tempo, ser uma pessoa

as responsabilidades com os

a resolução de problemas em

democrática, fazendo com

diversos atores da comunidade

grupo, exercer um trabalho

que todos desenvolvam seu

escolar. Na prática, entretanto,

de equipe com os professores

trabalho com qualidade,

o que se dá é a mera rotinização

e colegas, ajudando-os a

garantindo o bom andamento

e burocratização das atividades

identificar suas necessidades,

da unidade, incentivando a

no interior da escola, e que

para que possam adquirir

equipe alcançar os objetivos

nada contribui para a busca de

as habilidades necessárias

propostos, fazendo a interação

maior eficiência na realização

para um bom desempenho

escola/comunidade e que

de seu fim educativo. (PARO,

de suas funções, ser capaz

seja um gerenciador de

2008, p.130)

de ouvir o que os outros

conflitos, sendo que lidamos

A interação entre

têm a dizer e desempenhar

com seres humanos e seja

gestor, docentes, comunidade,

um papel fundamental na

um gerenciador de conflitos,

funcionários e os alunos é

gestão democrática, pois ele

sendo que lidamos com

fundamental para um bom

pode dificultar ou facilitar a

seres humanos e cada um

andamento da unidade escolar.

implantação de procedimentos

tem sua personalidade. A

participativos.

opinião de cada integrante da

É competência do

equipe é fundamental para

gestor, participar da elaboração

atingirmos um objetivo e

e construção do Projeto

para a construção do sucesso

Político Pedagógico da escola

coletivo.
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A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO
DEMOCRÁTICA
A Constituição

e criativos. (ARAÚJO,2009, p.20)

forma conjunta os diferentes

Brasileira de 1988 estabelece

Na gestão democrática

interesses da escola, elaborando

uma educação democrática

todos participam, executam e

o Projeto Político Pedagógico,

para o ensino público, e,

tomam decisões. Já o gestor

reconhecendo a diversidade

descreve, no seu artigo

tem o papel de coordenar e

e buscando oportunidades

206, parágrafo VI sobre os

interagir com os segmentos

para melhoria na educação.

princípios que embasam o

incentivando as ideias e

Assim, contribuindo

ensino: ‘gestão democrática

a participação de todos.

a transformação do aluno

do ensino público, na forma

Observa-se que é uma gestão

e da sociedade onde está

da lei’ (BRASIL, 1988).

voltada para a transformação

inserido.

Sendo assim,

do cidadão tornando-o um

Araújo define a gestão escolar

ser autônomo, critico e

democrática como

democrático.

para

Desta forma, segundo
Lück (2007, p.20):
A escola é uma organização

[...] forma de possibilitar que

Luckesi (2007, p. 15)

social constituída pela sociedade

todos os seres envolvidos na

mostra que: “uma escola é o

para cultivar e transmitir valores

instituição possam exercer

que são os seus gestores, os

sociais elevados e contribuir

com maior assertividade sua

seus educadores, os pais dos

para a formação de seus

cidadania, se relacionar melhor

estudantes, os estudantes e a

alunos, mediante experiências

e alcançar a liberdade de

comunidade; ‘a cara da escola’

de aprendizagem e ambiente

expressão, por que cada um

decorre da ação conjunta

educacional condizentes com

dos envolvidos carrega em si

de todos esses elementos”.

os fundamentos, princípios

um conhecimento, que é único

Deve haver a interação

e objetivos da educação. O

e que pode ser somado ao do

escola/comunidade onde

seu ambiente é considerado

seu colega e, no caso, por se

todos são ouvidos, e o gestor

de vital importância para o

tratar de escola, aos alunos.

tem o papel de dialogar,

desenvolvimento de aprendizagens

Essa troca faz com que a cada

analisar, informar e aceitar

significativas que possibilitem

dia os envolvidos incorporem

opiniões promovendo ações

aos alunos conhecerem o

mais conhecimentos, sejam eles

coletivas. É de fundamental

mundo e conhecerem-se no

formais ou informais, tornando-os

importância que todos

mundo, como condição para

mais responsáveis, autônomos

participem desenvolvendo de

o desenvolvimento de sua
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capacidade de atuação cidadã.

tem sido a responsável pelo

decisões e as respeita;

A escola é o espaço

fracionamento e dissociação

- mantém atitude amigável e

que deve ser construído

das ações

conselheira para os assuntos

com a participação de todos,

escolares e consequente diluição

pessoais e profissionais;

valorizando os indivíduos,

do seu trabalho e dos seus

- deseja ser respeitado na medida

suas responsabilidades e

efeitos. Todos estão lembrados

em que respeita;

contribuindo, assim, para

dos esforços despendidos por

- usa métodos democráticos

sua transformação social.

inúmeros sistemas de ensino,

conscientemente;

Assim, concluímos que

no sentido de definir e delimitar

- preocupa-se mais com o

[...] emerge o entendimento

papéis e funções de profissionais

progresso dos indivíduos;

de que professores, equipe

da escola, em vez de descrever

- coloca os outros em primeiro

técnico-pedagógica, funcionários,

suas responsabilidades por

lugar;

alunos, pais, comunidade,

resultados. (LÜCK, 2000, p.

- crê que outras pessoas devem

todos, não apenas fazem parte

15-16).

ter oportunidade para assumir

do ambiente cultural, mas o

Entre todos os

responsabilidades e funções.

formam e constroem, pelo seu

responsáveis por uma

(GIANCATERINO, 2010, p. 104).

modo de agir, em vista do que,

gestão democrática devemos

de sua interação dependem

destacar, também, o papel do

a identidade da escola na

supervisor que deve dividir

comunidade, o seu papel na

as responsabilidades e a

mesma e os seus resultados. A

diversidade do trabalho em

mudança de consciência implica

equipe. Um gestor democrático

o reconhecimento desse fator

- dá-se conta do potencial que

mais responsabilidade e

pelos participantes do processo

existe entre muitos cérebros;

democratização do ensino.

escolar, de sua compreensão ao

- sabe usar esse recurso;

seu papel em relação ao todo,

- sabe delegar autoridade e

começar no interior da escola

uma vez que, como lembra Peter

responsabilidade;

onde todos os segmentos

Senge (1993, p. 29), “quando os

- libera-se dos detalhes de

participem criando espaços

membros de uma organização

rotina, mas mantém-se dedicado

para que o aluno adquira

concentram-se apenas em sua

e criativo;

conhecimento, responsabilidade

função, eles não se sentem

- reconhece prontamente as

e assim, tenha condições de

responsáveis pelos resultados”.

ideias que lhe forem sugeridas;

lutar pelos seus interesses.

E essa percepção setorizada

- permite ao grupo tomar

No interior da escola, por meio
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O trabalho do
supervisor só acontecerá
com a colaboração de todos,
realizando um trabalho coletivo,
buscando transformação,
maior conhecimento,

A democratização deve
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da criação de espaços nos quais

participativos, com condições

Desse modo, a gestão

professores, funcionários, alunos,

de participar criticamente do

democrática é fundamental

pais de alunos etc.

mundo do

para que tenhamos cidadãos

possam discutir criticamente o

trabalho e de lutar pela

conscientes, que pensem na

cotidiano escolar. Nesse sentido,

democratização da educação

coletividade e visem uma

a função da escola é formar

em nosso país. (OLIVEIRA et

melhor qualidade de vida.

indivíduos críticos, criativos e

al., s/d)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para que tenhamos

comunidade.”

um cidadão pleno, garantindo

uma gestão democrática nas

A escola tem como

assim, sucesso na sua jornada

escolas é preciso que todos os

objetivo formar cidadãos que

escolar e, posteriormente na

segmentos estejam envolvidos.

produzem conhecimento e

realidade onde está inserido.

A escola deve atuar em função

esse conhecimento deve ser

Diante disso, esperamos

dos seus alunos, funcionários

utilizado para uma melhor

que, com a gestão democrática,

e da comunidade local, a partir

qualidade de vida.

haja uma transformação da

de suas necessidades.

Contudo, são muitos

Assim, faz-se necessária a

os desafios para a construção

participação ativa dos Conselhos

de uma escola democrática; a

escolares participando das

elaboração do Projeto Político

decisões administrativas,

Pedagógico, a interação escola/

financeira e construção

comunidade, a coletividade

dos projetos educativos e

da equipe pedagógica, os

pedagógicos. Desta forma, Franco

Conselhos escolares, enfim,

afirma: “Diante da realidade

a participação de todos os

dessa autonomia parcial, é

envolvidos.

fundamental que se ocupem

Por isso, ressaltamos

todas as oportunidades de

também a importância da

democratização das decisões

reflexão sobre os caminhos

e aproximação da cultura

a serem trilhados pelos

escolar às necessidades da

alunos para a formação de
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educação, do cidadão e da
sociedade.

ABRIL | 2017

REFERÊNCIAS
ARAÚJO, Maria Cristina Munhoz. Gestão escolar. Curitiba: IESDE, 2009.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 30/01/2017
GIANCATERINO, Roberto. Supervisão escolar e gestão democrática. Rio de
Janeiro: Wak editora, 2010.
LÜCK, Heloísa. Dimensões de gestão escolar e suas competências. Curitiba: Positivo, 2009.
LUCKESI, Carlos Cipriano. Gestão democrática da escola, ética e sala de aula. ABC Educativo,
n. 64. São Paulo: Criarp, 2007.
OLIVEIRA, J. F. et al. Gestão escolar democrática: definições, princípios
e mecanismos de implementação. Disponível em: <http://www.letraviva.net/
arquivos/2012/anexo-1-Gestao-escolardemocratica-definicoes,-principios-e mecanismos- deimplementacao.pdf>. Acesso em: 03/02/2017
PARO, Vitor Henrique. Administração escolar: introdução crítica. 15 ed. São Paulo Cortez, 2008.
PARO, Vitor Henrique. A utopia da gestão escolar democrática.
Disponível em: <http://www.sinprodf.org.br/wpcontent/uploads/2012/01/autopiada-gest%C3%83o-escolardemocr%C3%81tica.pdf>. Acesso em: 24/01/2017
http://materiais.wpensar.com.br/blog-vamos-mudar-a-educacao-grupowpensar. Acesso em
20/01/2017
https://www.portaleducacao.com.br/administracao/artigos/49210/o-papel-do-gestor-escolar
Acesso em 26/01/2017

ABRIL | 2017

255

ARTE E EDUCAÇÃO NO BRASIL
IVONETE MARIA DA ROCHA
Graduação em Pedagogia pela Universidade Luterana do Brasil (2012). Pós-Graduação em Educação Especial
e Inclusão pela Faculdade Polis das Artes (2015). Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental, na
Rede Educacional da cidade de São Paulo, na EMEF “Professor Theodomiro Monteiro do Amaral”.
Artigo apresentado como requisito parcial para aprovação do Trabalho de Conclusão do Curso de Especialização
em Arte e Educação.

Tendo em vistas as

acadêmica na área. Analisa

mudanças previstas para

a metodologia na relação

a Educação brasileira, no

teoria/prática dos conteúdos

primeiro semestre do ano de

bem como as propostas de

dois mil de dezessete. Qual

avaliação dos conteúdos

seria a importância do ensino

com base nos Parâmetros

de Arte em nossas escolas? O

Curriculares Nacionais, a

objetivo desse artigo é analisar

ética dos envolvidos no

a partir de um olhar crítico

contexto escolar, discute

os conteúdos do Ensino de

as possibilidades que esse

Arte na Educação brasileira,

campo possibilita, propondo

a aplicação e os objetivos,

alternativas para a melhoria

com base nos Parâmetros

da qualidade do ensino e

Curriculares Nacionais –

um bom desenvolvimento

PCN e sua importância, as

e do conteúdo proposto,

conquistas no decorrer da

na perspectiva de repensar

história, na tentativa de

a qualidade do ensino

contribuir para as possíveis

partindo do princípio que a

mudanças no processo ensino-

valorização dos conteúdos

aprendizagem. Discute a

tem início no compromisso

atitude e postura do professor

do profissional com a

e sua formação, partindo do

educação e sua consolidação

pressuposto de que todo

no desenvolvimento sócio-

docente que ministra aulas

histórico-cultural e autônomo

na disciplina tem formação

do aluno brasileiro.

http://catalisesocial.com/artigos/educacaoe-arte/

Palavras-chave: Ensino de Arte, PCN, Educação, Valorização, Consolidação.
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INTRODUÇÃO
Baseando-se nas

tentativa de contribuir para

nos Parâmetros Curriculares

propostas apresentadas, pelo

as possíveis mudanças no

Nacionais – PCN (conteúdos,

então presidente da República,

processo ensino-aprendizagem

relação teoria/prática, avaliação),

Michel Temer, e o ministro

dessa área. Discute a atitude e

proporcionando principalmente

da Educação, Mendonça

postura do a ética dos envolvidos

aos nossos governantes,

Filho, que oficializaram uma

no contexto escolar, discute

uma reflexão na tentativa de

série de mudanças para a

as possibilidades que esse

conhecer e compreender o

implementação do ensino

campo possibilita, propondo

processo histórico, além de

médio integral com currículo

alternativas para a melhoria

abrir portas para a discussão

flexibilizado. A reformulação

da qualidade do ensino e

e reflexão na construção

do ciclo foi feita através de

um bom desenvolvimento

de um ensino de Ensino de

uma medida provisória e

e do conteúdo proposto, na

Arte eficaz, abrindo campo

as estimativas são de que

perspectiva de repensar a

para discutir as mudanças e

existam turmas de ensino

qualidade do ensino partindo

contribuir na construção de um

médio integral conforme o

do princípio que a valorização

ensino que valorize o aluno em

novo modelo já no primeiro

dos conteúdos tem início no

sua totalidade de expressão

semestre do próximo ano de

compromisso do profissional com

e criação respeitando esse

2017, disciplinas como Artes

a educação e sua consolidação

campo de ensino. Vale lembrar

deixarão de ser obrigatórias

no desenvolvimento sócio-

que. No entanto, essa medida

nesse ciclo.

histórico-cultural e autônomo

ainda deve ser regulamentada

Após análise desse

do aluno brasileiro. A análise

e homologada pelo Conselho

texto, paramos para pensar

vai além da manutenção do

Nacional de Educação (CNE) e

na importância do ensino de

ensino de Arte em nossas

pelo Ministério da Educação

Arte em nossas escolas e qual

escolas. Passa pela formação

(MEC).

seu objetivo pautando nas

do professor e pela construção

orientações dos Parâmetros

e desenvolvimento o Ensino

Curriculares Nacionais – PCN e

de Arte em sua totalidade, o

sua importância, as conquistas

presente artigo objetiva analisar

no decorrer da história, na

das diretrizes estabelecidas
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MP É PREOCUPANTE, DIZ ESPECIALISTA
O professor

elaborados durante o fazer

com a escrita?

contemporâneo alega não ter

pedagógico. Apenas se coloca

Observando o

tempo para escrever por culpa

como receptor e transmissor

comportamento de escrita

da burocratização. Apresenta-

de proposta de produção

dos professores nos grupos

se sempre preocupado em

para os alunos e ainda faz

de formação continuada,

entregar as tarefas de escrita

críticas “meus alunos não

fica evidenciada a falta do

rapidamente sem se aprofundar

sabem escrever” ou “eles não

uso da escrita nas atividades

nas ideias, não escreve com

gostam de escrever”. Será que

pedagógicas. Os professores

satisfação e segurança, não

isso não é recíproco? Ou pior,

demonstram pouco contato

utiliza a escrita como instrumento

será que isso não é reflexo da

com o mundo

de registro dos pensamentos

relação que o professor tem

MP É PREOCUPANTE, DIZ ESPECIALISTA
A MP é um instrumento

período.

presidencial, que pode vetar o

com força de lei que é adotada

Para a medida provisória

texto parcial ou integralmente,

pelo presidente da República em

se transformar definitivamente

caso discorde de eventuais

casos considerados urgentes.

em Lei, é preciso a aprovação

alterações feitas durante o

Ela tem efeito imediato e um

do Congresso Nacional. Em

processo.

prazo de validade de até 60

caso de aprovação, a MP é

dias, prorrogáveis por igual

encaminhada para sanção

A HISTÓRIA DO ENSINO DE ARTE NO
BRASIL
A trajetória profissional

Com a chegada desses artistas

relação entre a prática e a teoria

do educador em arte, enquanto

surgiram as primeiras escolas

e que valorizava somente a

ensino formal vem desde a

de Belas-Artes. Na época se

técnica. Nas décadas de 50/60

chegada de uma equipe de

trabalhava o desenho e a

o professor estimulava a livre

artistas vinda da Europa,

cópia de modelos. A Arte no

expressão, uma tendência

chamada Missão Artística

ensino tradicional era de forma

escolanovista que deixa de

Francesa que chegou em 1816.

fragmentada, com nenhuma

ser uma mera cópia e passa
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a prática espontaneísta sem

sua expressão artística, que

dos alunos” (NISKIER, 1998,

compromisso com conhecimento

era de forma espontânea,

p.83). Os conteúdos de Arte

científico. Em 1971, com a Lei

sem compromisso com o

estão norteados por três eixos:

nº 5.692/71, ficou determinado

conhecimento de linguagens

produzir, apreciar e contextualizar.

que a disciplina de Educação

artísticas. “Artigo 60 da Lei

Através do “produzir” o aluno

Artística abordasse conteúdos

5692/7, será obrigatória a

se expressa, experimentando

de música, teatro, dança e

inclusão de Educação Moral e

todas as linguagens artísticas.

artes plásticas, nos cursos de

Cívica, Educação Física, Educação

Apreciando, entra em contato

1° e 2° graus, onde a figura

Artística, Programas de Saúde

com a produção histórica e

do professor único deveria

nos currículos plenos de 1°

social da Arte, analisando sua

dominar todas essas linguagens

e 2° graus...” (NISKIER, 1988,

própria produção e dos colegas.

de forma competente. No

p.82). Com a proposta e criação

De maneira que: O estudo, a

entanto, muitas vezes, eram

dos Parâmetros Curriculares

análise e a apreciação da arte

formados em cursos de

Nacionais, a partir da LDB Arte

podem contribuir tanto para

curta duração (2 anos). Na

se fortalece na escola e a torna

o processo pessoal de criação

escola, eles trabalhavam na

obrigatória em vários níveis da

dos alunos como também

concepção tecnicista, onde

educação básica: ”O ensino da

para sua experiência estética e

a arte era centrada nas

arte constituirá componente

conhecimento significado que

técnicas e habilidades, de

curricular obrigatório, nos

ela desempenha nas culturas

modo que o aluno deveria ter

diversos níveis da educação

humanas. (PCNs, 5ª a 8ª série,

domínio de vários materiais,

básica, de forma a promover

p. 49).

os quais seriam utilizados na

o desenvolvimento cultural

FORMAÇÃO DO PROFESSOR
Em relação aos

de se expressar em arte e como

artístico na escola, além de

professores, os PCNs do EM

cidadão, espera-se que seus

promover conhecimento sobre

referem-se aos profissionais

professores de arte também

as diversas áreas de arte,

que precisam aperfeiçoar-se

possam se aperfeiçoar nesse

deve possibilitar ao aluno a

de forma contínua para estar a

mesmo exercício, incluindo suas

experiência de um trabalho de

serviço das escolas ou centros

competências profissionais

criação total e unitário. Assim,

culturais. Onde: Por causa do

(PCN do EM, p.180).

cabe ao professor repensar

direito dos alunos ao exercício

Ainda as diretrizes

na escola em seu tempo, seu

e prática de sua sensibilidade

argumentam que o ensino

espaço, sua forma de lidar com

ABRIL | 2017

259

os conteúdos e com o mundo

potencial humano e criativo,

Como tal é necessário que

da informação, rompendo com

diminuindo o distanciamento

o ele, enquanto profissional

um modelo fragmentado de

existente entre a arte e a vida.

entenda a importância do seu

educação, transformando-a

O conhecimento teórico-

posicionamento e compromisso

em espaço significativo de

prático em Arte é essencial

face à questão, buscando em

aprendizagem, para que os

na formação do ser humano,

parceria com as instituições de

alunos com suas diferenças

desenvolvendo a sensibilidade,

ensino possíveis soluções para

culturais participem de forma

o senso-crítico, a socialização

a melhoria da qualidade do

mais crítica na reelaboração

e a criação. O professor é o

ensino. Ao propor a eliminação

pessoal da cultura acumulada

instrumento principal para

dessa matéria do curricular

pela humanidade. Para

as transformações no Ensino

escolar, Temer não está

Ivone Mendes Richter (2003,

de arte, ele é o diferencial, o

apenas restringindo o acesso

p. 51), o grande desafio do

colaborador para a eficácia

à Educação e Cultura, ele está

ensino da arte, atualmente é

do bom aproveitamento dos

também acuando alunos e

contribuir para a construção da

conteúdos. Segundo Barbosa

professores a eliminação de

realidade através da liberdade

(2008, p. 50) “Sua tarefa é

mais uma área do saber, área

pessoal. Precisamos de um

oferecer a comida que alimenta

de suma importância para

ensino de arte por meio do

o aprendiz é também organizar

o desenvolvimento cultura,

quais as diferenças culturais

pistas, trilhas instigantes para

estético, ético e humano.

sejam vistas como recursos

descobertas de conhecimentos,

que permitam ao indivíduo

pelos alunos e visitantes,

desenvolver seu próprio

alimentando-se também. ”

CONCEITO: ENSINO DE ARTE
Não se trata de um

Portuguesa, a palavra arte é

o desejo de prolongamento ou

conceito simples e, ao longo

expressa em duas de suas

renovação...”; “a capacidade

dos anos, vários artistas,

definições como “atividade que

criadora do artista de expressar

pensadores e críticos de artes

supõe a criação de sensações

ou transmitir tais sensações

se dedicam na busca de tal

ou de estados de espírito, de

ou sentimentos...”. Também,

definição.

caráter estético, carregados de

segundo Bueno (1986) arte

Segundo o Novo

vivência pessoal e profunda,

é o „Conjunto de preceitos

Dicionário Aurélio da Língua

podendo suscitar em outrem

para a perfeita execução de
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qualquer coisa. Artifício, ofício,

normas e valores estabelecidos

do pensamento artístico e

profissão; indústria; astúcia;

em cada ambiente cultural, do

da percepção estética, que

habilidade; travessura; magia;

conhecimento que envolve a

caracterizam um modo próprio

feitiçaria; [...] complexo de

produção artística em todos

de ordenar e dar sentido à

regras e processos para a

os tempos. ” (BRASIL, 1997,

experiência humana: o aluno

produção de um efeito estético

p. 20).

desenvolve sua sensibilidade,

determinado”.

Não se nasce sabendo,

percepção e imaginação, tanto

Arte está presente na

a aprendizagem é um processo

ao realizar formas artísticas

história da humanidade, desde

natural, o homem nasce, vive

quanto na ação de apreciar e

os primórdios em praticamente

e cresce sempre aprendendo

conhecer as formas produzidas

todas as manifestações

e ensinando, esse aprendizado

por ele e pelos colegas, pela

culturais, os conhecimentos e

informal – conhecimento de

natureza e nas diferentes

descobertas apreendidos vão

mundo - em muito contribui no

culturas.

sendo passados de geração a

processo ensino-aprendizagem

Ao conceituar arte

geração, independentemente

formal estabelecido nas escolas

devemos estar atentos da

de se fazer parte de um ensino

de ensino básico.

abrangência de seu significado,

formal ou informal, assim segundo

A arte produzida pelos

é um conceito extremamente

os Parâmetros Curriculares

artistas e a função da arte na

subjetivo e varia de acordo

Nacionais a Arte tem uma

escola são objetos de estudos

com a diversidade cultural,

função tão importante quanto

diferenciados, embora estejam

período histórico ou até

a dos outros conhecimentos

intimamente entrelaçados.

mesmo o indivíduo em questão,

no processo. O ensino e a

Partindo do estabelece o

aprendizagem da arte fazem

os Parâmetros, a educação em

parte, “(...) de acordo com

arte propicia o desenvolvimento

conforme as necessidades de
cada civilização

O QUE MUDA COM A MEDIDA PROVISÓRIA
Na versão final do

pelo texto são somente

13 disciplinas do ensino

texto, assim como na prévia

português, matemática e

médio „antigo” estarão

apresentada na quinta, as

inglês. O MEC considera

contemplados dentro do

disciplinas obrigatórias

que os demais conteúdos

conteúdo obrigatório que

citadas explicitamente

essenciais de todas as

deve ser definido pela Base
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Nacional Comum Curricular

ano do ensino médio em

profissional ou testar

(BNCC). A BNCC deve ser

2018, ou se também será

ênfases no contraturno, por

concluída em „meados de

válida para os do segundo

exemplo. Para tirar algum

2017”. Por isso, a previsão

e terceiro anos.

conteúdo que já está sendo

do MEC é que somente

A secretária executiva do

ensinado, no entanto, é

turmas iniciadas a partir

MEC, Maria Helena Guimarães,

preciso aguardar a base

de 2018 sejam as primeiras

diz que os estados com

curricular.

plenamente afetadas pela

sistemas „mais avançados”,

Observe, abaixo, a

reforma. Ainda não se

como Pernambuco e São

tabela que apresentam as

sabe se a medida valerá

Paulo, já podem promover

mudanças na LDB (Leis de

somente para os alunos que

outros tipos de mudança –

Diretrizes e Base), propostas

vão ingressar no primeiro

incluir módulos de ensino

atualmente pelo MEC.

ANTES
CARGA HORÁRIA

DEPOIS
CARGA HORÁRIA

A LDB prevê que, nos três anos do ensino médio,

A LDB prevê que, nos três anos do ensino médio,

os alunos tenham no mínimo 800 horas de aula, e

os alunos tenham no mínimo 800 horas de aula, e

que cada ano tenha pelo menos 200 dias letivos.

que cada ano tenha pelo menos 200 dias letivos.

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS

O ensino de artes e de educação física era

A partir de agora, a decisão de incluir artes,

obrigatório na educação básica, incluindo no

educação física, filosofia e sociologia nas aulas do

ensino médio. Desde 2008, aulas de filosofia

ensino médio dependerá do que será estipulado

e sociologia também eram obrigatórias nos

pela Base Nacional Comum Curricular.

três anos.

ENSINO TÉCNICO

ENSINO TÉCNICO

A lei já previa a possibilidade de as escolas

A formação técnica e a profissional passa a ter

integrarem o ensino técnico e profissionalizante

peso semelhante às quatro áreas do conhecimento.

ao ensino médio em diversos modelos.

A mudança também inclui a possibilidade
de “experiência prática de trabalho no setor
produtivo” ao aluno.

LÍNGUA ESTRANGEIRA
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LÍNGUA ESTRANGEIRA

As escolas eram obrigadas a oferecer a partir

O inglês passa a ser a língua estrangeira

do sexto ano, aula de pelo menos uma língua

obrigatória em todas as escolas. As escolas

estrangeira, mas tinham a liberdade de escolher

podem oferecer uma segunda língua, que deve

qual língua.

ser, preferencialmente, o espanhol.
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PROFESSORES

PROFESSORES

A lei que exigia que os professores fossem

Fica permitido que as redes de ensino e as

trabalhadores de educação com diploma técnico

escolas contratem “profissionais de notório

ou superior “em área pedagógica ou afim”.

saber” para dar aulas “afins a sua formação”.

VESTIBULARES

VESTIBULARES

As universidades são livres para definir que

A lei determina que o conteúdo dos vestibulares

conteúdos que exigem das provas para selecionar

seja apenas “as competências, as habilidades e

os calouros, levando em consideração o impacto

as expectativas de aprendizagem das áreas de

da exigência no ensino médio.

conhecimento definidas na BNCC”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O professor é o

buscando em parceria com

nem mesmo quem está

instrumento principal

as instituições de ensino

propondo sabe do que se

para as transformações

possíveis soluções para a

trata, pois, essa proposta

no Ensino de arte, ele é o

melhoria da qualidade do

não surgiu de nossos

diferencial, o colaborador

ensino. Não é eliminando

educadores que estão dia

para a eficácia do bom

essa matéria que o ensino

a dia no chão da escola

aproveitamento dos

terá níveis mais elevados,

valorizando nossos alunos

conteúdos. Segundo Barbosa

mas ampliar essa área de

e toda a arte construída por

(2008, p. 50), “Sua tarefa

conhecimento, enriquecendo-a

eles, haja visto que toda

é oferecer a comida que

com a valorização de sua

sociedade democrática é

alimenta o aprendiz é

atuação, bem como os

construída por formas de

também organizar pistas,

profissionais que nela

expressões que não mais

trilhas instigantes para

atuam.

será permitida em nossas

descobertas de conhecimentos,

Retirar o ensino de

escolas. Nesse momento

pelos alunos e visitantes,

Arte do currículo nacional,

ainda há muita discussão

alimentando-se também. ”

será o mesmo que dizer

sobre essa ameaça. Mas

Como tal é necessário que

que nosso aluno não têm

o governo atendendo,

o ele, enquanto profissional

expressão, que a ele só

momentaneamente, a

entenda a importância

cabe alcachinar seu próprio

solicitação dos educadores

do seu posicionamento e

corpo e conhecimento em

e educando brasileiros,

compromisso face à questão,

busca de um saber que

resolveu não transformar
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as mudanças em Lei, mas

ombros, mas também nos

Currículo Nacional, porém

sim em uma MP (Medida

deixa angustiados, já que

não têm mais o termo de

Provisória) que foi

pode ser transformada em

obrigatório. Então, que

parcialmente modificada,

Lei a qualquer momento.

país é esse?

o que de uma forma alivia

O ensino de Arte, nesse

a pressão sobre nossos

momento ainda não saiu do
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https://neurosaber.com.br/artigos/a-importancia-da-psicomotricidade-para-educacao-infantil/

AS CONTRIBUIÇÕES DA PSICOMOTRICIDADE NA
EDUCAÇÃO INFANTIL COMO ANTECESSORA DA
ALFABETIZAÇÃO

LÍVIA COSTA BENITES DE SOUZA
Graduação em Pedagogia pela Universidade Nove de Julho - UNINOVE (2006); Especialista em Gestão do
Conhecimento e Inovação pelo Centro Universitário SENAC/SP (2009). Professora de Educação Infantil e
Ensino Fundamental I na Rede Municipal de Ensino de São Paulo na EMEI Profº. Gianfederico Porta e EMEI
Profª. Theresinha Squinca da Silva.

O propósito desse da mesma, desenvolvem-

possibilitem a integração

trabalho consiste em se também contribuições

da psicomotricidade na

entender, através da análise para o seu desenvolvimento

educação infantil, a fim de

de pesquisa bibliográfica, biopsicossocial. O caráter

facilitar o futuro processo de

como a psicomotricidade predominantemente qualitativo

alfabetização, possibilitando

contribui para o processo desse estudo apresenta como

que o aluno aprenda de

de ensino-aprendizagem procedimento metodológico

forma motivada, lúdica e

nos anos que antecedem a análise da literatura

significativa. Assim como

as classes de alfabetização produzida na área. Além

evitar que, ao chegar no

visto que, ao desenvolver disso, visa conscientizar o

ensino fundamental I, a

as habilidades motoras ao educador da importância

criança sofra uma ruptura

longo de toda a sua vida e, de atividades lúdicas bem

nesse processo em vista das

em especial nos anos iniciais planejadas e contínuas que

demandas deste novo ciclo.

Palavras-chave: Psicomotricidade; Educação Infantil; Alfabetização; Ludicidade.
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INTRODUÇÃO
O interesse por esse

escrita só existe efetivamente

das sensações constituem o

tema surgiu a partir do

quando o sujeito se torna

elo entre o eu, o mundo e os

momento que passamos

capaz de registrar a sua visão

outros, o primeiro plano de

a compreender o valor da

de mundo e seu modo de ser.

um fazer mental e expressivo e

influência do movimento na

Toda criança ao ingressar

de uma estruturação cognitiva

aprendizagem da leitura e da

na escola, dispõe não apenas

sólida e propícia para diversas

escrita como fator favorável

da fala, mas de um arsenal de

aprendizagens.

ao êxito nas séries iniciais e a

comportamentos motores que,

A vivência corpórea

necessidade de desenvolver

independentemente da sua

significativa amplia as

habilidades psicomotoras

dimensão funcional e prática,

possibilidades de expressão

que colaborem para o pleno

representa também uma face

autêntica, na medida em

desenvolvimento da criança.

da própria linguagem. Isso

que garante à criança uma

E a educação infantil tem

porque o corpo, tal como as

posição no mundo mais

papel vital no uso cotidiano

palavras, transmite formas

consciente. Tal consideração

e planejado de atividades

de ser e pensar, modos de se

justifica a nossa preocupação

lúdicas que propiciem este

fazer presente no mundo e de

em integrar o movimento às

desenvolvimento psicomotor

interagir com os demais. Embora

esferas educativas, numa

das crianças.

a maior parte dos trabalhos

dimensão significativa. Assim

Não acreditamos

referentes à comunicação e

como a fala e a

na escrita como um ato

expressão considere quase

gestualidade, a construção

essencialmente motor e

exclusivamente a linguagem

da escrita depende do tripé

sim como uma atividade de

verbal, não podemos negar que

fundamental de qualquer esfera

conhecimento. Assim sendo,

as primeiras manifestações de

do desenvolvimento humano:

o enfoque pedagógico passa

si são feitas através do corpo.

motricidade, conhecimento e

a ser o estímulo à elaboração

O corpo na sua

mental, visando à construção

compreensão mais ampla

O corpo não pode e

dos modos de produção e

é linguagem, é vivência

não deve ser desprezado, se a

interpretação da escrita. Aquele

simbólica, é manifestação

intenção for, verdadeiramente,

que escreve põe no papel

de si e meio de intercâmbio

a de educar o ser humano. Se

mais do que sinais gráficos

social. O movimento, o jogo,

além do treinamento motor,

convencionais, porque a

a ação corporal e a vivência

o movimento humano for

266

afetividade.
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considerado como uma forma

mundo e autonomia de forma

de aquisição da leitura e da

de linguagem, de manifestação

lúdica e experimental, acabam

escrita com a psicomotricidade,

afetiva e cognitiva, torna-se

por vezes sendo substituídos

atividade essa muito discutida

possível reintegrar o corpo no

por pré alfabetização, mecânica

no âmbito educacional, porém

processo de aprendizagem.

e limitada.

pouco compreendida no que
se refere a sua aplicação.

Sabemos que exercícios

Esperamos que esse

mecânicos de coordenação e

trabalho possa conscientizar os

Além disso, essa pesquisa

traçados gráficos copiados a

professores da educação infantil

tem por finalidade analisar

partir de um modelo são a

quanto a importância de criar

as contribuições do lúdico no

tônica do trabalho de prontidão

diferentes experiência lúdicas,

trabalho da educação infantil

visando apenas preparar o

através de jogos e brincadeiras

dando bases que antecedem

aluno para o desenho da escrita.

com intencionalidade constante,

a alfabetização significativa,

Essa prática não condiz com

assim como aos professores

já que os jogos e brincadeiras

uma proposta construtivista

das séries iniciais que ler e

fazem parte do processo de

de alfabetização. E tão pouco

escrever vai muito além de

formação do ser humano,

podem ser admitidos na

saber desenhar e decifrar

e, portanto não podem ser

educação infantil onde os

letras, e que eles sejam capazes

excluídos como instrumentos

pilares de conhecimento do

de correlacionar o processo

didáticos.

PSICOMOTRICIDADE NA PRÉ ESCOLA
Tendo em vista que esse

psicomotricidade. Neste sentido,

seu corpo em movimento e em

trabalho tem a proposta de

Le Boulch (1987) assevera: “75%

relação ao seu mundo interno

correlacionar o processo lúdico

do desenvolvimento psicomotor

e externo. Está relacionada

de construção de conhecimentos

ocorre na fase pré-escolar, e

ao processo de maturação,

e desenvolvimento cognitivo

o bom funcionamento dessa

onde o corpo é a origem das

necessários a posterior

área facilitará o processo de

aquisições cognitivas, afetivas

aquisição da leitura e da escrita

aprendizagem futura.”

e orgânicas”.

com a psicomotricidade, que
deve ser
explorada e desenvolvida
na educação infantil, faz-se

A Sociedade Brasileira

Psicomotricidade,

de Psicomotricidade (2016)

portanto, é um termo empregado

dá a seguinte definição para

para uma concepção de

psicomotricidade:

movimento organizado e

necessária a compreensão

“É a ciência que tem como objeto

integrado, em função das

da dimensão do que seja a

de estudo o homem através do

experiências vividas pelo

ABRIL | 2017

267

sujeito cuja ação é resultante

indivíduo, sendo à base das

influi de forma notável no

de sua individualidade, sua

posturas e posicionamentos

psiquismo do indivíduo, ao

linguagem e sua socialização.

diante da vida; o intelectivo,

ponto do processo intelectual

Ela relaciona a função

que encerra a gênese e todas

depender da maturidade do

motora, o desenvolvimento

as qualidades da inteligência

sistema nervoso. Desde os

intelectual e o desenvolvimento

do pensamento humano, seu

primeiros momentos da sua

afetivo do indivíduo,

desenvolvimento depende do

vida, a criança responde a

entendendo-o como um todo

movimento para estabelecer,

estímulos do meio ambiente

coordenado e indissociável. A

desenvolver e operar; o afeto,

através do movimento. Este

psicomotricidade é, portanto,

que é a própria pulsão interna

movimento quando realizado

a ciência que tem como

do indivíduo, que matiza a

com intencionalidade,

objeto de estudo o homem

motivação e envolve todas

desenvolve na criança diversas

através do seu corpo em

as relações do sujeito com os

características de suma

movimento e em relação ao

outros, com o meio e consigo

importância para toda sua

seu mundo interno e externo,

mesmo (2004, p.167)”.

vida. Parolin (2007) define

subentende uma concepção

Os potenciais humanos

a psicomotricidade como e

holística de aprendizagem e

são apoiados nas áreas básicas

educação para o movimento:

de adaptação do ser humano,

da Psicomotricidade, o seu

“Dentre tantos que vieram a

que tem por finalidade,

estudo e pesquisa constantes

enriquecer a escola em seu

associar dinamicamente,

do esquema e da imagem

processo e construir o novo

o ato ao pensamento, o

corporal, da lateralização, da

sujeito para o mundo novo e

gesto à palavra, o símbolo

tonicidade, da equilibração e

com um novo paradigma de

ao conceito.

coordenação, são enriquecidos

educação, a psicomotricidade

A Psicomotricidade,

instrumentalmente, estimulando

contribuiu com o seu ‘saber’

como toda a ciência tem um

o sentimento de competência,

para melhorar e transformar o

objetivo de estudo próprio,

de autoestima, entendendo

homem, até suas mais profundas

de acordo com Kyrillos e

o ser humano em constantes

raízes. Trata-se, portanto de uma

Sanches (2004), em três

e complexas adaptações,

educação para o movimento”.

conhecimentos básicos da

fazendo-o concluir que é

(PAROLIN, 2007, p.142)

psicomotricidade são:

amado e aceito, tornando-o

O movimento, a ação

“O movimento, que segundo os

transformador e produtor

corporal e a vivência das

conhecimentos atuais ultrapassa

social.

sensações constituem o elo

o ato mecânico e o próprio
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A motricidade

entre o eu, o mundo e os
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outros, o primeiro plano de

humano. Durante o

apenas recebe e acumula

um fazer mental expressivo.

processo de

informações previamente

A criança durante toda sua

aprendizagem, os elementos

estabelecidas pelo educador,

infância aprende vivenciando

básicos da psicomotricidade

que se considera o detentor do

experiências concretas. Só

são utilizados com frequência.

saber o qual espera que seu

desse modo que ela conseguirá

O desenvolvimento do

educando seja apenas capaz

elaborar seu pensamento. As

esquema corporal, lateralidade,

de codificar e decodificar.

funções motoras, intelectuais

estruturação espacial e

Outra visão é a

e afetivas estão intimamente

orientação temporal são

sócio interacionista que se

ligadas.

fundamentais na aprendizagem.

contrapõe a esta percebendo

Segundo Assunção e

Partindo das definições

o educando como um agente

Coelho (1997) a psicomotricidade

de psicomotricidade e seus

ativo, que por esta razão

é a “educação do movimento

aspectos constitutivos, ao

constrói o seu próprio

com atuação sobre seu

abordar o tema da mesma

conhecimento, a partir da

intelecto, numa relação entre

na educação infantil como

exploração do mundo que o

pensamento e ação, englobando

importante etapa na construção

cerca. Vygotsky (1988) foi um

funções neurofisiológicas e

de um cognitivo capaz de

grande estudioso e criador

psíquicas”. Ele aponta ainda

compreender os mecanismos

da teoria que vislumbra

que a psicomotricidade

de alfabetização que a criança

esse desenvolvimento da

integra várias técnicas com

encontrará futuramente, não

criança com base em sua

as quais se pode trabalhar

podemos deixar de propor

relação com o mundo e

o corpo em suas várias

destaque às concepções de

que se intensifica a medida

partes, relacionando-o com

aprendizagem que embasam

que são ampliadas as suas

a afetividade, o pensamento

todo o processo.

possibilidades de interação

e o nível de inteligência.

Entre algumas

com diferentes pessoas, sejam

Autores como Negrine

concepções descritas por

pares ou mais experientes

(1995), Freire (1989), Romero

alguns estudiosos da área,

no caso dos adultos, assim

(1988) e Fischer (1997) são

existem duas concepções a

como pela quantidade de

unânimes em ressaltar que o

partir de diferentes visões

experiências variadas ao

desenvolvimento do domínio

acerca do educando que

qual ela será apresentada e

corporal é um dos fatores

queremos dar destaque. A visão

poderá experimentar.

fundamentais no processo

tradicional onde educando

A participação da

de aprendizagem do ser

é agente passivo, isto é, ele

psicomotricidade está vinculada
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exatamente com o processo

tão pouco que auxiliarão as

nas dimensões figurativas

de ensino/aprendizagem desta

crianças em seus aprendizados.

(caligrafia, posição das letras

segunda visão, onde a criança

Esses “treinos” são cansativos,

no papel) como na construtiva

pode vivenciar situações que

enfadonhos e contemplam

da escrita (compreensão

a estimule de forma plena.

apenas aspectos motores,

de seu significado e de sua

Dentro de cada movimento

apenas uma habilidade,

função social). Aprender a

realizado pela criança um

deixando de lado o que a

escrever vai além de saber

aprendizado significativo

psicomotricidade se propõe

desenhar letras, é preciso

se consolida dando suporte

a trabalhar que é o todo do

aprender a ser interlocutor e

para a lecto-escrita.

indivíduo.

registrar sua visão de mundo

Para Ferreiro e Teberoski

Lê Boulch (1987) considera

e seu modo de ser.

(1991) essas condições são

a educação psicomotora uma

A educação infantil

realmente importantes, mas

base para todo o aprendizado

tem como princípios oferecer

não devem ser consideradas

escolar, na medida em

acolhimento afetivo, físico

de maneira isolada ou como

que ela possa promover o

e social. Enquanto fase de

garantia da aquisição da leitura

desabrochar humano, não

aprendizado pelo lúdico é campo

e da escrita. Ressaltamos

apenas no desenvolvimento

fértil para o desenvolvimento

mais uma vez que ao iniciar

das funções motoras, mas

físico, motor e intelectual

o processo de alfabetização

nas relações destas com as

das crianças considerando

devemos ter em mente um

funções mentais.

a psicomotricidade. Além

trabalho cujo ser aprendente

Freire (1989) amplia

de despertar a curiosidade,

é sujeito“ativo disposto a

essa idéia mostrando que,

a espontaneidade e a

descobrir o mundo que o

além da educação do e

harmonização de seu eu com

rodeia por meio de suas

pelo movimento, trata-se

o mundo que a cerca. Além

próprias ações.” (1991, p. 26).

de garantir a educação

disso, a psicomotricidade

O fato de alguns

de corpo inteiro, que visa

quando bem trabalhada na

professores desde a educação

associar a ação, reflexão e

educação infantil influencia

infantil pedirem que seus

conhecimento do real. No que

na redução de problemas que

alunos realizem inúmeras

diz respeito à alfabetização,

influenciam no fracasso da

atividades com pontilhados,

entendemos que os benefícios

alfabetização e letramento

cópia de curvas e retas não

conquistados pela educação

como a falta de concentração,

indica que se está trabalhando

de corpo inteiro influem

a confusão no reconhecimento

a psicomotricidade, nem

de maneira positiva tanto

de letras e palavras entre
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outras relacionadas a estes

domínios do comportamento

que permitirão que ela se

processos.

humano: motor, cognitivo e

relacione com o meio de

afetivo.

maneira cada vez mais

Para tanto é fundamental
pensar em situações que

Ao experimentar a

proporcionem as crianças

criança passa a se relacionar

Portanto, para que

partilhar experiências, pensar

melhor consigo e com os que

haja o conhecimento e

por si, expressar-se em

estão a sua volta. Quando se

desenvolvimento de diferentes

pequenos e grandes grupos

ensina a criança a cantar, a

linguagens, é necessário estar

de diferentes formas,

desenhar, a dançar, a contar

atento ao fazer pedagógico

interagir em diferentes

um fato, a comparar as formas

da educação infantil que

situações, aceitar críticas

de objetos, a manipular

deverá contemplar ações

e opiniões dos que o

o lápis e/ou o pincel, a

pedagógicas que privilegiem

cercam, assim como aceitar

expressar sentimentos, a

diversas formas de interação

responsabilidades. A fim de

apreciar uma imagem, a

e comunicação da criança

que a criança alcance um

diferenciar ritmos e letras,

com o meio e com o seu

desenvolvimento adequado é

está se proporcionando à

grupo.

vital o desenvolvimento dos três

apropriação de ferramentas

elaborada.

AS HABILIDADES PSICOMOTORAS E A
APRENDIZAGEM
Como citamos no capítulo

sentimentos, se interagem com

A educação infantil

anterior, o desenvolvimento

o mundo e com os outros e

deve evidenciar a relação

de algumas habilidades

constroem estruturas mentais

através do movimento do seu

psicomotoras é essencial na

do pensamento abstrato.

próprio corpo, levando em

educação infantil, a fim de

A educação por

consideração a idade e cultura

contribuir com o processo de

meio da ludicidade em sua

corporal das crianças envolvidas.

aquisição de leitura e escrita

essência, ajudam e influenciam

Pode-se dizer que o lúdico,

posteriores, já que a motricidade,

na formação da criança e

através de atividades afetivas e

a afetividade e a cognição

possibilitam um crescimento

psicomotoras, constitui-se num

são elementos indissociáveis.

sadio com momentos de prazer,

fator de equilíbrio expresso

É mobilizando esses três

fazendo das situações de ensino

na interação entre o espírito

elementos simultaneamente

aprendizagem, momentos de

e o corpo, a afetividade e a

que as crianças expressam seus

enriquecimento permanente.

energia, o indivíduo e o grupo,
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promovendo a totalidade do

assim que elas podem de

A psicomotricidade é abrangente

ser.

fato, tornarem-se cada vez

e pode contribuir de forma

E, levando-se em

mais confiantes, autônomas

plena para com os objetivos da

consideração que a educação

e dispostas e vivenciar novos

educação (2004, p.25)”.

infantil tem como pilares a

desafios, inclusive os que

Para que o ato de

aprendizagem pelo lúdico e

encontrarão na alfabetização.

ler e escrever se processe

pelo movimento já que ambos

Para ocorrer

adequadamente no próximo

constituem a matriz básica, em que

aprendizagem significativa

ciclo, é indispensável o

se desenvolvem as significações

na alfabetização é necessário

domínio de habilidades a eles

do aprender, devido ao fato

que o professor desenvolva

relacionado, considerando

de que a criança transforma

um trabalho psicomotor que

que essas habilidades são

em símbolo aquilo que pode

potencialize o desenvolvimento

manifestações psicomotoras

experimentar corporalmente

da criança em busca de um

fundamentais. De Meur &

e seu pensamento se constrói,

equilíbrio biopsicossocial dando

Staes, (1984) assinalam que:

primeiramente, sob a forma

continuidade ao desenvolvimento

“o intelecto se constrói a

de ação. Wallon (1979) ressalta

lúdico pelo qual a criança

partir da atividade física. As

que, na pequena infância, o

viveu na educação infantil e

funções motoras (movimento)

ato mental se desenvolve no

não quebrar repentinamente

não podem ser separadas do

ato motor, ou seja, a criança

este processo por conta das

desenvolvimento intelectual

pensa, constrói suas hipóteses,

demandas de alfabetização

(memória, atenção, raciocínio)

quando está realizando a ação

dos anos iniciais do ensino

nem da afetividade (emoções e

e isso faz com que o movimento

fundamental. Mendonça (2004)

sentimentos)”. A compreensão

do corpo ganhe um papel de

afirma que:

da relação do movimento

destaque nas fases iniciais do

“O desenvolvimento psicomotor

com a aprendizagem da

desenvolvimento infantil.

quando acontece harmoniosamente,

leitura e da escrita desde a

Assim, a função

prepara a criança para uma

educação infantil contribui

da educação infantil é,

vida social próspera, pois, já

para o êxito nas séries iniciais

portanto, a de criar espaços

domina seu corpo e utiliza-o

percebendo a criança em

e oportunidades onde todas

com desenvoltura, o que torna

sua totalidade e não apenas

as crianças se vejam podendo

fácil e equilibrado seu contato

de forma fragmentada e

realizar várias atividades,

com os outros. As reações

conteudista.

sempre experimentando,

afetivas e as aprendizagens

Muitos autores

pois se acredita que é só

psicomotoras estão interligadas.

contribuíram para dimensionar a
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importância da psicomotricidade

melhoria de desempenho

letras e sílabas e outras

diante da aprendizagem da

escolar após a intervenção

dificuldades relacionadas à

criança.

realizada.

alfabetização. Uma criança

Cunha (1985) constatou

O pedagogo francês

cujo esquema corporal é

em seus estudos que o

Seguin apud Holle (1979,

mal formado não coordena

desenvolvimento psicomotor

p.74) escreveu que “Ninguém

bem os movimentos. Suas

é de grande importância para

pode ensinar uma criança a

habilidades manuais tornam-

o aprendizado, em especial

ler e escrever antes que seus

se limitadas, a leitura perde

da leitura e escrita e que as

órgãos sensoriais funcionem”.

a harmonia, o gesto vem

crianças com nível superior de

Daí a importância de se ter

após a palavra e o ritmo de

desenvolvimento conceitual

um trabalho intencional no

leitura não é mantido, ou

e psicomotor são as que

sentido de trabalhar não

então, é paralisado no meio

apresentam os melhores

pontualmente, mas ao longo

de uma palavra.

resultados escolares.

de toda a educação infantil,

A discriminação das

Furtado (1998)

o desenvolvimento continuo

formas das letras corresponde

estabeleceu relações entre

de habilidades motoras e a

à habilidade de estruturação

o desempenho psicomotor

capacidade de socialização e

espacial que, segundo Furtado

e a aprendizagem da leitura

expressão das crianças, pois

(1998, p.22), “se desenvolve

e escrita, e os resultados do

é este relacionar-se de corpo

a partir de simples situações

seu trabalho demonstraram

inteiro com o mundo a sua

do cotidiano como localizar

que ao provocar o aumento

volta que o dá condições de

objetos em prateleiras ou

do potencial psicomotor da

futuramente expressar-se

mesmo organizar livros em

criança, amplia-se também

de forma escrita.

uma estante”.

as condições básicas para

Molinari e Sens

Para que as crianças

as aprendizagens escolares.

(2003) afirmam que: “a

compreendam que a ordem

Oliveira (1992) realizou

educação psicomotora nas

significativa das letras é

um trabalho de reeducação

séries iniciais do ensino

da esquerda para a direita

psicomotora com vinte seis

fundamental atua como

na linha, e que a ordem

crianças entre sete e onze

prevenção.” Com ela podem

significativa das linhas é de

anos que apresentavam

ser evitados vários problemas

cima para baixo na página é

dificuldades de aprendizagem.

como a má concentração,

necessário que aconteça uma

O resultado demonstrou

confusão no reconhecimento

estruturação espacial que

que a maioria delas obteve

de palavras, confusão com

decorre de uma organização
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funcional da lateralidade e da

combiná-los de várias maneiras,

atitudes e personalidade. É uma

noção corporal. A estruturação

antecipando, prevendo,

aprendizagem penetrante, que

espacial se desenvolve através

transpondo, adquirindo noções

não se limita a um aumento

da apreensão, pela criança,

de distância e direção.

de conhecimentos, mas que

de noções de tamanho,

Através de jogos e

penetra profundamente em todas

de posição, de formas, de

brincadeiras ao longo de

as parcelas de sua existência

quantidade, de superfícies

toda a educação infantil, a

(1997, p. 322).”

e de volumes.

criança passa a ter consigo

Para que a noção

O desenvolvimento da

essas noções de forma mais

espacial seja desenvolvida,

habilidade visomotora, ou seja,

espontânea e natural, visto

é necessário que sejam

a habilidade em coordenar

que aprendeu na prática por

realizadas brincadeiras que

a visão com movimentos

meio de momentos lúdicos de

envolvam o corpo como, por

corporais é outro aspecto da

aprendizagem. Quando a ação

exemplo, andar pela sala

psicomotricidade que pode

pedagógica é significativa, os

explorando o ambiente,

auxiliar a criança no controle

resultados são mais facilmente

montar quebra-cabeça, jogar

preciso dos músculos extra-

obtidos tanto para aqueles

amarelinha, andar sobre

oculares que contribuem com

que apresentam maior

linhas, etc. Essas atividades

a precisão de um movimento,

facilidade quanto para aqueles

relacionadas à lateralidade

a eficácia de uma ação, assim

que precisam de recursos e

auxiliam na organização do

como muitas atividades do

estratégias diferentes, mas

caderno e da escrita da letra

cotidiano escolar. Os conceitos

a intenção e continuidade se

quando as crianças chegarem

de estruturação espacial e

fazem essenciais para que isso

a etapa de alfabetização, no

de habilidade visomotora,

ocorra. Rogers (1997) define

inicio do ensino fundamental.

quando desenvolvidos pela

a aprendizagem significativa

A lateralidade constitui

criança, fazem com que ela

como sendo:

um processo essencial às

atinja uma nova etapa das

“Por aprendizagem significativa

relações entre motricidade

habilidades denominada

entendo uma aprendizagem que

e a organização psíquica

orientação espacial. Essa

é mais do que uma acumulação

intersensorial. Representa a

habilidade se correlaciona,

de fatos. É uma aprendizagem

conscientização integrada e

por exemplo, com o saber

que provoca uma modificação,

simbolicamente interiorizada

da organização da página

quer seja no comportamento

dos dois lados do corpo, lado

escrita e possibilita a criança

do indivíduo, na orientação

esquerdo e lado direito, o

organizar objetos no espaço e

futura que escolhe ou nas suas

que pressupõe a noção da
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linha média do corpo. Desse

currículo encontra-se como

Estimular aspectos

radar vão decorrer então as

“Comunicação e Expressão”.

motores, afetivos e cognitivos

relações de orientação fase

Tem esta denominação por

é de suma importância quando

aos objetos, às imagens e aos

ter a função de expressar e

vinculados ao contexto

símbolos, razão pela qual a

comunicar seu pensamento

da realidade sociocultural

lateralização vai interferir nas

permitindo ao indivíduo

dos alunos. A educação

aprendizagens escolares de

a socialização e a troca

psicomotora tem como papel

uma maneira decisiva.

experiências e atuar de forma

fundamental promover, por

verbal e gestualmente no

meio de uma ação

Os saberes relacionados
à discriminação do som

mundo.

pedagógica, o

da fala e a consciência da

Entendemos que é

desenvolvimento de todas as

unidade das palavras estão

indispensável fixar bases

potencialidades da criança,

estritamente vinculados à

motoras da escrita antes

objetivando seu equilíbrio.

habilidade fonoarticulatória.

de ensinar a criança a

A seguir abordaremos

Dentro dos programas a serem

dominar seu lápis. Porém,

um pouco sobre a importância

desenvolvidos nas escolas na

as habilidades motoras e

do lúdico na educação infantil

fase de pré alfabetização e

perceptuais deixam de ter

como facilitador do ensino e

alfabetização está o trabalho

sentido quando trabalhadas

da aprendizagem do aluno

com a linguagem que no

de forma descontextualizada.

na alfabetização.

A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS E
BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
COMO FACILITADOR DO ENSINO E
DA APRENDIZAGEM DO ALUNO NA
ALFABETIZAÇÃO
A educação infantil é
a primeira etapa da Educação

fases do desenvolvimento
cognitivo.

dizem que:
“Na Educação Infantil começamos

Básica, por isso é considerada

Kyrillos e Sanches

a exploração intensa do mundo,

essencial, já que é ela que

(2004) que desenvolveram

das sensações, das emoções,

nos dá os fundamentos

estudos sobre a criatividade e

ampliando estas vivências como

primordiais desta e outras

a criação de espaços lúdicos

movimentos mais elaborados.
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A linguagem corporal começa

ambiente e contexto. Porém

das práticas corporais infantis

então, a ser substituída pela fala

quanto mais estimulador e

– envolve a aprendizagem

e pelo desenho, no entanto, é

livre de tensões, mais ela

das práticas de movimentos

essencial que continue sendo

amplia estes potenciais. Por

corporais que constituem

explorada. O trabalho com

isso, quanto maior o número

a cultura infantil, na qual a

movimentos e ritmos, de grande

de brincadeiras infantis

criança se encontra inserida.”

relevância para a organização

inseridas nas atividades

(2001-2002, p.116-117)

das descobertas feitas, torna-

pedagógicas, maior será o

Frente a isso, escola é

se mais sofisticado. Nesta

desenvolvimento da criança.

vista como ambiente favorável

etapa, a atenção é voltada

Para isso, deve-se também

de interação entre a criança

para o desenvolvimento do

respeitar cada uma das fases

e o saber. Ser criança é

equilíbrio e de uma harmonia

de seu desenvolvimento, a

aprender brincando, conversar

nos movimentos (2004, p.154)”.

fim de que os objetivos sejam

e aprender, criar e ensinar,

atingidos.

ser e ousar, rir e chorar,

A Psicomotricidade
quer justamente destacar

Segundo Garanhani

misturar, a todo instante,

a relação entre a função

(2001-2002) as práticas

imaginação e realidade. Nesta

motora, o desenvolvimento

pedagógicas podem ser

fase as crianças conhecem

intelectual e afetivo, visto

norteada por três eixos:

o mundo interpretando-o

que eles estão intimamente

“1. Autonomia e identidade corporal

e respeitando-o, vivem

ligados à criança e são

– implica aprendizagens que

intensamente, brincam e sem

fortemente desenvolvidas na

envolvem o corpo em movimento

saber constroem conhecimentos

etapa da educação infantil,

para o desenvolvimento físico-

importantíssimos que irão

com o intuito de facilitar o

motor, proporcionando assim

acompanhá-las por toda vida

desenvolvimento global da

o domínio e a consciência do

dentro e fora do universo

criança.

corpo, condições necessárias

educacional.

A criança é naturalmente

para a autonomia e formação

Por meio de jogos

um ser sociável que se

da identidade corporal infantil.

e brincadeiras a criança

relaciona com o mundo

2.

Socialização – sugere a

ressignifica seu mundo, visto

que a cerca. De acordo

compreensão dos movimentos

que o início da capacidade

com sua compreensão e

do corpo como uma forma de

de significar não está nas

potencialidades, ela brinca e

linguagem, utilizada na e pela

palavras, mas nas brincadeiras.

se comunica espontaneamente

interação com o meio social.

Enquanto brinca a criança

e independentemente de seu

3.

experimenta a possibilidade de
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reorganizar-se internamente

o organismo a responder aos

argumenta que é brincando

de forma constante, pulsante,

estímulos oferecidos pelo

que a criança aprende a

atuante e permanente. Por

ato de brincar, manipular a

trabalhar suas frustrações

isso, incentivar as brincadeiras

situação será uma maneira

na medida em que perde ou

na educação infantil é uma

eficiente da criança ordenar os

ganha. Esse fator torna-se

tarefa indispensável ao

pensamentos e elaborar atos

inerente ao crescimento e

professor, pois nas atividades

motores adequados a requisição

fortalece emocionalmente o

lúdicas o que importa não

(1996, p.27).”

indivíduo e as relações com

é apenas o produto final

Os jogos e as brincadeiras,

o outro. A criança necessita

da atividade, mas a própria

para a criança, constituem

compartilhar momentos

ação, o momento vivido e

atividades primárias que

coletivos para aprender a

compartilhado, possibilitando

trazem grandes benefícios

conviver em grupo.

aos participantes momentos

do ponto de vista físico,

É através do jogo que

de fantasia e de realidade.

intelectual e social. O lúdico é

o indivíduo se apossa do

É fundamental que

a forma mais completa que a

seu contexto social e do seu

nesta etapa, todo o grupo

criança tem de se comunicar

meio e começa a explorar as

educacional, não apenas os

consigo mesma e com o

suas capacidades funcionais.

professores como também as

mundo, desenvolvendo assim

Todas as reações de origem

equipes de apoio e gestão,

sua imaginação, controle,

interoceptiva, proprioceptiva

compreendam o real significado

confiança, criatividade e

ou exteroceptiva, que

do lúdico, estabelecendo

relacionamento com outras

constituem as premissas

relações entre o brincar e o

crianças.

psicofisiológicas de toda a

aprender a aprender para

Segundo Fonseca (1996),

vida afetiva, são provocadas

colaborar com este processo

é no jogo que a criança tem

e desencadeadas pelo

vital. Velasco (1996) ressalta

a oportunidade de estruturar

movimento.

que:

o seu esquema corporal, a

Kishimoto (1996)

“O desenvolvimento psicomotor

sua relação com o espaço e o

afirma que o jogo é também

se processa de acordo com a

tempo, a ampliar a utilização

fator de desenvolvimento

maturação do sistema nervoso

do perceptivo motor e ainda

orgânico e funcional porque

central, assim a ação do brincar

estampar sua afetividade,

é através do movimento

não deve ser considerada

proporcionando o desencadear

desencadeado no jogo que

vazia e abstrata, pois é dessa

de suas emoções.

acontece a mielinização dos

forma que a criança capacita
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nervos e as conexões que
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interligam estas comunicações

que a rodeia. O movimento

(1988, p.39), o lúdico influencia

multiplicam-se, favorecendo o

tem grande importância na

enormemente o desenvolvimento

enriquecimento das estruturas

atividade de estruturação

da criança. “É através do

cerebrais.

do pensamento no período

jogo que a criança aprende

Piaget (1978) mostra

anterior à aquisição da

a agir, sua curiosidade é

claramente em suas obras

linguagem escrita. Acredita-

estimulada, adquire iniciativa

que os jogos e as atividades

se que a alfabetização possa

e autoconfiança, proporciona

lúdicas não são apenas uma

ser construída através de

o desenvolvimento da

forma de entretenimento

atividades que permitam

linguagem, pensamento,

para gastar energia das

aos alunos comparar e

interação e da concentração.”

crianças, mas meios que

reformular suas hipóteses,

Percebe-se com isto que

contribuem e enriquecem o

desenvolver habilidades e

no ato de jogar, o sujeito

desenvolvimento intelectual.

interação social.

desenvolve a capacidade

Ao brincar a criança expressa

A capacidade de

imaginativa, possibilitando

o mundo a sua maneira,

simbolizar na educação

a construção de relações

construindo conhecimentos

infantil se amplia quando a

entre o imaginário e o real.

sobre ele e sobre si mesma.

criança articula a aquisição

Nas considerações

À medida que a criança

da fala à manipulação

deste importante pesquisador

manipula materiais variados,

de diferentes objetos e/

é possível descobrir que a

ela passa a reconstituir

ou vivências corporais de

realidade imediata que a

e reinventar as coisas, o que

situações diferenciadas sendo

criança é capaz de construir

exige dela uma adaptação

a linguagem o instrumento

e nela atuar possibilita ainda

mais completa.

que vai elaborar e organizar a

o ajuste ao real, acatando-a,

Essa adaptação só é

expressividade da criança no

negando-a ou modificando-a,

possível, a partir do momento

mundo dos símbolos. Assim,

através de sua capacidade

em que ela própria evolui

o corpo como um conjunto

de se interagir e se socializar

internamente, transformando

de dimensões física, afetiva,

com o ambiente. Sendo

essas atividades lúdicas, que

histórica e social assume

assim, através de jogos e

é o concreto da vida dela, em

um papel fundamental no

brincadeiras a criança tem como

representações elaboradas

processo de constituição

possibilidade à aquisição de

mentalmente, que permitem

da criança pequena como

conhecimentos que afetarão

que ela construa conhecimentos

sujeito cultural.

em seu crescimento cognitivo.

sobre si e sobre o mundo
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se interage com o ambiente

a criança aprenda segurar

construção do conhecimento

e com isto vai construindo

o lápis, folhear o caderno,

científico, proporcionando a

novos significados, utilizando

definir sua lateralidade,

vivência de situações reais

para isto seu próprio potencial

delimitar espaços, diferenciar

ou imaginárias, propondo às

intelectual. É no brinquedo

as formas das letras, entre

crianças desafios e instigando-

que a criança aprende a

outras.

as a buscar soluções para as

agir numa esfera cognitiva.

Portanto, a tomada de

situações que se apresentam

A criança comporta-se de

consciência pela criança do seu

durante o jogo, levando-as

forma mais avançada do

corpo, compreendendo tanto

a raciocinar, trocar ideias e

que nas atividades da vida

o esquema corporal quanto

tomar decisões.

real, tanto pela vivência de

o conceito corporal, dará a

Ao utilizar os jogos

uma situação imaginária,

ela condições de situar-se no

na educação infantil é

quanto pela capacidade de

espaço, controlar o tempo

possível alcançar inúmeras

subordinação às regras.

e desenvolver habilidades

ações que possibilitam uma

e coordenação de gestos e

aprendizagem eficaz, como

movimentos.

denotam as pesquisas de

O trabalho com
motricidade, ritmo, localização
espacial, conhecimento

Os jogos auxiliam e

Queiroz (2003) o jogo pode ser

corporal e relacionamento

muito na educação integral

extremamente interessante

interpessoal prepara os

do indivíduo, pois podem

como instrumento pedagógico,

alunos para o processo de

dar conta de uma reflexão

pois incentiva a interação e

alfabetização, à medida que

sócio-histórica do movimento

desperta o interesse pelo tema

há uma estrita relação entre a

humano, oportunizando

estudado, além de fomentar

capacidade de aprendizagem

a criança investigar e

o prazer e a curiosidade.

escolar da criança e sua

problematizar as práticas,

Enfim, são muitos os

possibilidade de desempenho

advindas das mais diversas

benefícios didáticos, físicos,

neuromuscular. O que para as

manifestações culturais e

sociais e intelectuais do

crianças se caracteriza como

presentes no seu cotidiano,

lúdico no desenvolvimento

brincadeiras de correr, chutar,

tematizando-as para melhor

humano e como facilitador

pular, pegar e arremessar,

compreensão.

do ensino e da aprendizagem

são consideradas pela área

O jogo como estratégia

da psicomotricidade como

dentro das rotinas de sala

movimentos neuromusculares

de aula na educação infantil

que servirão de base para que

deve favorecer a criança na
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do aluno na alfabetização.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa teve

isso, do envolvimento das

se esgota, procurou apenas

como objetivo mostrar que

atividades físicas no processo

ampliar as possibilidade de

o estímulo às habilidades

de aprendizagem em toda a

reflexão acerca das questões

psicomotoras pode aumentar

educação infantil.

levantadas e os objetivos do

o potencial motor das

Os jogos e as brincadeiras

tema proposto e espera poder

crianças na educação infantil,

fazem parte do processo de

contribuir para a conscientização

capacitando-as para uma

formação do ser humano,

e comprometimento dos

compreensão de si, do outro

e, portanto, não podem ser

professores da educação

e do mundo que as cerca,

excluídos como instrumentos

infantil e das séries iniciais da

dando a elas segurança

didáticos no campo escolar,

importância de um trabalho

para relacionar-se com o

ou ainda feitos de forma

por meio de atividades

mesmo, de forma lúdica,

aleatória sem a devida

lúdicas bem planejadas que

melhorando suas construções

intencionalidade. Ao exercitar

possibilitem a integração da

acerca da lecto-escrita e

nos jogos a habilidade de lidar

psicomotricidade nos processos

dando bases sólidas para

com os sentimentos que eles

de aprendizagem, promovendo

suas futuras aprendizagens.

despertam e os desafios que

uma ação pedagógica a fim de

Indicaram também o corpo

eles proporcionam, o aluno

potencializar o desenvolvimento

como a origem da cognição,

estará desenvolvendo seus

da criança em busca de um

do afeto e da motricidade,

aspectos cognitivos e afetivos

equilíbrio biopsicossocial e

sendo estes os três pilares

fundamentais.

consequentemente auxiliando-a

da psicomotricidade e, por

O presente estudo não

no processo de aprendizagem.
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O objetivo geral e

usado como parceiro na TERRA, pois sem ELE ,com

principal deste Artigo é

formação do pensamento certeza não teremos futuro .

alertar para a realidade

das novas gerações em

gritante das consequências

relação à preservação do a importância de que o

das ações dos seres humanos

Meio Ambiente

Quando Investigamos
processo educacional

sobre a Natureza que, de

Isto se justifica pela aposte na formação das

forma negativa ou positiva,

constatação indiscutível novas gerações em relação

interferem e determinam

de que, será esta nova à Educação Ambiental e

a sobrevivência de todos

geração que hoje frequenta analisamos o desenvolvimento

os seres vivos, que aqui

os espaços escolares, que da humanidade, observamos

compartilham o mesmo

comandara o Mundo. Se ela que, por muitas Eras, tudo

espaço e tempo,

tiver consciência ecológica, caminhou lentamente, porém,

O objetivo específico

suas ações terão um peso na Era industrial iniciada

é defender que o espaço

positivo em relação à no séc.XIX e agora com a

escolar pode e precisa ser

preservação deste Planeta Internet e a suas novas
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Tecnologias de Informação

Ambiente, porque sem ele,

que o futuro depende da

e Comunicação (TICs), tudo

não sobreviveremos.

formação do pensamento

A cada momento

das novas e gerações e, um

constatamos a urgência em

dos espaços sociais onde

A princípio a humanidade

se investir na consciência

este pensamento se forma,

não se preocupou com o

ecológica das novas gerações

é o espaço escolar. É nele

Meio Ambiente, porque o

em relação à proteção

que se deve implantar uma

considerava indestrutível.

da natureza. Crescemos

Política Educacional voltada

Hoje felizmente percebemos

achando que podíamos

para a preservação do Meio

que, se quisermos ter um

usá-la como quiséssemos

Ambiente, com foco na

FUTURO, precisamos começar

e sabemos agora que não

Educação Ambiental.

a nos preocupar com o futuro

é bem assim.

assumiu uma velocidade
vertiginosa.

e isto inclui cuidar do Meio

Precisamos aceitar

Palavras-chave: EDUCAÇÃO, CIDADANIA, RESPONSABILIDADE E NATUREZA

INTRODUÇÃO
“O que vale na vida não

continuidade e sobrevivência.

décadas e séculos achando

é o ponto de partida e sim

Outro fato a se destacar

que o Meio Ambiente estava

a caminhada. Caminhando

é que o ser humano, sem

aí para ser dominado e ser

e semeando no fim terás o

nenhuma dúvida, pode ser

colocado a seu dispor, com

que colher” (Cora Coralina)

classificado como um dos

capacidade ilimitada para se

O objetivo de abordar

maiores responsáveis pela

auto-regenerar, sendo visto

neste Artigo o tema de

destruição do Meio Ambiente.

como indestrutível. Porém

Educação Ambiental e

Enquanto os demais seres

como hoje sabemos, o Meio

Cidadania tem por base

vivos tiram da natureza

Ambiente é frágil, finito e

a constatação de que,

apenas o necessário para

indefeso. Como dependemos

sem o Meio Ambiente não

sobreviverem, sem destruí-

inteiramente dele para

sobreviveremos, pois, todos

la, o ser humano, com sua

sobrevivermos, é urgente

os seres vivos, incluindo os

capacidade de criar e recriar

que nos apressemos em

seres humanos, precisam

buscando conseguir uma vida

protegê-lo, nos educando

dele para garantir a sua

mais confortável, passou

para descobrir a melhor
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forma de preservá-lo.

portanto, se semearmos

sobrevivência no Planeta

Como afirma Cora

hoje o respeito ao Meio

Terra.

Coralina, vamos colher

Ambiente, colheremos a

aquilo que semearmos,

garantia de nossa própria

MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
“A mente que se abre

Nesse processo, destaca-

o profissional deve realizar um

a uma nova ideia jamais volta

se o papel da pesquisa na

trabalho específico sobre o

ao tamanho original”... (Albert

ação docente à medida que

problema em questão, refletindo

Einstein)

contribui para a formação do

sobre uma situação ambígua

estudo da realidade

professor, partindo da análise

que inicialmente, não era por

socioambiental e de seus

e da transformação da própria

ele compreendida.

problemas ,vem revelando a

prática pedagógica.

Na escola, os participantes

necessidade de se repensar

Ao destacar a importância

da investigação educativa em

a formação de professores,

da reflexão sobre a ação no

sala de aula - professores e

como profissionais críticos e

trabalho docente, Donald

alunos - devem ser sujeitos

reflexivos, com uma postura

Schon (1995) entende que,

ativos nesse processo, levando

interdisciplinar construtivista

alguém que reflete na ação,

em consideração que estes,

e comunicacional, capacitado

torna-se consequentemente

são seus problemas reais e

a compreender as relações

um pesquisador no contexto

que precisam buscar uma

entre sociedade e ambiente,

prático. Em suas palavras,

solução para os mesmos.

bem como as relações entre

no mundo real da prática, os

trabalho pedagógico e exercício

problemas não são apresentados

da cidadania. Isso implica,

ao profissional como dados. Eles

dentre outras considerações,

devem ser construídos a partir

o desenvolvimento de um

de elementos das situações

trabalho pedagógico que leve

problemáticas, os quais são

em consideração o diálogo,

enigmáticos, inquietantes e

valorizando a crítica e a ação,

incertos.

voltada à construção de

Segundo o autor, para

uma sociedade mais justa e,

se converter uma situação

ecologicamente equilibrada.

problemática em um problema,
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A CIDADANIA E OS TEMAS TRANSVERSAIS
Ao se falar sobre

desrespeitados.

reparar as consequências do

sustentabilidade em relação ao

Este panorama de

problema analisado, continua

Meio Ambiente, é importante

apresentação e constatação

apenas a propor orientações

abordarmos a temática dos

dos problemas resulta muito

comportamentalistas,

temas transversais em relação

mais que se torne legítimo o

continuará promovendo uma

a construção da cidadania. Esta

problema, ou seja, que se faça

cidadania passiva que, não

nos lembra que, só levantar

uma clara constatação de que

terá subsídios para promover

os problemas ambientais não

estes direitos estão sendo

uma transformação efetiva da

resolve a questão. É preciso

infringidos. Mas, como não

realidade.

que o espaço educacional

fornece subsídios e pistas para

ajude o educando a buscar

que se consiga transformar a

soluções para os problemas

realidade, acaba optando por se

levantados.

conformar. Ainda mais, diante

Segundo os estudiosos

de toda e qualquer degradação

que analisam os resultados

do Meio Ambiente, toda a

da implantação do uso dos

carga de responsabilidade

temas transversais no processo

ambiental ou pelo menos, a

Educacional, muito se apostou

maior parte dela, acaba sendo

na sua eficiência, contudo se

depositada nas costas do

constata hoje que, a mesma

cidadão individualmente. O

deixa muito a desejar. Seu

Estado é sempre classificado

resultado é uma cidadania

como um simples expectador

passiva. Limita-se a estudar

e muitas vezes com poder

e a investigar, quais são os

para multar porém, quase

direitos do indivíduo diante

nunca, como responsável ou

de toda e qualquer situação.

pelo menos corresponsável

Porém, não apresenta uma

por esta mesma degradação.

busca efetiva por caminhos para

Se a transversalidade

se conquistar esses mesmos

não for capaz de fornecer pistas

direitos que lhe são inerentes

concretas de como se encontrar

e que constata estarem sendo

uma situação clara, para se
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A tragédia de Mariana
mesmo tendo ocorrido ha tanto
tempo, continua sendo uma
chaga aberta no coração do
Brasil, mostrando o quanto a
natureza é frágil e o quanto
as consequências de ações
irresponsáveis são difíceis de
serem sanadas.
Esta análise se torna
bem real quando observamos
a tragédia ambiental em

ABRIL | 2017

Mariana, ou as enchentes que

Paulo por exemplo, quem

um lanche que acabamos

ocorrem com frequência nas

joga lixo na rua, entupindo

de saborear. Imaginemos, se

grandes cidades onde todos

os bueiros, não se questiona

cada lixo que jogamos nas

sofrem as consequências das

se a enchente pode ter tido

ruas conseguisse voltar para

tragédias ambientais, mas de

como uma agravante a sua

as mãos de quem o jogou

fato pouco se consegue fazer

própria ação de jogar, por

displicentemente? Quantos

para saná-las. No caso da

exemplo, uma embalagem de

de nós seríamos sufocados

tragédia de Mariana foi uma

garrafa pela janela do carro,

pelos mesmos?!

situação específica, quanto

ou o papelzinho de uma bala

às enchentes na grande São

ou o plástico que envolvia

UM MUNDO ACELERADO E A EDUCAÇÃO
ESTAGNADA
O ser humano, por

precisam ser usados para

o livro “Aprender a

ser um ser naturalmente

que as informações sobre a

aprender”, em 1998, o

social, aprende por meio

degradação do Meio Ambiente

autor fazia uma previsão

do convívio com os outros.

e suas consequências,

para o século XXI afirmando

Diante desta constatação,

possam tocar o educando,

que o choque, no futuro

observamos que o processo de

transformando-o em

próximo, seria provocado

aprendizagem se caracteriza

reprodutor de boas ideias,

pelos avanços tecnológicos,

por uma mudança de

tendo em vista o bem

que provocariam, por sua

comportamento provocada

comum e a sustentabilidade

vez, uma transformação no

pela experiência de outro

do Planeta.

processo de aprendizagem,

ser humano e não apenas

Como afirma Vitor

cujo centro seria, a capacidade

pela experiência própria.

da Fonseca, (1998) “...o

de “aprender a aprender”,

Neste momento em que o

futuro da Humanidade só

usufruindo assim de toda

mundo está envolvido pelo

pode materializar-se numa

a criatividade dos recursos

aceleramento, provocado

capacidade de aprender a

disponibilizados pelas novas

pelas novas mídias, a

aprender, e esta, só pode

mídias, para se construir

capacidade de comunicação

decorrer de uma nova

um mundo melhor e um

e de interação com o

perspectiva de educação e

processo Educacional de

outro ,assume proporções

de formação de pessoas...”

maior abrangência. Pelo

inimagináveis. Estes recursos

Quando escreveu

visto é isso que podemos
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constatar hoje, pois a

ou a reaprender a cada

cada dia, principalmente

instante, se quisermos

nós educadores, somos

estar atualizados.

desafiados a aprender

CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL
A conscientização

os meios naturais para

do aprendizado desde a

ambiental é resultado de

poder conscientemente

primeira infância.

uma busca constante, por

atuar, de forma positiva

atualização e conhecimento

e responsável, sobre os

sobre temas relevantes

mesmos. Neste contexto

,criando uma consciência

a Educação Ambiental

pautada na reflexão continua

pode ser definida como

para, só assim, mediar a

um processo, onde o aluno

aprendizagem sobre temas

participa ativamente da

ambientais. Procurando uma

aprendizagem, percebendo,

assimilação de qualidade,

refletindo e agindo diante

a Educação Ambiental vem

dos problemas ambientais e,

sendo aplicada através

principalmente, participando

de projetos criativos e

na busca de soluções. Neste

interessantes, que visam

processo o aluno desde

despertar a participação

cedo, pratica a Educação

dos alunos e melhorar o

Ambiental, sendo preparado

entendimento sobre suas

como agente transformador

ações e consequências

e multiplicador, que através

das mesmas sobre o Meio

do desenvolvimento de

Ambiente. Também, tendo

habilidades, formação de

como foco as situações

atitudes e conduta ética,

ambientais no espaço ao

exerce cidadania.

qual estão inseridos, se

A cidadania e a

inteirar e conhecer os

consciência ecológica são

mecanismos que regem

atitudes que são resultantes
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Arquivo pessoal.

do aprendizado desde
a primeira infância.
Uma criança que
aprende a respeitar a
natureza transforma-se em
reprodutora natural de boas
ações em relação ao Meio
Ambiente. Portanto, estando
a criança em um ambiente
escolar, é primordial que
se aposte na Formação das
Novas Gerações em relação
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à EDUCAÇÃO AMBIENTAL,

visando uma Educação ética

aplicada através de projetos

pois, será esta geração que

sobre a preservação do Meio

criativos e interessantes, que

terá a responsabilidade de

Ambiente e uma mudança

despertam a participação

também proteger a NATUREZA,

de atitude transformadora

dos alunos, do corpo

se quiser ter um FUTURO.

e ética.

docente e da comunidade

A prática dessa

Para que esta Educação

do entorno, buscando

Educação pressupõe que

Ambiental de fato venha a

melhorar o entendimento

alguns princípios acontecem

ocorrer no espaço escolar, é

sobre as consequências

espontaneamente, devendo

indispensável que se busque

das ações humanas sobre

ser praticados no dia-a-dia da

sempre a atualização e o

o Meio Ambiente, levando-

escola para que, os alunos e

conhecimento sobre temas

os a discutir e argumentar

todos os membros da equipe

relevantes, criando assim,

sobre possíveis soluções a

escolar e da comunidade

uma consciência pautada na

curto, médio e longo prazo.

do entorno, compreendam

reflexão continua para poder

Existe esperança de que se

a sua importância e a sua

mediar a aprendizagem de

construa um novo pensar

aplicabilidade. Conforme

temas ambientais, promovendo

sobre a atuação dos seres

as necessidades locais,

uma assimilação de qualidade.

humanos sobre a natureza,

expandindo o espaço escolar

Hoje, na maioria

influenciando as suas ações

por meio da aplicação, no

das Unidades Escolares, a

e as consequências das

ambiente de cada indivíduo,

Educação Ambiental faz parte

mesmas de forma positiva,

dos conceitos e das atitudes

do PPP - Projeto Político

contínua e esperançosa.

desenvolvidos em sala de aula,

Pedagógico e vem sendo

CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL
O papel da escola

sobre a conscientização

seja constado no Projeto

em relação à temática

Ambiental como também,

Político Pedagógico (PPP)

Conscientização Ambiental,

sobre outros problemas

das Unidades Escolares,

se constitui em abordar

que fomentem uma ação

objetivos claros que resultem

assuntos pertinentes, que

significativa.

em ações concretas que

possibilitem uma ação/

Para que exista

levem toda comunidade

reflexão para uma efetiva

de fato uma Educação

escolar e do entorno, a

transformação, não apenas

Ambiental é preciso que

reverem suas prioridades em
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relação ao Meio Ambiente

a serem desenvolvidos.

um princípio da compreensão

e a Sustentabilidade.

É indispensável

onde, primeiramente, toma

Essas ações precisam ser

também que, este PPP, seja

conhecimento da situação

aplicadas por meio de

dotado de um Currículo

ambiental em que se

objetivos que viabilizem

flexível onde, o princípio

encontra e a seguir, busque

os problemas ambientais,

do pensamento ambiental

conhecer os caminhos que

através de uma proposta

do indivíduo, se sensibilize

possam viabilizar uma

de práticas coerentes, que

sobre a problemática

transformação efetiva de

façam parte dos projetos

ambiental, sendo dotado de

ações positivas e concretas.

OS PROJETOS ESCOLARES E A
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
A partir dos anos

alertas, a partir do ano de

este fim todos os recursos

70 começaram a surgir

2005, o Ministério da Educação

existentes e principalmente

as grandes Conferências

determinou que se tornasse

os tecnológicos, que hoje,

Mundiais sobre o Meio

obrigatório a inclusão do

com as novas mídias,

Ambiente, onde ecologistas

tema, Educação Ambiental,

se fazem presentes na

e defensores do mesmo,

nos Currículos Escolares.

vida de todos os alunos,

presentes em vários setores

Assim, embasados por essas

independentemente da

da sociedade mundial, a cada

Diretrizes Curriculares, os

faixa etária ou econômica.

dia mais, se levantam em

PPPs (Projetos Políticos

defesa da Natureza. Nestas

Pedagógicos) das Unidades

Educacionais, geralmente

referidas conferências, os

Escolares, passaram a se

procuram abordar situações

alertas deixam bem claro

posicionar pela criação

vividas pelos alunos e seus

que, se não forem tomadas

de projetos que levassem

familiares, ou vivenciados

providências reais sobre

a uma conscientização

pelos mesmos, em âmbito

o controle do consumo

ecológica, não só dos alunos

local, nacional ou mundial,

de gases que provocam o

mas, de toda a equipe

pelos meios de comunicação,

aquecimento global, o nosso

docente e comunidade

buscando incentivá-los a

futuro será praticamente

do entorno, abordando

pensar sobre o assunto e

inexistente neste Planeta

temas de interesses locais,

a pensar soluções viáveis,

Terra.

regionais e mundiais sobre

por meio de trabalhos de

o assunto. Usando para

pesquisa, individual ou

Tendo em vista tantos
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coletiva, realizando ações

educando em um semeador

práticas e construtivas,

de ações transformadora e

visando transformar o

ecologicamente corretas.

PROJETO AMBIENTAL - “FALTA ÁGUA NA
REGIÃO SUDESTE !?”
Diante do contexto

como um instrumento de

comunidade do entorno,

atual em que o espaço

união e troca de informações,

tiveram a oportunidade

educacional passa a ser

na busca por uma solução

de se habituarem a usar

visto cada dia mais, como

para problemas sociais

as ferramentas da mídia,

um dos espaços onde se

e pessoais, por meio da

principalmente o Facebok,

pode formar um novo

construção de sua identidade

para se conscientizarem

conceito de ocupação e

como indivíduo e como

de que, somos também

utilização das reservas

cidadão.

responsáveis por cuidar das

naturais. Tendo-se em

A aplicação deste

águas em nosso planeta.

vista a constatação de

projeto buscou motivar

O projeto fez uso da

sua finitude, este projeto

os alunos a pensarem

interdisciplinaridade, para

buscou abordar o tema

e a pesquisarem sobre

desenvolver seu conteúdo

da falta de água, visando

a importância da água

com mais abrangência. O

envolver o educando e

para todos os seres vivos.

tema - “Falta de água” foi

a comunidade, por meio

A estratégia utilizada

escolhido tendo como pano

de uma participação mais

inicialmente foi, discutir

de fundo a preocupante seca

consciente, dentro da

sobre as ações que cada

pela qual passou a região

sociedade.

um de nós pode realizar

Sudeste, no último ano.

Um dos objetivos

buscando amenizar esta

Esta situação de seca foi

foi motivar os alunos a

situação atual de poluição

muito atípica, pois, a nossa

pesquisarem sobre as

das águas, utilizando para

região é naturalmente rica

consequências do mau

isso os meios midiáticos,

em chuva e os resultados

uso da água, com foco na

disponibilizados pelas

da estiagem foram

sua importância para o ser

novas mídias, buscando

vivenciados, não apenas

humano e para todos os

uma nova visão de mundo.

pela falta de água nas

seres vivos. Foi utilizada

Tanto os educadores

torneiras das residências

a ferramenta - Facebook,

como os alunos e

dos próprios alunos, mas
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também pela apavorante

motivou o posicionamento

com certeza não fazia

realidade de vermos rios e

para que se desenvolvessem

parte de uma paisagem do

represas secando, dando

ações de economia de água.

Sudeste brasileiro! Assim

origem a paisagens antes

O compartilhamento de

preocupados podíamos

só presentes nas regiões

paisagens em tempo real,

acompanhar represas e

áridas do Nordeste do país.

mostrando locais onde

rios retrocederem e se

Um desses resultados foi

poucos meses antes corria

transformarem em pequenos

o racionamento de água,

um rio agora completamente

riachos ou lagos. Havia

impensável a pouco tempo

seco, era naturalmente

chegado a nossa vez de

atrás.

identificada como sendo do

conviver com a seca e o

A visualização e

agreste nordestino. Um leito

racionamento de água!

divulgação de fotos e notícias

de rio ou represa com seu

diárias de represas e rios

leito formado por crostas

secando, serviu de alerta e

de terra seca rachada,

(Reservatórios de água que abastecem São Paulo viraram verdadeiros desertos secos - https://www.google.com.br/search?q=im

Uma realidade,

e rios estavam secando,

No processo de

antes natural do Nordeste

as torneiras estavam

desenvolvimento do projeto,

do país, passa agora a

silenciosas.Todos fomos

os apelos e charges, sobre

fazer parte da realidade

convocados a fazer a nossa

o consumo de água, foram

paulistana. Nossas represas

parte economizando água.

analisados e sua riqueza
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de imagens permitiu, uma

uma escassez eminente de

população mundial pensava,

abordagem relevante sobre

água no planeta, tendo em

são escassas e precisam

a questão do desperdício

vista, que as reservas de

ser preservadas por meio

de água, alertando sobre

água potável, ao contrário

de ações responsáveis e

estatísticas que preanunciavam

do que a maioria da

coletivas.

PROJETO - SABÃO FEITOS COM RESTOS DE
ÓLEO DE FRITURA
Este projeto teve

tema era “Meio Ambiente”,

na busca por um mundo

como objetivo principal

foi decidido que seria viável

onde as águas fossem mais

levar os alunos a se

a realização de um projeto

limpas, menos agredidas

tornarem leitores críticos

sobre Sabão ecológico,

pela poluição provocada

e conscientes, sobre as

feito com restos de óleo

pelo óleo de fritura jogado

responsabilidades pessoais

de fritura. Uma das coisas

no ralo da pia da cozinha

por um mundo com águas

mais gritantes para quem

ou descartado de forma

mais limpas, com a realização

mora nesta cidade de São

indevida no lixo comum.

de pequenas e decisivas

Paulo, é a situação em

Ao mesmo tempo em

ações ecologicamente

que se encontram os rios

que se incentivasse a

corretas.

que cortam esta grande

conscientização também

foco

metrópole. Com a leitura

os motivava a aprender a

interdisciplinar, foram

do texto “Rio Limpíssimo”

fazer o sabão caseiro, e a

abordados os conteúdos

- SILVA. Maria C.ND. 2015,

pensar em uma cooperativa

curriculares focados no

onde o Rio Tietê conta a

para recolher os restos de

trabalho de pesquisas, nos

sua história, buscou-se

óleo de fritura.

relatórios de experiências

dar voz ao Rio, dando

O projeto teve início

realizadas, no conhecimento

uma resposta ao seu

com rodas de conversas

do processo de misturas

grito de alerta. O objetivo

onde trocamos ideias

e no aprendizado de uma

geral foi conscientizar os

sobre a importância da

consciência ecológica.

alunos, seus familiares e

água para todos os seres

Tendo por base o (PPP)

a comunidade do entorno

vivos e principalmente da

Projeto Político Pedagógico

sobre a responsabilidade

água potável para todos

da Unidade Escolar, cujo

de todos e de cada um

os seres humanos, tendo

Com
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como base o Dia Mundial

então que os restos de

o destino que davam aos

da Água decretado pelas

óleo de fritura jogados

restos de óleo de fritura,

Nações Unidas. Para isso

diretamente no ralo das

conscientizando-os sobre

foram feitas pesquisas sobre

pias, nas casas, vão para

o seu descarte consciente

a importância da água para

o esgoto, depois vão para

e principalmente usando-o

todos os seres vivos e a

os rios e chegam ao mar

para fazer o sabão ecológico.

nossa responsabilidade em

sem se misturarem com a

Como um dos resultados das

preservá-la, tendo em vista

água e acabam por poluir

entrevistas, eles trouxeram

o quanto os moradores das

as águas, além de entupir

diversas receitas de sabão

cidades contribuem para

os encanamentos das casas

caseiro. Estas receitas

a poluição das águas.

causando estrago e muita

foram distribuídas entre os

sujeira.

visitantes da feira ecológica,

Por meio de uma aula
expositiva, foi mostrado aos

Os alunos criaram

realizada no final do ano

alunos, toda a destruição

então uma lista de pequenas

letivo, com a distribuição de

que os restos de óleo fritura,

ações ecologicamente

pequenos pedaços de sabão

jogados diretamente no

corretas em relação aos

ecológico, confeccionados

solo podem provocar, pois

restos de óleo de fritura.

pelas próprias mães dos

impermeabilizando a terra,

Uma dessas ações foi realizar

alunos.

trazendo a destruição para

entrevistas com pasteleiros

a fauna e flora. Lembramos

e donos de bares, sobre

O EDUCADOR E A NOVAS TECNOLOGIAS
“O desenvolvimento e o

(BITTENCOURT DE SÁ,MORAES,p.7

se propagar. Esta rapidez

aprimoramento das mídias

Nas últimas décadas

está presente tanto em fatos

disseminaram o processo

as conquistas tecnológicas

positivos como em fatos

comunicativo e a conexão

são inegáveis. A rapidez

negativos.

entre os povos. As mídias

alcançada pelas novas mídias

Quem determina e

obtêm participação efetiva na

provocaram transformações

dá um parâmetro para essas

Educação. Sua penetrabilidade

irreversíveis, principalmente

informações é justamente o

no processo educativo torna-

nas relações humanas onde,

nosso senso crítico e a nossa

se, pois, um acontecimento

a linguagem adquiriu novas

ética. Não podemos negar

marcante e irreversível.”

formas e maior rapidez para

que a Educação, em relação
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às novas tecnologias, como

tecnológicos, sem ao menos

da inclusão das novas mídias

se diz „dormiu no ponto”.

pensar sobre seu conteúdo.

no espaço escolar, faz

Muitos educadores não estão

A responsabilidade de um

descortinar possibilidades

preparados para introduzir

simples “clik”, deve servir

de interações amplas, onde

as mesmas em seu trabalho

de alerta e ser discutido em

o processo de construção do

pedagógico diário, enquanto

sala de aula, trazendo para

conhecimento se estabelece,

isso, os alunos estão cada

roda, assuntos atuais e que

permitindo que o educando

vez mais ágeis no domínio

dizem respeito ao dia-a-dia

desenvolva plenamente todas

destas mesmas tecnologias.

do aluno.

as suas potencialidades,

Mas, qual seria o

Quando abrimos

sob a orientação e parceria

papel da escola neste cenário

a boca para pronunciar

de um educador dotado de

tecnológico? Ensinar o jovem a

alguma palavra com certeza

uma bagagem ética. Mas, o

navegar? Não! Isso ele já sabe

desejamos ser ouvidos e

primeiro passo para que isto

fazer! A função do processo

estas mesmas palavras

ocorra, é que o educador

pedagógico neste momento

geralmente nos retornam

queira atualizar-se nos novos

é, por meio de um currículo

com algum efeito. Com o

meios de

dinâmico, promover espaços

mesmo peso e até mais, as

aventurando-se pelos caminhos

onde, através de debates, os

notícias compartilhadas por

das novas tecnologias, pois,

alunos possam construir uma

meio de um “clik”, também

a tecnologia assume um

visão crítica sobre todas as

produzem o seu efeito

poder esmagador diante dos

informações que lhe chegam,

e, pelas mesmas somos

novos tempos educacionais,

com tanta rapidez, pelas novas

responsáveis, queiramos

contribuindo para que haja

tecnologias. Em um espaço

ou não. Por isso precisamos

uma riqueza informatizada

escolar dinâmico, o aluno irá

ter cautela e critério ético

imensurável.

adquirindo bagagem para se

ao utilizarmos os recursos

O ambiente educacional

questionar e se posicionar

tecnológicos, usando-os de

apresenta-se híbrido, onde

com critério e ética, inferindo

forma construtiva e com

momentos presenciais e online

criticamente em cada situação,

responsabilidade. Precisamos

acontecem no mesmo espaço.

construindo relações sadias

estar preparados para atuar

A comunicação e as mídias

e enriquecedoras, que

de forma ética buscando o

tornaram-se inseparáveis.

lhe permitam não engolir

bem comum.

Assim, um ambiente virtual

tecnológicos,

e retransmitir tudo que

Este novo ambiente

de aprendizagem pode ser

é veiculado pelos meios

de aprendizagem, resultante

percebido como um espaço
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de amplas possibilidades de

que isto ocorra o primeiro

mecanismos disponibilizados

construção de conhecimento,

passo é que o educador queira

por estas mesmas novas

no qual, as “memórias” da

utilizar essas novas mídias

mídias.

rede se entrelaçam. Mas para

buscando apoderar-se dos

A LINGUAGEM CRÍTICA E A TECNOLOGIA
“A linguagem é a forma

hoje tão presentes na

nos apresenta e pode ser

de expressão que diferencia

vida do aluno, o ajudará a

conquistado rompendo as

o ser humano dos outros

aproveitar todos esses novos

barreiras de tempo e espaço.

seres vivos porque, é por

recursos tecnológicos para

Para que isso ocorra de

meio dela que conseguimos

criar novos hábitos. Como,

forma positiva é preciso

transmitir e receber saberes,

por exemplo, o estímulo à

que estejamos prontos para

interagindo uns com os

leitura, à produção de textos

interagir, de forma ética e

outros, construindo a

de autoria, a interpretação

politicamente correta, com

nossa própria identidade

de fatos pessoais e sociais.

um novo mundo dotado

histórica. Na evolução

Com isto o aluno terá a

dos recursos de uma nova

humana, as conquistas

possibilidade de construir

Era carregada de novas

tecnológicas destes dois

sua própria rede de saberes

tecnologias.

últimos séculos, são inegáveis.

de forma ética e produtiva,

Neste tempo

A rapidez alcançada com

dando sua contribuição

histórico de mudanças é

as novas mídias e novas

para a construção de uma

de vital importância que

tecnologias, iniciadas

nova Era.

os educadores orientem os

nas últimas décadas do

Neste ciberespaço

alunos a usarem com critério

século XX, tem provocado

onde vivemos e interagimos

e responsabilidade, os novos

transformações irreversíveis

hoje, as possibilidades de

meios de comunicação

em tudo, principalmente nas

comunicação são infinitas,

e principalmente, toda

relações humanas, onde a

a interação é contínua,

essa enorme bagagem de

linguagem adquiriu novas

a troca de experiências

informação produzida pela

formas e maior rapidez

e de conhecimento são

Internet e disponibilizada a

para se propagar.

constantes e tudo ocorre

cada click. Isto será possível

Quando um processo

sob uma nova perspectiva

se o educador estiver seguro

pedagógico busca o apoio

comunicacional onde, a

de sua missão de transmitir

das novas tecnologias,

cada segundo, o novo se

e fomentar a aquisição e
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elaboração do conhecimento,

visto que, o ser humano, é

capacidade de interagir

preparando o educando

um ser que naturalmente

com as novas informações,

para a vida. Mesmo que

precisa viver em sociedade

buscando formar cidadãos

o educando de hoje, saiba

e interagir com o outro,

críticos e antenados com

utilizar os novos meios de

para poder dar um salto

este novo mundo que

comunicação com muito

a frente na sua evolução.

começa hoje. É em sala de

mais eficiência de que pais

Mesmo envolvidos por

aula, que o aluno aprende

e professores; mesmo que

tantos avanços tecnológicos

verdadeiramente a conviver

eles não precisem mais

continuamos sendo seres

com o outro, respeitando

depender exclusivamente

sociais.

as diferenças, partilhando o

da mediação dos mesmos

Serão os educadores

saber, trocando experiências

para adquirir conhecimento,

que, com suas práticas

e preparando-se para

nunca prescindirão de

educativas e em parceria

assumir seu papel de cidadão

sua orientação para se

com os familiares, poderão

comprometido com a vida

sentirem mais seguros,

orientar as novas gerações,

e com o planeta.

ao navegarem em meio a

estimulando-as a refletir,

tantas novas descobertas,

analisar e a ampliar sua

A LINGUAGEM AUDIOVISUAL E A
CONSCIENCIA ECOLÓGICA
A relação da Educação

novas mídias, principalmente

meios

de comunicação

com as Mídias sempre

as chamadas “mídias

social: jornais, revistas,

foi polêmica. De um lado

imperativas” (Manovich,

cinema, radio, televisão,

estão aqueles que acham

Lev (2001), usando-as

internet. Assim ela está

que ela só atrapalha, e de

como parceiras na tarefa

no dia-a-dia das pessoas.”

outro, os que vêm o seu

de formar cidadãos críticos

(Maia 2003 - Apud Júnior -

lado positivo. Contudo, no

e antenados, sintonizados

2009). Portanto, estando o

mundo midiático em que

com as tecnologias do novo

educando inserido no espaço

vivemos, não resta dúvida

milênio.

social e consequentemente

de que é indispensável

Na definição de

envolvido pelos avanços

e urgente que o espaço

Maia,(2003) “A mídia é a

midiáticos, não tem como

educacional se adapte às

designação genérica dos

o espaço escolar continuar
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a ignorar essas mesmas

da mesma.

de possibilidades, um

mídias. Precisamos olhá-las

Quando olhamos

descortinar de horizontes

como aliadas do processo

para uma foto do Rio Tietê,

que exigiu uma adaptação

de alfabetização, se não

por exemplo, podemos

da percepção do próprio

quisermos permanecer de

analisar e discorrer sobre

cérebro humano, que

fora do tempo e espaço

sua situação em relação à

precisou se refazer, para

real, em que nosso aluno

poluição. Se assistirmos a

melhor executar suas

está inserido.

um vídeo sobre o mesmo

funções de assimilação, de

Uma das grandes

rio, poderemos ter uma

informações e elaboração

ferramentas destas novas

noção maior sobre as

de saberes. Isto podemos

mídias é a linguagem

consequências desta

observar quando vivemos

audiovisual, que modifica as

poluição pois, estarão sendo

a experiência - ouvir no

experiências perceptivas, por

estimulados, não só a visão,

rádio, um jogo de futebol

meio de uma hiperestimulação

mas também a audição

e ver o mesmo jogo

dos sentidos, diante

sobre o tema. Mas, o dia em

sendo apresentado em

das inúmeras imagens

que a evolução tecnológica

uma televisão. No rádio,

e sons que os meios de

permitir a criação de um

o narrador atropela as

comunicação, principalmente

“audiovisualsensorial”

palavras, descrevendo

a TV, disponibilizam e são

ninguém vai querer ficar na

rapidamente para o ouvinte,

captadas por nossos sentidos.

sala, quando for apresentada

exatamente o que está

Este evento permite que

uma reportagem sobre a

acontecendo no lance.

ocorra uma provocação

poluição do mesmo rio,

Ele precisa dar detalhes

imediata dos mesmos,

pois o cheiro pútrido

minuciosos, pois, só assim o

realizando uma mudança

das águas, penetrando

ouvinte sentirá a verdadeira

nas consequências das

as nossas narinas, será

dimensão do lance. Já na

experiências perceptivas.

horrível com certeza. Quem

TV o narrador, ciente de

A linguagem audiovisual

sabe, quando a tecnologia

que o telespectador está

penetra na visão e na

conseguir criar a TV com

vendo o mesmo que ele

audição, ampliando

cheiro e sabores, nosso rio

vê, se limita a fazer uma

totalmente a capacidade

Tietê já esteja despoluído.

narração crítica do que

de assimilação de uma

Não custa sonhar!

está vendo, pois, detalhar

informação, possibilitando

A TV trouxe na sua

está fora de cogitação,

uma maior compreensão

chegada, um novo mundo

seria desnecessariamente
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repetitivo.

viáveis em uma linguagem

a oportunidade de ver o

No processo de

audiovisual é o estudo

movimento de rotação e

alfabetização, na construção

do sistema solar. Ao se

translação em um vídeo,

de saberes e na construção

explicar as fazes da Lua e

podem entender mais

de uma consciência ecológica,

os movimentos de rotação

claramente como funciona o

na grande maioria das vezes,

e translação, em sala de

Sistema Solar, entendendo

a linguagem audiovisual vem

aula, é preciso realizar

melhor as diversas imagens

auxiliar para que o educando

um teatro com as crianças

da Lua que visualizam no

desenvolva processos

representando: Sol, Lua e

céu durante um mês. O

mentais

relacionados a

Terra em movimento. As

que dizer então de poder

capacidade de associação

crianças sempre gostam

ouvir em um vídeo o som

pois, quando o assunto

muito de participar.

que a Terra faz ao girar

é apresentado por meio

Contudo, quando elas têm

sobre si mesma no espaço?!

desta linguagem, fica mais
claro toda a dimensão do
fato ou da questão. Por
exemplo: quando o professor
explica o processo do
ciclo da água (evaporação,
condensação, liquidificação...)
as palavras podem ser de
pouca compreensão para
muitas crianças, porém,

http://meioambiente.culturamix.com/natureza/o-poder-da-natureza-e-a-importanciade-preserva-la

quando o mesmo assunto

É impressionante! Não só

também os processos mentais

é apresentado na forma

para crianças como também

de assimilação de saberes,

de linguagem audiovisual,

para qualquer jovem ou

principalmente quando

tudo faz mais sentido. Sem

adulto.

estão relacionados com a

sombra de dúvida, uma

Podemos concluir

capacidade de associação,

vídeo aula complementa

que a hiperestimulação dos

pois, é uma linguagem

com riquezas de detalhes,

sentidos, proporcionada

fabulosa e riquíssima, a

uma aula descritiva.

pela linguagem audiovisual,

qual podemos e devemos

Entre muitos temas

modifica as experiências

recorrer para assimilar e

que se tornam mais

perceptivas e modifica

elaborar saberes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Comparando a nossa

usadas para alertar sobre

continuam a achar que não

vida a um veículo, no qual

a fragilidade e destruição

são responsáveis por sua

estejamos seguindo numa

do Planeta.

conservação acreditando

determinada direção, sempre

Nos anos de 1970, a

que, a qualquer momento,

temos a possibilidade de

humanidade, por meio de

poderão dizer: - “Pare o

escolher outro caminho.

conferências mundiais sobre

mundo que eu quero descer”

Assim, mudar de opinião

ecologia, começou a olhar o

(Raul Seixas), deixando

é uma atitude inerente ao

problema de uma maneira

para trás a destruição que

ser humano e, é normal

diferente, percebendo

ajudei a construir.

modificar o modo de

a fragilidade da Terra e

Mesmo com muito

pensar ao longo da vida,

o quanto dependemos

dinheiro e poder, ninguém

de acordo com as novas

do meio ambiente para

tem como salvar-se sozinho

informações que vamos

sobrevivermos.

viajando para outro planeta.

Na Educação a

Nossa casa é a Terra e

Analisando a história

partir de 2005 começou-

temos que cuidar dela se

da Educação no Brasil em

se a apostar na temática

quisermos ter um futuro.

relação ao Meio Ambiente e

de Educação Ambiental.

O Meio mais eficiente para

Sustentabilidade, os livros

Nas décadas de 1980 e 90

esta conscientização é

escolares na década de

planos de aula já vinham

apostar na formação de uma

1960 usavam as figuras

tocando no assunto,

consciência ecológica das

de chaminés de fábricas

abordando temas sobre

novas gerações, as quais

soltando fumaça, ou a de

reciclagem, conscientização

comandarão o mundo no

árvores sendo derrubadas,

ambiental, uso sustentável

futuro. Mas a sua forma de

para dar lugar a estradas e

dos recursos naturais,

pensar e atuar está sendo

vilarejos, para exemplificar

mas hoje estes temas se

construída agora. O espaço

desenvolvimento. Não havia

tornaram indispensáveis

escolar, abordando uma

a menor preocupação com o

e o Meio ambiente

política voltada à Educação

meio ambiente. A meta era

passou a ser visto como

Ambiental, é um dos espaços

sempre conquistar espaços

um bem de todos e uma

influenciadores dessa nova

e conseguir lucro. Hoje

responsabilidade de cada

maneira de pensar.

essas mesmas imagens são

um. Mesmo assim muitos

recebendo.
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a proteção a Natureza e

apostar na formação de

ao Meio Ambiente como

uma consciência ecológica

prioridade, pois, com

das novas gerações.

certeza, a única saída é
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O artigo apresenta as

foram baseadas em questionário

docente. O resultado dessa análise

ações pedagógicas relacionadas

respondido por professores de

aponta para o trabalho docente

ao Ensino de História e Cultura

Ensino Fundamental I, Ensino

consciente do seu papel social

Afro-brasileira e Africana com

Fundamental II e EJA da Rede

para a valorização da Cultura e

base na Lei 10639/03, bem como

Municipal de Ensino de São

História Afro-brasileira e Africana.

a importância dessas práticas

Carlos - SP. A perspectiva que

Mostra ainda que os professores

no ensino e as dificuldades

escolhemos é aquela que se

buscam por conhecimento na

encontradas pelos docentes

orienta no cruzamento teórico

área, uma vez que a produção

para o seu desenvolvimento. As

sobre a Lei e o depoimento

cultural sobre o tema é escassa.

práticas pedagógicas observadas

de professores em sua prática

Palavras-chave: Relações Étnico-Raciais; Ensino de História; África; Ações Pedagógicas.
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INTRODUÇÃO
A motivação para o

tema nas escolas, se são

práticas pedagógicas

tema deste trabalho deu-se

encontrados obstáculos,

em diferentes etapas da

a partir da necessidade da

quais são eles, como estão

educação básica. As respostas

observação da aplicação

sendo superados e se o

foram confrontadas com a

da Lei 10.639/2003 nas

tema está sendo abordado

produção teórica sobre o

escolas. A intolerância às

e desenvolvido de maneira

assunto, o que nos permitiu,

diversidades que assola o país

satisfatória.

a partir de uma amostragem

nos diversos segmentos da

O objetivo do artigo

notoriamente insuficiente,

sociedade é constantemente

é discutir os resultados

estabelecer relações entre

discutido no âmbito escolar

obtidos da verificação

as singularidades e os

como forma de exercício de

das práticas pedagógicas

fenômenos educacionais. Foi

cidadania e fortalecimento

de docentes de Ensinos

possível observar que ainda

das bases para um país mais

Fundamental I e II e EJA da

há muito o que ser estudado

justo e mais humano. Mais

Rede Municipal de Ensino

e produzido na área, e que,

que o cumprimento da Lei,

de São Carlos sobre a

embora haja interesse dos

nossa juventude precisa

obrigatoriedade do Ensino

professores em trabalhar

traçar outros caminhos de

de História e Cultura

o tema e consciência da

relações étnico-culturais

Africana e Afro-brasileira e

sua importância, existe a

que as antigas gerações não

as dificuldades enfrentadas

necessidade urgente de

puderam conhecer nesta

para sua aplicação em sala

formação desses profissionais

idade. E estes caminhos

de aula. Para tanto, seis

para o desenvolvimento

podem ser orientados a

professores responderam a

da temática.

partir de uma discussão e

um questionário com quatro

Para o embasamento

uma reflexão sobre justiça,

perguntas por escrito. A

teórico utilizamos 1

igualdade de direitos, com

diversidade de atuação desses

dissertações de mestrado, 1

a participação da História

profissionais (professor

artigo científico, 1 capítulo

e da Cultura de todos

polivalente, professor

de livro digital, 1 livro,

os povos envolvidos no

de História, professor de

1 apostila de curso de

processo de formação do

Português), nos deu uma

Formação para o Ensino

nosso país. Resta saber como

visão mais abrangente

de História e Cultura

está sendo desenvolvido o

do desenvolvimento das

Africana e Afro-brasileira
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e a leitura dos textos de

Nacional de Educação, a

orientações das Instituições

Lei de Diretrizes e Bases

públicas SECAD e Conselho

e a Lei 10.639/2003.

A LEI 10.639 DE 9 DE JANEIRO DE 2003,
O CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
E A OBRIGATORIEDADE DO ENSINO DE
HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRAS
O Parecer CNE/CP

cartilha publicada em

das Políticas Educacionais

003/2004 objetiva regulamentar

2006 pelo Ministério da

no Brasil contemporâneo,

a alteração trazida à Lei

Educação e pela Secretaria

discute a diferença entre as

9.394/96 de Diretrizes e

da Educação Continuada

ações afirmativas e as ações

Bases da Educação Nacional,

Alfabetização e Diversidade,

valorativas, demonstrando

pela Lei 10.639/2003 que

o caráter de reparação da

entre outras coisas, que tais

estabelece a obrigatoriedade

dívida histórica do país em

diferenças basicamente se

do ensino de História e

relação aos afrodescendentes

encaminham no sentido de

Cultura Afro-Brasileira

fica claro:

que as ações afirmativas são

e Africana na Educação

O parecer procura oferecer

medidas de caráter especial

Básica. As Diretrizes buscam

uma resposta, entre outras, na

e temporário que foram

contemplar o direito à

área da educação, à demanda

determinadas pelo Estado

igualdade de condições de

da população afrodescendente,

com a finalidade de eliminar

vida e de cidadania, assim

no sentido de políticas de ações

desigualdades historicamente

como garantem igual direito

afirmativas, isto é, de políticas de

acumuladas, enquanto as

às histórias e culturas que

reparações, e de reconhecimento

ações valorizativas têm um

compõem a nação brasileira,

e de valorização de sua história,

caráter permanente com

além do direito de acesso

cultura, identidade. (BRASIL,

o objetivo de combater

às diferentes fontes da

2006, p.231)

estereótipos negativos

cultura nacional a todos

No entanto, Luís

consolidados historicamente

Carlos Paixão da Rocha, em

pelo preconceito e o racismo.

Em Orientações e

sua dissertação Políticas

Além disso, as ações valorativas

Ações para Educação das

afirmativas e educação: a

visam atingir não somente

Relações Étnico-Raciais,

Lei 10.639 /03 no contexto

a população racialmente

brasileiros.
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discriminada, mas toda a

da sociedade.

Em face à importância

população de forma a inseri-

Mais do que o aspecto valorativo,

da aplicação efetiva da Lei

la na diversidade cultural e

a Lei 10639/03 deve atuar

10.639/03, é urgente discutir-

étnica. Rocha conclui então,

no sentido de desconstruir

se estratégias de ensino

que, embora concretamente

mecanismos ideológicos que

e divulgação de material

o debate sobre a Lei tem sido

dão sustentabilidade aos

para que o professor possa

feito no interior daquele das

mitos da inferioridade do

se instrumentalizar. Nosso

políticas de ações afirmativas,

negro e da democracia racial.

estudo busca discutir e refletir

no que se refere ao caráter

Essa compreensão parece ser

a ação e as dificuldades

permanente de tais medidas,

fundamental para o êxito da

de profissionais na Rede

a Lei 10639/03 se configuraria

nova legislação, na perspectiva

Municipal de Ensino de São

como uma política de ação

da transformação das estruturas

Carlos – SP em sua atuação

valorizava, visto o seu

de produção das desigualdades

em sala de aula.

caráter permanente e a sua

sociais e raciais no país. (ROCHA,

importância para o conjunto

p. 110, 2006).

A IMPORTÂNCIA DA HISTÓRIA E CULTURA
AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA NA
EDUCAÇÃO
A escola, com seu papel

brasileira para a História de

europeus. As relações trabalho-

fundamental de ensino formal,

nosso país, a escola contribui

capital realizadas no escravismo

responsável por selecionar um

para o fortalecimento de

brasileiro são antes de tudo,

conteúdo mínimo e geral aos

preconceitos étnico-raciais e

relações entre africanos e

alunos, recebe um status de

a desvalorização da cultura

europeus. A exclusão da História

detentora do conhecimento

africana.

Africana é uma dentre as várias

fundamental para a formação

O argumento principal para

demonstrações do racismo

do indivíduo. Uma vez que se

o ensino da História Africana

brasileiro. (CUNHA 1997, p.67)

exclui ou se omite a História

está no fato da impossibilidade

Atendendo à demanda

do continente africano

de uma boa compreensão

de protesto do movimento

para o desenvolvimento da

da história brasileira sem o

social negro, com a assinatura

humanidade, bem como as

conhecimento das histórias dos

da Lei 10639/03, oriunda

contribuições da cultura afro-

atores africanos, indígenas e

do Projeto de Lei nº259,
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apresentado em 1999 pela

9.394/96), que estão transcritos

relatado pela Professora

deputada Esther Grossi

abaixo:

Petronilha Beatriz Gonçalves

e pelo deputado Benhur

Art.26-A - Nos estabelecimentos

e Silva, foi aprovado no dia

Ferreira, a Lei assinada

de ensino fundamental e médio,

10 de março de 2004, pelo

pelo então Presidente da

oficiais e particulares, torna-

Conselho Nacional de Educação,

República, Luís Inácio Lula da

se obrigatório o ensino sobre

e homologado pelo Ministro

Silva, e o então Ministro da

História e Cultura Afro-brasileira.

da Educação, em 19 de maio

Educação, Cristóvan Buarque,

Parágrafo Primeiro – O conteúdo

de 2004, fundamentou a

altera dispositivos da Lei de

programático a que se refere

Resolução nº 1, de 17 de

Diretrizes e Bases da Educação

o caput deste artigo incluirá o

junho de 2004, que institui

Nacional (Lei 9394/96 – LDB),

estudo da África e dos Africanos,

as Diretrizes Curriculares

tornando obrigatório o

a luta dos negros no Brasil,

Nacionais para a Educação

ensino da temática História

a cultura negra brasileira

das Relações Étnico-Raciais.

e Cultura Afro-brasileira nos

e o negro na formação da

O Parecer, entre outras

estabelecimentos de ensino

sociedade nacional, resgatando

coisas, indica ações a serem

fundamental e médio das

a contribuição do povo negro

tomadas pelo poder público,

redes pública e particular

nas áreas social, econômica e

para a implementação da Lei;

do país. A temática deve ser

política, pertinentes à História

entre elas, a necessidade de

trabalhada, segundo a lei, no

do Brasil.

investimento na formação dos

âmbito de todo o currículo

Parágrafo segundo – Os

professores, o mapeamento

escolar, mas preferencialmente,

conteúdos referentes à História

e divulgação das experiências

nas disciplinas de História,

e Cultura Afro-brasileira serão

pedagógicas das escolas, a

Língua Portuguesa e Literatura

ministrados no âmbito de todo

articulação entre os sistemas

e Educação Artística. Além

currículo escolar, em especial,

de ensino e a confecção de

dessa obrigatoriedade, a Lei

nas áreas Educação Artística

livros e materiais didáticos

10639/03 instituiu a data de

e de Literatura e Histórias

que abordem a questão

20 de novembro no calendário

Brasileiras.

étnica e racial do Brasil.

escolar, como “Dia Nacional

Art. 79-B – O calendário escolar

Dessa forma,

da Consciência Negra”.

incluirá o dia 20 de novembro

Cabe ao Estado promover

como “Dia Nacional da Consciência

e incentivar políticas de

Negra. (BRASIL, 2012)

reparações, no que cumpre

A nova legislação
acrescentou dois Artigos
à Lei de Diretrizes e Bases

De acordo com Rocha

ao disposto na Constituição

da Educação Nacional (Lei

(2006), o Parecer 03/04,

Federal, Art. 205, que assinala
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o dever do Estado de garantir

mitologias gregas e latinas,

de reflexão e discussão sobre

indistintamente, por meio da

por que esse preconceito

a justiça e a superação do

educação, iguais direitos para

com as mitologias africana

racismo.

o pleno desenvolvimento de

e indígena? Trabalhar as

A importância da formação

todos e de cada um, enquanto

contribuições linguísticas,

do professor em conteúdo

pessoa, cidadão ou profissional.

culturais, sociais é valorizar

das relações étnico-racial

(BRASIL, p. 232, 2006)

manifestações que já fazem

para que possa desenvolver

A reparação de que

parte do nosso país, mas

ações didático-pedagógicas

fala o Parecer implica em

que são marginalizados por

para contribuir na formação

fazer justiça em relação à

puro preconceito. A partir

de estudantes que respeitem

igualdade de direitos, o que

do momento em que essas

as diferenças humanas sem

passa pela valorização da

contribuições passem a

que considerem natural a

diversidade cultural. Para

fazer parte daquilo que é

classificação dos homens em

que essa determinação se

selecionado pela escola,

superiores e inferiores por

cumpra, é necessário que haja

instituição consagrada ao

características fenotípicas que

uma mudança de discurso e

saber formal, espera-se que

se apresentam na aparência

postura no modo de tratar

essas manifestações sejam

de cada um. (BARBOSA, 2011,

o negro, sua cultura, sua

valorizadas como pertencentes

p. 659)

história e na valorização dos

ao país e não apenas a um

elementos que o relacionam.

grupo étnico.

Um dos maiores
equívocos no ensino de

Assim, é importante

É preciso que haja

História é o de referir-se

abordar as questões históricas

uma conscientização de que

à África apenas a partir

de escravidão e falta de

a questão racial não deve se

do tráfico de escravos. É

oportunidade social, contudo

limitar ao Movimento Negro.

como se o continente não

mais importante ainda é

É dever da escola assegurar

existisse anteriormente a

trazer o conhecimento sobre

o direito à educação a todos.

esse momento de violência.

o continente africano antes da

Portanto, a escola deve se

A partir daí, apresenta-se um

escravidão. Se conhecemos

posicionar politicamente

novo elemento na História do

os contos infantis da cultura

contra qualquer manifestação

país, o negro em condição de

europeia, por que não

de discriminação racial, ainda

submissão e punição. Relatos

conhecer a fundo aqueles

que sejam formas sutis, como

e imagens de sofrimento e

das culturas africana e

a omissão de conhecimento.

submissão ao branco é o que

indígena? Se conhecemos as

A escola deve ser um espaço

os estudantes conhecem da
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história do negro, enquanto

reconhecendo seu lugar e

a formação dos professores

a História do branco europeu

sua importância na História

no sentido de se envolver a

é retratada com figuras de

do Brasil.

comunidade escolar (pais,

reis e rainhas, palácios e

Aposta-se na formação de

alunos, equipe gestora,

heróis.

crianças, brancas e negras, com

professores e funcionários)

Espera-se que, através

novos olhares sobre as diferenças

em um novo núcleo de

do estudo da História da

entre os homens, em que serão

relações com princípios éticos.

África, da história da luta

capazes de enxergar o outro

Neste trabalho, procuramos

dos negros no Brasil, da

sem considera-lo inferior ou

mostrar alguns exemplos

cultura negra brasileira e sua

superior pelo pertencimento

de efetivação do ensino do

contribuição na formação

étnico-racial. (BARBOSA, 2011,

tema africanidades, suas

da sociedade nacional, seja

p. 667)

especificidades e dificuldade

diminuída a desvalorização

Tão importante quanto

de uma parcela da sociedade,

a alteração curricular, torna-se

em trabalhar com o tema.

RELATOS DE PROFESSORES SOBRE
O ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA
AFRICANA E AFRO-BRASILEIRA
Com o intuito de
conhecer um pouco da

Os objetivos desse
levantamento foram:

efetivação da Lei 10.639/03,
considerando as diferenças

experiência em sala de aula

- Perceber algumas

de idade do público estudante

sobre o tema, preparamos

estratégias de ensino

(Ensino Fundamental I,

um pequeno questionário de

relacionadas ao tema;

Ensino Fundamental II e

5 perguntas para professores

- Verificar a importância

EJA) bem como a formação

de ensino Fundamental I,

do tema para os profissionais;

específica dos professores

Ensino Fundamental II e EJA

- Identificar as

e as disciplinas ministradas.

da Rede Municipal de Ensino

principais dificuldades em

Os questionários

da cidade de São Carlos

se desenvolver o tema.

foram entregues por escrito

– SP. Participaram desse

Dessa forma, a reflexão

aos professores e respondidos

questionário pedagogos e

sobre a prática docente

posteriormente, cada

professores de Português

foi a forma encontrada de

um de acordo com a sua

e História.

discutir as possibilidades de

disponibilidade de tempo.
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AS RESPOSTAS DOS PROFESSORES AO
QUESTIONÁRIO
Com o intuito de

idade do público estudante

a importância dos grupos

conhecer um pouco da

(Ensino Fundamental I,

na construção da História.

experiência em sala de aula

Ensino Fundamental II e

Desta forma, podemos

sobre o tema, preparamos

EJA) bem como a formação

refazer o papel dos grupos

um pequeno questionário de

específica dos professores

indígenas, afros e portugueses

5 perguntas para professores

e as disciplinas ministradas.

e perceber que ninguém faz

de ensino Fundamental I,

Os questionários

história sozinho. Esses debates

Ensino Fundamental II e EJA

foram entregues por escrito

ocorrem principalmente nas

da Rede Municipal de Ensino

aos professores e respondidos

datas comemorativas como

da cidade de São Carlos

posteriormente, cada

o dia de Tiradentes, dia da

– SP. Participaram desse

um de acordo com a sua

Independência, Proclamação da

questionário pedagogos e

disponibilidade de tempo.

República e Dia da Consciência

professores de Português

Pergunta 1.Como

Negra. Nesta última data,

você costuma desenvolver

os alunos têm acesso direto

os conteúdos de História

a vários elementos culturais

e cultura afro-brasileira e

de origem africana (músicas,

- Perceber algumas

africana em suas aulas?

brincadeiras, alimentos,

estratégias de ensino

Quanto tempo leva para

religiões, língua e povos

relacionadas ao tema;

aplicar esses conteúdos e

diferentes). O desenvolvimento

- Verificar a importância

quais materiais você utiliza?

social e político dos povos

do tema para os profissionais;

Professor 1 – Professor

africanos e descendentes,

- Identificar as

de Ensino Fundamental I e

antes, durante e depois do

EJA – Termos I e II .

período de escravidão. Por

e História.
Os objetivos desse
levantamento foram:

principais dificuldades em
se desenvolver o tema.

-Resposta: “Durante

último, elementos de falta de

Dessa forma, a reflexão

o ano letivo trabalho com os

aceitação na construção da

sobre a prática docente

alunos atividades de debate

identidade social do negro e

foi a forma encontrada de

sobre o papel de todos na

identidade brasileira, como

discutir as possibilidades de

construção de nosso país,

o rebaixamento do fenótipo

efetivação da Lei 10.639/03,

descentralizando a história

afro, marginalização de

considerando as diferenças de

nos indivíduos e mostrando

grupos afros e negação da
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importância cultural africana”

claro que existem conteúdos

tratam do assunto. Leitura

.Professora 2:

que necessitam de uma

em conjunto. Depois exponho

Professora de História do

maior profundidade sobre

os pontos principais do texto

Ensino Fundamental II e EJA

o assunto, no entanto, em

e escuto as opiniões dos

- Termos I e II

todos os anos é feita uma

alunos. Se possível, elaboro

Resposta: “A primeira

reflexão abrangente sobre

questões de interpretação

coisa é trazer uma reflexão

a cultura afro-brasileira.

do texto. Geralmente utilizo

para que o aluno possa

Materiais utilizados: Narração

2 aulas.”

compreender a diversidade

de Histórias; desenhos;

Professor 5. Professor

racial, destacando a luta

material áudio visual; livros

de História de Ensino

do povo africano que por

e etc.”

Fundamental II

aqui chegou e que tentou
minimamente preservar sua

Professora 3: Professora
de Ensino Fundamental I.

Resposta: “Os conteúdos
de História e Cultura afro-

identidade cultural, mostrando

Resposta: “Trabalho os

brasileira e africana, quanto

principalmente que, apesar

conteúdos de africanidades por

tempo leva para aplicar

do sofrimento provocado

meio de rodas de conversas

esses conteúdos depende

pela escravidão, os africanos

e debates. Trago assuntos

muito da disciplina. Como

encontraram formas de se

da mídia para meus alunos

eu trabalho com História e

manifestar culturalmente. Os

discutirem ou faço a leitura

a gente tem várias frentes,

negros tentaram preservar

de livros ou textos/artigos

História do Brasil, História

e adaptar sua cultura aos

para eles e após debatemos.

Geral, depende muito do

costumes brasileiros, criando

Uso algumas vezes também

ano/série dos conteúdos.

novas expressões culturais,

textos dos livros didáticos ou

Alguns estão mais ligados à

ao mesmo tempo em que

livros como: Menina bonita

História da Cultura Africana

procuraram manter suas

do laço de fita, Tudo bem

e outros um pouco menos,

raízes africanas. O objetivo

ser diferente, Lindara, Com

mas mesmo quando a gente

principal é a sensibilização

seu jeito cada um é cada

está estudando História

do aluno, provocando uma

um, etc.”

da Europa, sempre trago a

imagem positiva sobre a cultura

Professora 4: Professora

temática da questão afro

afro-brasileira, de modo a

de Português de Ensino

porque boa parte da Europa

despertar o interesse e a

Fundamental II.

também teve a contribuição

empatia sobre o assunto. Não

Resposta: “Geralmente

da Cultura afro no seu

existe um tempo específico,

trabalho com textos que

desenvolvimento, porém

310

ABRIL | 2017

depois que esses países se

Coisa de uma aula apenas.”

infantil, como faz o professor

consolidam a cultura afro é

Percebe-se que não

3, em reflexões constantes

deixada de lado. Assim como

há uma unanimidade em

como faz a professora 2 ou

no Brasil em que boa parte da

relação ao tempo que se leva

abordando outros momentos

nação durante o Império era

para aplicar os conteúdos.

da História da humanidade,

constituída das populações

As professoras 3 e 6 levam

como faz o professor 5.

negras escravizadas, porém a

apenas duas aulas para

Desta forma, notamos que a

valorização da cultura negra,

desenvolvê-los. A professora

maioria considera pertinente

não houve em momento

4 ministra aulas de Português,

a abordagem do tema de

algum. Então sempre trago a

portanto é compreensível

maneira constante para a

temática, o tempo depende

que ela não desenvolva

valorização da cultura africana

muito do que está se tratando.

muito a temática por conta

e afro-brasileira.

Sobre os materiais que eu

de outros conteúdos que se

Pergunta 2: Qual a

utilizo, tento levar alguns

façam necessários em sua

importância da lei 10.639/03

materiais diferenciados, já

disciplina. Já a professora 6

para a inserção étnico-cultural

que não tem tanto material

ministra aulas de História, no

nas escolas?

didático, um pouco de músicas,

entanto, de acordo com sua

Professor 1

dependendo da temática,

fala, aborda o tema apenas

Resposta: “Esta lei tem

livros, há muita filosofia,

quando é trabalhado no livro

um papel fundamental de

muita cultura e arte africana

didático, o qual dispensa

informar e tirar a educação

e afro-brasileira que a gente

apenas um capítulo do

da inércia eurocêntrica.

consegue ter acesso e que

livro para ele. Os demais

Mais do que informar e

consegue levar facilmente

professores parecem ter uma

reconstruir o papel africano

para a sala de aula.”

visão mais abrangente sobre

na formação da identidade

Professora 6.

a necessidade de trabalhar

nacional, ela tem a capacidade

Professora de História em

a temática, não delimitando

e o objetivo de nos lembrar

Ensino Fundamental II.

um tempo específico para a

constantemente quem nós

Resposta: “A cultura

abordagem do tema, mas como

somos, onde vivemos e como

afro-brasileira e africana é

uma constante integração a

queremos construir nosso

pouco abordada na verdade!

toda a reflexão durante o ano

futuro.”

Apenas um capítulo do livro

letivo. Em datas cívicas, como

Professora 2

didático aborda esse assunto

faz o professor 1, através do

Resposta: “Trazer à tona

e bem superficialmente.

mote de livros da literatura

a pauta sobre a desigualdade
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racial e a discussão da

Professor 5

diversidade. Refletir sobre

Resposta: “Quanto

bastante importante para

o racismo e o preconceito,

à segunda questão sobre a

que esse tema seja aplicado

retirando essa pauta da

importância da lei, eu acho

na escola, porem a existência

informalidade e propondo

fundamental. Atualmente

da lei não tem implicado

de forma institucional um

já é pouco valorizada a

necessariamente em sua

aprofundamento sobre o

questão da cultura africana

prática.”

assunto, na busca de uma

e afro-brasileira nas escolas,

Todos os professores

sociedade mais humana e

há um certo preconceito e

ressaltaram a importância da

mais justa.”

também sobre essas temáticas

Lei; seja para abandonar a

Professora 3

há pouco estudo, então

visão eurocêntrica da História,

Resposta: “Antes da

essa lei vem pra, primeiro

seja para estabelecer novos

criação dessa lei as escolas

consertar um erro histórico

paradigmas de ensino da cultura

só trabalhavam a cultura

de desvalorizar uma parte da

africana e afro-brasileira,

afro brasileira nas aulas

população brasileira. Segundo

abandonando o ensino da

de História com o tema da

dados estatísticos, metade

História a partir da escravidão.

escravidão africana. Agora

da população brasileira é

A professora 2 e o professor

as escolas trabalham tanto

afrodescendente, então que

5 consideraram importante

em História como em outras

seja valorizada a cultura

a reflexão institucional da

disciplinas esse tema, porém

dessa população. E se não é

escola sobre a discriminação

abrangendo mais temas da

valorizada porque a História

racial, este último levantando

cultura afro-brasileira do

privilegia os vencedores, o

a necessidade da pesquisa

que somente a escravidão.”

povo branco, que via militância

para a produção de material

Professora 4

e conseguiu forçar essa lei,

didático.

Resposta: “É justamente

que essa lei force esses

3.

desmitificar a cultura

temas a estarem em sala de

principal dificuldade em

africana como algo fora da

aula. Eu acho que essa lei

abordar o tema?

nossa realidade. Já vivemos

é fundamental e vai ajudar

Professor 1

direta e indiretamente essas

a trazer essa temática, até

Resposta: “Acredito que

contribuições étnico-culturais.

mesmo para pesquisadores

a maior dificuldade está em

É apenas acrescentar outros

poderem produzir material

conseguirmos como pessoas

conhecimentos a uma cultura

didático.”

e como educadores gerar

que já nos pertence.”
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Professora 6

Resposta: “A lei é

Qual a sua

conflitos reais e saudáveis
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sobre o tema, através dos

etária dos alunos do ensino

existe uma produção efetiva

quais o idealismo e a negação

fundamental II.”

nessa área, o pessoal que tá

dão vez à assertividade, à

Professora 4

no processo de formação,

verdade e à aceitação e a

Resposta: “Falta de

tem uma defasagem muito

escola se transforme num

material para leitura coletiva,

grande no seu processo de

lugar de modificação real do

falta de estrutura física, como,

formação, essa temática é

local onde vivemos, na qual

por exemplo, não poder levar

pouco trabalhada, mesmo

as necessidades de discussão

os alunos até o centro Afro,

com a obrigatoriedade ,

não sejam pautadas pelos

Odete Santos, da cidade. Há

colocam na grade curricular,

livros, eruditos, professores,

também o desinteresse de

porém qual a qualidade dessa

mas sim por todos.”

alguns alunos. Dá a impressão

temática trabalhada, assim

Professora 2

de que quando falamos em

a principal dificuldade acho

Resposta: “Ainda

história e cultura africana,

que é a formação, é material

vivemos numa democracia

alguns alunos já remetem

e o conhecimento na área

racial velada a qual ainda é

à questão escravagista. E

que é pouco difundido.”

permeada pelo preconceito

se esquecem de que toda

Professora 6

e a discriminação. Apesar do

a cultura brasileira está

Resposta: “A principal

Brasil ter uma das maiores

intrinsecamente ligada à

dificuldade em trabalhar esse

populações negras do

África. Os africanos não

tema é a falta de material

mundo, convivemos com

nasceram escravos. Foram

didático.”

o desrespeito à cultura e

escravizados e trouxeram

Dois professores, 1

ao cidadão afro-brasileiro.

consigo a base de tudo o

e 2, falaram da dificuldade

Ainda hoje, o trabalho de

que somos hoje.”

dos alunos em relação à

sensibilização da necessidade

Professor 5

aceitação da temática, vista

de se abordar o assunto de

Resposta: “Sobre a

na maior parte das vezes

forma aprofundada esbarra

principal dificuldade de abordar

como assunto relacionado

com o preconceito e falta de

o tema é ter conhecimento do

à escravidão. É necessária

aceitação do outro.”

tema, ter acesso a material,

uma sensibilização para a

Professora 3

competência técnica mesmo.

abordagem do tema, de forma

Resposta: “Encontrar

A gente sabe que essa lei,

a inspirar discussões positivas

material didático que traga

mesmo que ela tem um certo

e que ajudem à construção

esse tema com leitura

tempo, ela não é aplicada,

de uma sociedade mais justa.

apropriada para a faixa

não tem uma fiscalização, não

Interessante também na fala
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do professor 1, a questão da

Resposta: “Complementa,

questão do preconceito, mas

discussão de ideias partindo

pois ele (o livro) ajuda a

penso que devemos ressaltar

da própria sociedade, e não

informar sobre fatos e pessoas

muito mais toda a produção

apenas àquela construída

que muitas vezes temos

cultural e social para que os

nos meios acadêmicos

dificuldades de encontrar

alunos aprendam a apreciar

e eruditos. Já os demais

mais informações na literatura

não só a cultura e história

professores analisam como

(herança de séculos do

africana como também toda

fator de dificuldade a falta

eurocentrismo acadêmico) e

e qualquer manifestação que

de material didático sobre a

ajuda também a introduzir o

o leve a ampliar e estimular

temática. Percebemos também

tema com mais naturalidade

suas áreas de conhecimento.”

no decorrer das falas, que

nas aulas do dia a dia.”

Professor 5

existem profissionais com

Professora 2

Resposta: “Sobre os

maior intimidade com o tema,

Resposta: “O material

livros didáticos que a gente

e que, a partir também de

didático auxilia parcialmente.

utiliza, bem, eles trazem pouco

reflexões sobre diversidade,

Geralmente é necessário fazer

sobre o conteúdo, a temática,

preconceito, justiça, datas

uso de materiais externos e da

como eu disse a produção é

comemorativas, conseguem

criatividade para complementar

pouca, a produção pedagógica

trazer a temática, mesmo não

o trabalho. Uso muito as

na área, principalmente a

sendo esse o mote principal

rodas de conversas, relatos

questão da cultura afro-

daquela situação-aula. Essa

pessoais e recursos áudio

brasileira, ainda quando você

intimidade também é citada

visuais na complementação

está falando de História do

pelo professor 5, quando

das atividades.”

Brasil eles conseguem ter um

ele fala sobre a falta de

Professora 3

pouco de conhecimento, mas

conhecimento técnico sobre

Resposta: “Sim ajuda,

quando você vai tratar de

o conteúdo como uma das

porém são poucos os livros

cultura africana em si, pouco

dificuldades para tratar o

didáticos que trazem esse

se tem, os livros, então não

assunto.

tema.”

cumprem com total eficiência

Pergunta 4: A abordagem

Professora 4

a proposta da lei, porém,

apresentada nos livros

Resposta: “A abordagem

traçam algumas diretrizes para

didáticos que você utiliza

dos livros é infelizmente

aqueles professores que não

auxilia no desenvolvimento

muito insignificante. Há

tiveram na sua formação essa

das aulas? Justifique.

pouco espaço para autores

temática, porque é recente,

africanos. Trabalha-se muito a

tem alguma coisa que serve

Professor 1
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como base para se iniciar

afro e afro-brasileira para a

mote para desenvolvimento

pesquisas para que o professor

população porque que pode

do tema. Interessante se

corra atrás. Infelizmente é

gerar um empoderamento

faz a fala da professora 4,

assim, o professor que tem

e esse é um dos medos do

que observa a presença da

interesse pela causa, acaba

grande poder.”

abordagem do tema preconceito,

trabalhando a temática por

Professora 6

porém há falta de autores

uma questão mesmo de

Resposta: “O material

africanos e afro-brasileiros

militância, correndo atrás

didático apresenta pouca

nos textos dos livros didáticos.

de material, preparando

informação e a que tem é

Essa quase inexistência já

material didático, porque

bem superficial”

demonstra como ainda é

infelizmente a produção

Todos os professores

falho o cumprimento da lei

é pouca, o conhecimento

concordam que o material traz

no que tange a igualdade

é pouco difundido, até

poucas informações. Ainda

de oportunidade para a

mesmo porque creio que

é preciso que se faça muita

valorização da produção

não há um interesse político,

pesquisa e elaboração em

cultural dessa etnia.

econômico e social para

relação ao material didático,

que se desenvolva cultura

que pode ser usado como

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo

estudos relacionados aos

Barros (2011) discute que

é focado em uma realidade

africanos e afrodescendentes

na maior parte das vezes em que

específica, em uma amostragem

sua História e sua cultura;

se faz referências às culturas

diversificada em termos de

e de outro, a escassez de

africanas e afrodescendentes

público estudante e formação

material, estudo e pesquisa

nos livros didáticos, além de

dos profissionais responsáveis

produzida sobre o assunto,

ser reservado pouco espaço,

pela prática pedagógica. Assim

bem como a necessidade

são reproduzidas algumas

sendo, buscou-se discutir de

urgente de formação dos

representações distorcidas,

que forma esse ensino está

docentes nesta área.

como a ideia de que a

sendo efetivado. O resultado

No material didático

África é um país dotado de

aponta para, de um lado, a

para o Curso de Formação

homogeneidade étnico-racial e

conscientização da importância

para Ensino de História e

não um continente culturalmente

da mudança do olhar dos

Cultura Afro-brasileiras,

diverso e complexo. Por outro
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lado, a falta de formação dos

avaliação de especialistas.

professoras e professores

docentes para o trabalho com

Verificou-se então, se havia

de escolas públicas de todos

estes conteúdos faz com que a

nesses livros erros conceituais

o país.

abordagem destes temas em

e estereótipos negativos

Muitos cursos de

sala de aula seja comprometida.

associados a cor, origem, etnia,

formação de professores têm

(BARROS, 2011, p.28)

gênero etc. Os Parâmetros

sido criados recentemente

Ainda que a necessidade

Curriculares Nacionais

nas Faculdades de todo o

de material especializado

(PCNs) foram divulgados

país na tentativa de suprir

se faça presente, é preciso

dois anos depois, alterando

essa demanda. Trata-se de

ressaltar que em algumas

os currículos adotados no

uma tentativa de reescrever

instâncias o material didático

ensino fundamental e a

a História do Negro no Brasil,

já sofreu modificação desde

inclusão de conteúdos sobre

assim como traçar novas

o surgimento da Lei. Ainda

a diversidade cultural e racial

perspectivas de um futuro

segundo Barros (2011), os

brasileira através de um dos

mais igualitário, recuperando

livros didáticos enviados

temas transversais. No ano

e valorizando sua contribuição

pelas editoras ao Ministério

seguinte, foi produzido pelo

no processo de formação

da Educação (MEC) para

MEC o manual Superando

do país.

incorporação ao Plano

o racismo na escola, que

Nacional do Livro Didático

fornecia subsídios para a

(PNL) foram submetidos à

discussão do tema entre
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A qualidade de

professores. As políticas uma situação específica da

formação dos alunos sob a

públicas educacionais acerca política, a fim de exprimir

perspectiva de integração

da integração do ensino a condição de participação

do ensino médio com o

integral regem o gestor dos indivíduos, de forma

ensino técnico é considerada

escolar como o principal livre às decisões acerca

relevante à educação e, ao

agente para transformação e de rumos da educação. As

mesmo tempo, um grande

desenvolvimento dos alunos. integrações dos ensinos

desafio quanto à gestão

Entende-se por políticas sofreram grandes evoluções

escolar, e participação dos

públicas a definição de em sua história, diante das
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relações sociais, econômicas

estudos. Neste sentido esta

gestão escolar participativa,

e políticas do país, com a

pesquisa tem por objetivo

cujo objetivo central se dá à

ênfase sobre o ingresso dos

apresentar as premissas

valorização do conhecimento

jovens nesta modalidade para

quanto às políticas públicas

obtido pelos alunos para

contribuir com seu início no

à integração educacional

sua profissionalização.

mercado de trabalho e o

do ensino médio com o

desejo de continuidade dos

técnico, apoiadas em uma

Palavras-chave: Políticas Públicas Educacionais. Integralização. Ensino Médio. Ensino
Técnico. Gestão Escolar.

INTRODUÇÃO
Segundo Oliveira

conceitua o ensino médico relacionam com o acesso de

(2010) entende-se por

como a etapa final da jovens ao mercado de trabalho,

políticas públicas a definição

educação básica, com duração o que exige um processo

de uma situação específica

mínima de três anos, com educativo capaz de suprir

da política, a fim de exprimir

o propósito de preparar os as necessidades do aluno,

a condição de participação

alunos para prosseguir os em obter o conhecimento

dos indivíduos, de forma

estudos, em nível técnico ou técnico-educacional, quanto

livre às decisões acerca

superior, além de oferecer a do mercado em acolher a

de rumos da cidade. Com

preparação básica ao trabalho mão de obra especializada.

isso as políticas públicas

e cidadania, desenvolvimento

consistem na participação

da autonomia intelectual, (2012) a integração dos

do povo sobre as decisões

pensamento crítico, formação ensinos médio e técnico

da cidade.

da ética e compreensão de sofreram grandes evoluções

Conforme Pereira

Referente às políticas

fundamentos científico- em sua história, diante das

públicas educacionais,

tecnológicos dos processos relações sociais, econômicas

voltadas ao ensino médio,

produtivos, como a educação e políticas do país, com a

os estudos de Lima, Cabral

tecnológica básica e a ênfase sobre o ingresso dos

e Gasparino (2009) apontam

compreensão da ciência.

jovens nesta modalidade para

que este nível, segundo a

Para Wiederkehr contribuir com seu início

Lei das Diretrizes e Bases

(2008) as políticas públicas no mercado de trabalho e

da Educação nº 9.394/96

educacionais muito se o desejo de continuidade
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dos estudos.

teve de ser imposta às

levantamento bibliográfico,

A atualidade esta

escolas, porém é comum

com materiais obtidos por

marcada pela constante

aos problemas crônicos

meio de livros didáticos e

busca pela qualificação

quanto à escassez de

artigos científicos, a fim de

profissional, a integração

recursos à educação, para a

oferecer os conceitos teóricos

do ensino apoiadas a uma

contratação de professores

necessários ao alcance dos

efetiva gestão escolar é

competentes, a instalação de

objetivos propostos.

fundamental para suprir

materiais e equipamentos

Quanto à justificativa,

as necessidades impostas

adequados e as demais

a abordagem do tema na

pelo mercado de trabalho,

estruturas necessárias

atualidade é discutida diante

devendo dispor de professores

para que o aluno aplique

da necessidade de suprir a

capacitados e dinâmicos,

os conhecimentos obtidos.

demanda do mercado de

que empreguem novas

Isto fez com que grande

trabalho sobre a realidade

tecnologias em prol do

parte das escolas optasse

do aluno trabalhador, para

desenvolvimento integral

por ramos de atividade

que sejam analisadas as

dos alunos.

técnica com baixo custo, a

propostas pedagógicas e

Na perspectiva de

fim de sustentar os cursos,

sua associação a uma gestão

Regattieri e Castro (2010) por

porém sem considerarem o

escolar efetiva que possam

anos as escolas estiveram

principal propósito social,

promover os subsídios

presas à tradição de não

ponderar as necessidades

necessários para que alunos

vincular o ensino médio ao

do mercado de trabalho.

e professores obtenham

mundo do trabalho, porém

Assim, a metodologia

melhores condições de

com as políticas públicas

escolhida para o desenvolvimento

aprendizado e contribuir

educacionais a realidade

deste estudo consiste em um

socialmente com novas

POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS NO
BRASIL
De acordo com

colocar o governo em ação, entender o modo pelo qual

Souza (2003 apud Oliveira,

por meio de análise de são conduzidas. Por meio

2010) as políticas públicas

suas atitudes e, quando das políticas públicas os

se referem a um campo do

necessário, propor mudanças governos criam programas

conhecimento que buscam

no curso das mesmas, ou e ações para demonstrar
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seus propósitos e assim

O propósito estava na

de mundo ao qual pertence,

produzir mudanças desejadas

racionalidade pedagógica,

como um agente reflexivo

e necessárias à sociedade.

em classificar conhecimentos

e atuante em processos

Para Wiederkehr (2008)

para formar classes, delimitar

culturais e econômicos.

corrobora que as políticas

o conteúdo programático e

Com a Constituição de 1934

públicas e educacionais

estipular tempos e currículos

intitulou-se como dever do

se destinam a ações

segundo os calendários

Estado à organização da

específicas à educação, com

letivos propostos (PEREIRA,

educação no país, fixando-

direcionamento do Estado,

2012).

se o Plano de Educação

a partir do pensamento do

O autor continua

trabalho refletido sobre

no ano de 1931 com o

Nesse sistema, é imprescindível

modificações em bases

movimento de Manifesto,

a existência de um ambiente

produtivas e capitais sobre

as políticas educacionais

próprio do fazer educacional, que

o sistema. Estas políticas

no país sofreram grandes

é a escola, que funciona como

prezam pela capacitação

transformações sobre

uma comunidade, articulando

dos alunos, tanto ao seu

propostas de reconstrução

partes distintas de um processo

desenvolvimento intelectual

educacional e social,

complexo: alunos, professores,

quanto de preparo para o

fundadas em princípios

servidores, pais, vizinhança e

futuro.

de uma educação pública,

Estado (enquanto sociedade

Para a evolução da

gratuita, obrigatória para

política que define o sistema

educação pública no Brasil

inserir ideias pedagógicas

através de políticas públicas).

foi, por anos, marcada pela

voltadas a uma educação

Portanto, políticas públicas

possibilidade de inclusão

continuada sobre a concepção

educacionais dizem respeito

apenas às famílias de

de vida, e não findada em

às decisões do governo que

posse, com um sistema

interesses de classes, mas

têm incidência no ambiente

educacional marcado pela

que proporcionasse aos

escolar enquanto ambiente de

preocupação quanto à

indivíduos o direito à educação,

ensino-aprendizagem (OLIVEIRA,

formação dos professores

com a organização de meios

2010, p. 5).

e a reformulação dos

naturais para lhe promover

Após as transformações

processos de ensino, com a

um desenvolvimento integral

sofridas pela educação, ao

criação de escolas modelos,

em cada etapa do crescimento

longo dos anos, seguindo-se

praticadas inicialmente na

humano, enquanto sujeito e,

as características sociais e

Europa e Estados Unidos.

respeitando as concepções

econômicas, na tentativa de
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oferecer melhores condições

ser obtido integralmente,

devem ser orientadas com a

de desenvolvimento aos

senão em sua dialeticidade.

coordenação e cooperação

indivíduos, o século XXI é

Em outras palavras, a

entre o Ministério da Educação

marcado por uma realidade

educação ocorre a partir

(MEC) com secretarias,

envolta a desafios sobre as

das relações dos indivíduos

instituições públicas de

condições de emprego e

com a família, meio social

ensino superior, sistemas

desenvolvimento em bases

em que está inserido e com

estaduais e municipais de

sustentáveis.

o Estado, em um processo

ensino para que haja eficiência

De acordo com

contínuo e progressivamente

no processo.

Wiederkehr (2008) isto

construído. Não pode ser

Ao se analisar as

dificulta a possibilidade de

reduzida a um simples

dificuldades encontradas

inclusão da população em

processo de transmissão do

pelos alunos quanto ao

melhores padrões de vida e

conteúdo natural, mas como

ingresso no mercado de

cidadania, como é praticado

a apropriação da realidade,

trabalho, observa-se, segundo

por países desenvolvidos

contribuindo com a própria

abordado por Regattieri e

e desejados por países em

formação e da sociedade, de

Castro (2010), que a introdução

desenvolvimento, como o

modo histórico (WIEDERKEHR,

da educação profissional

Brasil. Isto intensifica debates

2008).

deve ser intitulada como

acerca as possibilidades e

Todavia o Ministério

algo obrigatório a todos

limites da ação do Estado

da Educação, por meio da

os estudantes no final da

sobre o desenvolvimento

Secretaria de Educação

educação básica. Com isso

econômico e a ação efetiva

Profissional e Tecnológica

é necessário se desvencilhar

de políticas públicas e

(2007) ressalta que a integração

do antigo pensamento de

inclusivas para assegurar

da educação do ensino médio

que a educação profissional

que os indivíduos possuam

com a educação profissional

se destinava apenas às

acesso ao trabalho e assim

técnica para ser constituída

classes sociais mais baixas,

diminuam os índices de

como política pública

onde os indivíduos apenas

pobreza e marginalização.

educacional é necessário

poderiam dispor do estudo

A educação sob o

que englobe amplitude

na tentativa de se preparar

âmbito da prática humana

nacional de forma que as

para suprir as necessidades

social consiste em um

ações realizadas possam se

econômicas de sobrevivência.

fenômeno móvel, histórico,

enraizar em todo o território

Assim a educação profissional

inconcluso e que não pode

brasileiro. Assim as ações

deve ser encarada como
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algo destinado a todos os
indivíduos, como meio de
capacitação educacional e
de competências ao futuro.

ENSINO INTEGRADO DIANTE DO MERCADO
DE TRABALHO
O fenômeno da

dispõem da competência

A escola deve ser

globalização, compreendido

para lidar com determinadas analisada como uma

por Oliveira (2010) como

atividades exigidas. Este proposta pedagógica, em

a unificação dos países

despreparo constitui em que a integração curricular

em uma mesma agenda

um grande obstáculo para se torna capaz de formar

econômica, com influência

o primeiro emprego dos jovens cidadãos autônomos,

sobre o mercado internacional

jovens. Assim, as políticas com maiores desejos para

permite influenciar decisões

educacionais passaram a ingressar no ensino superior

políticas para elevar a

prezar sobre a necessidade e no mercado de trabalho.

economia e contribuir com

de capacitação dos jovens,

avanços tecnológicos, em

enquanto alunos do ensino médio com o profissional,

prol do desenvolvimento

médio, para criar indivíduos muitos são os benefícios

mundial. Isto faz com que

desenvolvidos integralmente e desafios envolvidos,

as organizações busquem

para atuar no mercado de porém este processo é

por profissionais capacitados

trabalho.

Ao combinar o ensino

válido, pois, a estagnação

para desempenhar

Nesta perspectiva da forma de ensino nada

atividades mais complexas

Regattieri e Castro (2010) contribui sobre o processo

e detalhadas, exigindo

que a integração dos ensinos de desenvolvimento integral

experiência e competência

médio e técnico tem por dos indivíduos. Assim, ao

dos profissionais.

objetivo analisar e descrever compreender o processo

Entretanto muitos

a trajetória profissional de de integração, entendem-

indivíduos ingressam ao

jovens estudantes, frente à se as relações humanas

mercado de trabalho logo

satisfação de sua formação e e cria-se uma visão com

com o término da educação

contribuir com seu preparo possibilidades diferenciadas

básica, com a conclusão de

para ingresso ao mercado para os jovens.

ensino médio, e ainda não

de trabalho.
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Neste sentido a gestão
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escolar assume grande papel,

um todo, responsável por

como um espaço democrático,

por assumir o professor

assegurar a qualidade de

cuja finalidade é trocar e

o agente responsável por

uma mediação no seio da

produzir conhecimentos,

intermediar a relação do

prática social. É visto como

contudo, este é um grande

aluno com o conhecimento e

um processo de grande

desafio dos profissionais de

atuar para que os propósitos

relevância para o início de

educação, principalmente

curriculares possam ser

uma mudança real na área

ao gestor escolar, uma vez

alcançados e o aluno se

educacional, principalmente

que este é considerado

desenvolva integralmente,

quando se tem a participação

o maior articulador do

para que possa associar

efetiva da comunidade, como

processo e exerce um papel

em sua profissão os

professores, alunos, pais,

fundamental no processo

conhecimentos básicos e

funcionários da escola e a

de democratização escolar.

profissionais obtidos em

comunidade, com a finalidade

Portanto, a relação

sala de aula.

de contribuir com a educação

entre políticas públicas e

A educação, direito estabelecido

praticada na unidade escolar.

a gestão escolar tornam-

constitucionalmente, é vista de

O desafio está na

se os elementos principais

forma ampla pelo fato de ser

capacidade de organizar um

para que a integração do

indispensável ao desenvolvimento

programa curricular capaz de

ensino médio com o ensino

social e cultural do homem,

formar jovens preparados ao

profissionalizante possa fazer

cujas políticas e gestão devem

mercado de trabalho e que

a diferença sobre a sociedade,

se organizar e se integrar

prossigam os estudos para

promovendo a melhoria do

de forma tal que possa ser

o ensino superior, fazendo

sistema de ensino como um

acessível a todos. Para tanto,

com que se escolarizem o

todo, capacitando jovens em

necessário faz o envolvimento

mais possível. Segundo Lima,

um desenvolvimento integral,

e o comprometimento de

Cabral e Gasparini (2009) a

para que possam se destacar

diferentes atores, incluindo

partir deste princípio, a figura

e promover benefícios a todos

gestores escolares aos diferentes

do gestor escolar nasce como

os indivíduos no ambiente

sistemas de ensino (DOURADO,

aquela pessoa que irá espalhar

em que se encontram.

2007, p. 6).

ideias para que aconteça a

A gestão escolar constitui

transformação, será aquele

na inspeção, orientação,

que vai articular essas ideias

direção, supervisão e tomada

junto à comunidade escolar.

de decisões da escola como

O gestor considera a escola
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das perspectivas

propósito de se alcançar a

mudanças significativas

levantadas por Oliveira

democratização do ensino.

sobre o ensino como um

(2010), Pereira (2012) e

Estas ações são

Wiederkehr (2008), associados

essenciais para que a

Defende-se a ideia de

às contribuições dos demais

integração do ensino médio

que muitos são os problemas

autores consultados, este

e técnico possa dispor de

que podem influenciar

trabalho evidenciou a

professores intermediadores

negativamente a qualidade

necessidade da relação

entre os alunos e o alcance

de ensino, mas, de forma

entre as políticas públicas

do aprendizado, para que

geral, as ações devem ser

e a gestão escolar, onde os

possam fazer a diferença

focadas, pela gestão escolar,

programas governamentais

com suas ações e conquistar

no interesse coletivo, com

são peças fundamentais

seu espaço no mercado de

a responsabilidade de

à melhoria do sistema

trabalho.

comprometimento dos

todo.

de ensino brasileiro,

Ainda que a educação

gestores em questões

tanto sobre os âmbitos

brasileira atual enfrente

políticas-educativas para

políticos, administrativos e,

diversos desafios, é

que as escolas públicas

principalmente, pedagógicos.

preciso priorizar as ações

brasileiras possam se

A gestão escolar é

do Estado em promover

transformar e alcançar a

considerada responsável

condições pedagógicas,

primazia da qualidade de

pelo cumprimento do

financeiras, estruturais,

ensino e igualdade social.

princípio legal da promoção

didáticas e de capacitação

Conclui-se, portanto,

de educação a todos, e

profissional para que as

que os gestores escolares

as ações propostas pelos

escolas possam desenvolver

e o governo devem

programas governamentais

trabalhos condizentes com

caminhar juntos rumo à

são elementos necessários

as determinações legais e

responsabilização solidária

para que as escolas públicas

possibilitar uma gestão escolar

e ética para zelar sobre

desenvolvam atividades

focada na coletividade, pela

a utilização de recursos

e currículos pedagógicos

busca de objetivos comuns

públicos, assegurando a

fundamentos na ética,

à comunidade escolar e

participação da comunidade

participação, comunicação

o desempenho de ações

para melhorar os aspectos

e transparência, com o

responsáveis para promover

pedagógicos, estruturais
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e administrativos nas

de trabalho, promovendo

escolas, formando jovens

mudanças significativas

desenvolvidos integralmente

em todos os segmentos da

para atuar no mercado

sociedade.
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A introdução de novas

frequentemente desafiadas a

fatores. É possível a observação

tecnologias tem sido uma constante

introduzir em seu processo de

de alguns projetos interessantes

na sociedade contemporânea.

ensino-aprendizagem as chamadas

de integração tecnológica em

Novidades tecnológicas estão cada

NTICs (Novas Tecnologias da

algumas poucas escolas, todavia

vez mais presentes auxiliando e

Informação e da Comunicação)

ainda em sua maioria, ligada a

facilitando as diferentes formas

para dinamização e otimização

instituições privadas. Infelizmente

de integração e comunicação

da produção do conhecimento.

a realidade da escola pública, de

entre pessoas e lugares. Nesse

Contudo, essa tarefa tem sido

modo geral, é de pouca integração

contexto, as escolas têm sido

dificultada, devido a diferentes

de tecnologias no processo de
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ensino. Essa situação se repete

caso de estados como Rio de

educacionais muito ruins e que

em escolas públicas de diferentes

Janeiro e São Paulo, o problema é

precisam ser alterados.

lugares. Mesmo onde o PIB per

recorrente. Tais situações acabam

capta é mais elevado, como é o

por corroborar com resultados

Palavras-chave: Novas Tecnologias, ensino-aprendizagem, escolas públicas.

INTRODUÇÃO
O sistema educacional

de órgãos internacionais. Ainda

áreas com os maiores problemas

brasileiro apresenta grandes

é possível observar realidades

educacionais explicitados na

dificuldades a serem vencidas.

de grandes diferenças entre as

Avaliação Nacional da Alfabetização

Cenas de violência são cada vez

regiões brasileiras, ou mesmo

(ANA) e na avaliação do IDEB

mais comuns em salas de aula,

dentro das próprias regiões,

(Índice de Desenvolvimento da

não estando restrita somente

na comparação estado por

Educação Básica) ambas em 2013.

aos alunos, mas a professores,

estado, ou mesmo município

Contudo, mesmo nas áreas com

diretores e funcionários ligados

por município. Ainda convivemos

índices sociais e econômicos mais

à educação em geral. Não

com escolas sem água, sem

elevados os resultados não tem

somente através da violência

luz, com poucas carteiras, sem

sido os esperados.

física e psicológica, o despreparo

merenda, sem professores, com

Segundo o relatório de 2012

institucional e administrativo,

pouco ou nenhum computador

do PISA (Programa Internacional

além da má gestão dos recursos

ou acesso à rede mundial de

de Avaliação de Alunos) o país

públicos, traz como reflexo,

computadores (internet), além

somou 410 pontos em leitura,

uma sociedade marcada pela

de outros muitos problemas

dois a menos do que sua última

desigualdade social e grandes

que dificultam o acesso à uma

avaliação e 86 pontos abaixo

contrastes sociais. Chegamos

educação de qualidade.

da média dos países da OCDE

ao século XXI, com as mazelas

Por ser um país de

(Organização para Cooperação

do passado ainda presentes em

grandes dimensões e marcado

e Desenvolvimento Econômico).

nosso cotidiano.

por desigualdades históricas,

Com isso, o país ficou na 55ª

São diversos os fatores

é possível a observação de

posição do ranking de leitura,

que levam a situação “caótica“

diferenças significativas, tanto

abaixo de países como Chile,

na educação pública brasileira,

no acesso à educação quanto

Uruguai, Romênia e Tailândia,

retratada nas péssimas notas em

aos seus recursos, sendo as

além da posição 59° em Ciências

avaliações da educação oriunda

regiões Norte e Nordeste as

e 58º em Matemática, dentre os
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65 países avaliados. Ainda foram

proposta de um “novo” ensino

relação com as dificuldades

observados diversos outros

médio pelo governo federal têm

de aprendizagem no ensino

problemas, como a defasagem

levado à diferentes segmentos

escolar na rede pública e suas

idade-série e a dificuldade de

da sociedade a discussões sobre

consequências para a educação. A

aplicar os conhecimentos em

os rumos da educação brasileira.

formação do professor e as novas

situações do cotidiano. No último

Ao mesmo tempo nos

exigências desse século, a demora

ranking da OCDE, divulgado em

deparamos com um mundo

das tecnologias em tornarem-

2015, o Brasil ocupa a posição

em constante modificação

se ferramentas pedagógicas,

de número 60, dentre 76 países

e a chegada quase diária de

a problemática relação com

avaliados.

novos produtos. Observa–se

alguns novos produtos, como

Dentre os estados brasileiros,

uma necessidade e ao mesmo

celulares e smartphones em

o Rio de Janeiro tem papel de

tempo dificuldade de inserção

sala de aula e as perspectivas

destaque por apresentar um dos

de tais tecnologias no dia–a–dia

do futuro da educação frente

maiores PIBs (Produto Interno

escolar. As Novas Tecnologias da

aos aparatos tecnológicos são

Bruto) derivado de diferentes

Informação e da comunicação

alguns dos elementos a serem

setores como o turismo e o

(NTIC) ainda demoram muito

abordados pela pesquisa.

petróleo. Todavia, mesmo com

tempo a virarem realidade nas

Acredita-se que a

o destaque econômico frente

salas de aula brasileiras, o que

discussão acerca de tais

a outros estados brasileiros,

contribui para um processo

elementos pode viabilizar uma

os recentes investimentos na

de ensino–aprendizagem

comunicação mais eficaz entre

educação e as mudanças como

que tem se mostrado falho

as novas TICs (Tecnologias da

a proposta do currículo mínimo

perante as novas realidades

Informação e Comunicação) e o

estadual, implantado em toda

desse século e contribuído

cotidiano escolar, ampliando as

rede estadual e em algumas

para as grandes dificuldades

possibilidades de conhecimento.

redes municipais nos últimos

educacionais, principalmente

Hoje já existem importantes meios

anos, os avanços são pequenos

nas redes públicas de ensino,

tecnológicos que podem servir

e muito distantes dos objetivos

provocando o distanciamento

como auxiliares no processo de

gerais da educação.

e o desinteresse por parte do

ensino–aprendizagem como

alunado quanto ao conteúdo a

softwares, de imagens de satélites

ser apreendido.

e de equipamentos, como o GPS

Em âmbito mais geral,
o currículo tem sido motivo de
diversos debates e a proposta de

A proposta da problemática

(tanto os de navegação, como os

elaboração de uma Base Nacional

desse artigo assenta-se na ação

topográficos e os geodésicos),

Comum Curricular (BNCC) e da

das novas tecnologias e sua

radares, barômetros, espectrômetros,
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supercomputadores... etc.

escolas públicas frente à pouca

professor–aluno, entre outros

que facilitam e dinamizam em

ou má utilização das Novas

problemas que necessitam de

muito o trabalho de análise e de

Tecnologias da Informação e

diálogos e debates, além dos

pesquisas em diferentes áreas

da Comunicação (NTICs) no

investimentos governamentais

do conhecimento.

sistema educacional, fato que

e ações administrativas que

Essa pesquisa se justifica

tem levado ao distanciamento

visem à diminuição das grandes

pela realidade dos problemas

dos discentes dos conteúdos

desigualdades educacionais

educacionais brasileiros e

abordados em aula, dificuldades de

brasileiras.

no sentido mais restrito, aos

aprendizagem, baixo rendimento

problemas observados nas

escolar, dificuldade na relação

O ENSINO NO BRASIL E AS NOVAS
TECNOLOGIAS
O quadro educacional
brasileiro encontra-se em um

distante do acesso aos direitos

como recurso para interagir,

universais aos seus cidadãos.

ensinar e verificar a aprendizagem.

momento delicado. Apesar da

Os problemas sociais

Em muitos casos o aluno é o que

melhora recente nos últimos

ainda são uma constante no

menos fala. A voz do professor, a

relatórios, a educação escolar no

Brasil. Mesmo com o recente

televisão, o vídeo e outros tipos

país ainda é alvo de constantes

crescimento econômico e a

de ”equipamentos narrativos”

críticas de órgãos nacionais e

diminuição da pobreza extrema, as

assumem o papel de ”contadores

internacionais que medem a

características gerais da população

de histórias” e os alunos de seus

eficiência do ensino escolar. Mesmo

ainda são muito contrastantes. A

”ouvintes”. Por meio de longas

com recentes investimentos, os

educação escolar pode propiciar

narrativas orais, a informação é

últimos dados do PISA em 2013

a diminuição de tais problemas,

transmitida, na esperança de que

ainda refletem o grande abismo

contudo ela precisa estar atenta

seja armazenada na memória

existente entre as diferentes

as constantes mudanças desse

e aprendida. A sociedade oral,

classes sociais no Brasil, que dão

momento histórico. O modelo

de todos os tempos, aposta

o tom de uma sociedade que

de educação tradicional já não

na memorização, na repetição

ainda não conseguiu se livrar

se mostra mais eficaz numa

e na continuidade. (KENSKI,

de seu passado excludente,

sociedade em mutação.

2008, p. 29).

escravocrata e desigual, delineando

Na escola, professores e alunos

Esse modelo de

uma sociedade ainda muito

usam preferencialmente a fala

educação escolar se encontra
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exaurido, pois os resultados

principais características a

equipamentos tecnológicos. A

não têm sido satisfatórios,

inovação, encontra– se em

maior parte delas ainda tem,

nem propiciado a modificação

um momento complexo, já

em metodologias antigas,

na realidade da população.

que muitas vezes as novas

seu principal método de

Na verdade, principalmente

tecnologias, são encaradas

ensino, fato que contribui

no sistema público, esse

como” inimigas” do processo

para diferentes problemas,

modelo tem gerado diversas

de ensino– aprendizagem.

como evasão escolar, baixo

dificuldades na relação

A realidade escolar

rendimento educacional,

professor– aluno. A escola,

da maioria das escolas,

aumento da violência nas

que ao longo do tempo,

principalmente a pública, ainda

escolas, dentre outras

teve como uma de suas

é de grande distanciamento de

situações-problema.

OS SMARTPHONES E A SALA DE AULA
Quando falamos em

mais sofisticados, uma ampla

agendas eletrônicas e máquinas

novas tecnologias na educação,

quantidade de aplicativos (apps),

fotográficas, nas salas de aulas,

sem dúvida alguma a utilização

aumento na facilidade do acesso

salas de bibliotecas e outros

de smartphones e celulares

à rede de internet (wi fi), redes

espaços de estudos, por alunos

em sala de aula ainda causa

sociais cada vez mais ativas e

e professores na rede pública

muita polêmica. Na maioria das

atrativas, os celulares atraem

estadual de ensino, salvo com

instituições educacionais, sua

mais a atenção dos adolescentes

autorização do estabelecimento

utilização é proibida. Diversos

e jovens do que aulas tradicionais

de ensino, para fins pedagógicos.

educadores o veem como um dos

e pouco dinâmicas. No estado

No município do Rio de

principais problemas enfrentados

do Rio de Janeiro a lei estadual

Janeiro, a lei Nº 4734 de 04 de

em salas de aula no Brasil. Com

Nº 5222, de 11 de abril de 2008

Janeiro de 2008 dispõe:

o aumento constante nas vendas

dispõe sobre a proibição do

Art. 1º Fica proibido o uso

de celulares e smartphones essa

uso de telefone celular e outros

de telefone celular, games, ipod,

situação pode ficar ainda mais

aparelhos nas escolas estaduais:

mp3, equipamento eletrônico e

difícil. Segundo dados da Anatel

Art. 1º Fica proibido

de 2014, o número de celulares

o uso de telefones celulares,

Parágrafo Único - Quando

no país já ultrapassou a marca

walkmans, diskmans, Ipods,

a aula for aplicada fora da sala

de 271,1 milhões de aparelhos.

MP3, MP4, fones de ouvido

específica, aplica-se o princípio

Com recursos cada vez

e/ou bluetooth, game boy,

desta Lei.
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Art. 2º Fica compreendida

Embora o telefone pertença ao

conhecer, a comunicar, a

como sala de aula todas as

mesmo grupo de produtos de

ensinar; a integrar o humano

instituições de ensino, fundamental,

IC (Informática e Comunicação)

e o tecnológico; a integrar o

médio e superior.

compartilhando, inclusive, da

individual, o grupal e o social.

Art. 3º Deverá ser

mesma infraestrutura, quando

”

fixado em local de acesso e nas

considerado em uma perspectiva

2008, p 24)

dependências da instituição

sociológica possui características

educacional, nas salas de aula e

bastante diferentes. Os telefones

Com o fim da Guerra Fria

nos locais onde ocorrem aulas,

são parte da família de produtos

e da ordem bipolar, o avanço

placas indicando a proibição.

“inclusivos para analfabetos”

do capitalismo financeiro, da

Parágrafo Único - Na placa

— isto é, produtos que podem

produção em larga escala

deverá constar o seguinte: „É

ser utilizados por pessoas

e o desenvolvimento de

PROIBIDO O USO DE APARELHO

tecnicamente sem qualquer

economias emergentes como

CELULAR E EQUIPAMENTO

escolaridade —, enquanto

Brasil, Índia e China, houve

ELETRÔNICO DURANTE AS

computadores e Internet exigem

um aumento da introdução,

AULAS - LEI nº 4.734, de 4 de

um mínimo, em termos de

mesmo em camadas mais

janeiro de 2008”

nível educacional. Se a futura

pobres, de eletroeletrônicos

Art. 4º Em caso de menor

convergência de tecnologias

que tornaram–se mais

de idade, deverão os pais serem

levar ao uso de telefones

acessíveis, criando novas

comunicados pela direção do

celulares para transmissão de

realidades de exclusão social.

estabelecimento de ensino.

leitura de mensagens escritas,

Essa situação reflete-se na

Outros estados como São

teremos possivelmente novas

escola, onde o acesso aos

Paulo, Ceará, Minas Gerais, Rio

formas de desigualdade dentre

meios eletrônicos é desigual.

Grande do Sul, Distrito Federal,

os usuários de telefones. (SORJ;

A globalização das economias

Santa Catarina, Amazonas,

GUEDES, 2008, p 4)

e das finanças redefine o

(BRITO; PURIFICAÇAO,

além do município de Recife

Com as grandes

mundo e cria uma nova divisão

em Pernambuco, já possuem

possibilidades que os aparatos

social. O mundo desenvolvido

leis semelhantes. No entanto,

tecnológicos podem propiciar

e rico é o que predominam as

nem a simples proibição ou

”a educação, como as demais

mais novas tecnologias e seus

mesmo permissão, sem a

organizações, está sendo

desdobramentos na economia,

devida orientação, trarão, como

pressionada por mudanças.

na cultura, na sociedade.

consequências futuras, benefícios

No momento atual, todos

Os que não tem a ”senha de

ao educando e ao educador.

devemos (re) aprender a

acesso” para o ingresso nessa
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realidade são os excluídos, os

que o professor reflita sobre

parte do ambiente escolar.

subdesenvolvidos. Em todos

sua ação escolar e efetivamente

Algumas redes têm

os países, ricos ou pobres, se

elabore e operacionalize projetos

percebido esse potencial e

apresentam de forma muito

educacionais com a inserção das

buscam uma relação mais

semelhante. Desenha-se uma

Novas Tecnologias da Informação

dialógica entre essa tecnologia

nova geografia, em que já não

e da comunicação (doravante

e o ambiente escolar. Contudo,

importa o lugar onde cada um

NTIC) no processo educacional,

é importante que sempre haja

habita, mas suas condições de

buscando integrá–las à ação

muito cuidado no manuseio e

acesso às novas realidades

pedagógica na comunidade

utilização do mesmo em sala.

tecnológicas. (KENSKI, 2008,

intra e extra–escolar e explicitá–

Ao mesmo tempo que há uma

p. 18).

las claramente na proposta

grande gama de elementos

educativa da escola. (BRITO;

que podem potencializar

PURIFICAÇAO, 2008, p 26)

a aprendizagem, também

Percebe-se uma
clara modificação na divisão
social nesse século, com a

O simples abandono

pode provocar problemas

mudança no status e nas

ou afastamento de celulares

relacionado, desde à utilização

relações econômicas entre

e smartphones não tem

em demasia de redes sociais,

os países e seus membros.

contribuído para melhorias

criando ambientes de

A educação precisa estar

no rendimento escolar. Com

distração e, por conseguinte,

atenta à essa modificação.

grandes potencialidades e

diminuindo a aprendizagem,

Nesse contexto o trabalho do

possibilidades, usado de

à problemas de privacidade,

professor pode ser facilitado

maneira adequada, pode

com a postagem de vídeos

se a prática pedagógica

trazer benefícios ao dia-a-dia

e fotos em redes ou mídias

estiver em consonância

escolar. Há muitos aplicativos

sociais, podendo provocar,

com as novas realidades

gratuitos voltados para a

entre outros problemas, à

do mundo contemporâneo.

educação disponíveis de

processos judiciais, aumento

Pensamos na importância de

maneira gratuita em lojas

do preconceito, com bullying

um trabalho pedagógico em

virtuais e que podem fazer

e cyberbullyings, por exemplo.

AS NTICS E A PRÁTICA DOCENTE
Para que a introdução

do docente é de extrema

aula e no uso que se faz de

de tecnologias no ambiente

importância. ”Por sua vez, na

suportes tecnológicos que se

escolar seja profícua, a ação

ação do professor na sala de

encontram à sua disposição
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são novamente definidas as

de professores e alunos, levando-

recurso didático, ainda não

relações entre conhecimento

os ao melhor conhecimento

tem conseguido atingir todas

a ser ensinado, o poder

e maior aprofundamento do

as suas possibilidades de

do professor e a forma de

conteúdo estudado. (KENSKI,

ampliação dos conteúdos

exploração das tecnologias

2008, p 45)

e habilidades a serem

disponíveis para garantir

Diversos produtos

desenvolvidos junto aos

melhor aprendizagem dos

tecnológicos têm sido

discentes. ” Por mais que as

alunos. ” (BRITO; PURIFICAÇAO,

introduzidos nas escolas

escolas usem computadores e

2008, p 19).

públicas e privadas do país,

internet em suas aulas, estas

Com a dinamização das

como data shows, computadores,

continuam sendo seriadas,

relações sociais propiciadas

netbooks, notebooks,

finitas no tempo, definidas

pelos novos veículos de

desktops, equipamentos com

no espaço restrito das salas

comunicação, a escola pode

tecnologia bluetooth, softwares

de aula, ligadas a uma única

beneficiar-se ao inserir tais

escolares, programas do

disciplina e graduadas em

mecanismos como parte

pacote office, com destaque

níveis hierárquicos e lineares

integrante do processo de

para apresentações em

de aprofundamento dos

aprendizagem, possibilitando

powerpoint, apresentações

conhecimentos em áreas

novas realidades às salas de

em prezi, armazenamento em

específicas do saber. ” (KENSKI,

aula em diferentes contextos.

nuvem, portais educacionais,

2008, p 45)

As novas Tecnologias da

aplicativos educacionais como

Um dos principais

Informação e Comunicação

o plickers, ferramentas do

problemas deve-se ao

(TICs), sobretudo a televisão e

google drive entre outros.

distanciamento do docente

o computador, movimentaram

Porém, a velocidade em

e de sua prática de tais

a educação e provocam novas

que tais novidades têm se

mecanismos. A relação entre

mediações entre a abordagem

apresentado em salas, ainda

a transposição didática e

do professor, a compreensão do

é muito lenta. A situação da

sua relação com as novas

aluno e o conteúdo veiculado. A

maioria das escolas ainda é

tecnologias é complexa

imagem, o som e o movimento

de pouco aproveitamento

e muito trabalhosa, além

oferecem informações mais

de tais tecnologias.

de não serem, por si só a

realistas em relação ao que

Infelizmente a realidade

garantia de bons resultados

está sendo ensinado. Quando

atual é de distanciamento

educacionais ou da melhoria

bem utilizadas, provocam a

frente às tecnologias. Mesmo

dos ambientes escolares.

alteração dos comportamentos

quando utilizadas como

Contudo, não podem ser
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abandonadas. Elas precisam

no âmbito do processo de

estarem mais presentes

ensino do século XXI.

AS NOVAS TECNOLOGIAS NA FORMAÇÃO
DOCENTE
Um dos principais

diferentes funções do trabalho

em sala de aula. Segundo

problemas relacionados à

desse novo século, apresenta

(PONTUSCHKA; PAGANELLI,

utilização de tecnologias,

alguns percalços. Há uma

CACETE, 2009, p. 99) ”um dos

quando essas se tornam

grande complexidade em se

grandes desafios dos cursos

acessíveis à escola, ou seja,

preparar bem o profissional

de formação de professores

quando através de programas

para as novas realidades

diz respeito à necessidade

ou recursos oriundos da

profissionais desse período

prática de articulação dos

União, estados, municípios ou

histórico que vivemos. O

conteúdos desse componente

mesmo da iniciativa privada,

mercado de trabalho é

curricular com os conteúdos

é a preparação docente.

cada vez mais competitivo e

pedagógicos e educacionais,

Grande parte dos cursos de

exigente, contudo uma boa

ou seja, aos mecanismos de

licenciatura, ainda não possui

preparação profissional ainda

transposição didática, que

em sua grade, programas

tem sido um problema a se

envolvem metodologias do

específicos para formação

resolver, e a educação não

ensinar a ensinar. ”

em tecnologias ou recursos

está fora desse contexto.

Há de se ressaltar que

tecnológicos em sala de aula.

Formar e preparar

a simples inserção e utilização

Isso se deve, entre outros

professores para uma

sem o devido planejamento

fatores, pela dificuldade de

realidade tão dinâmica e

e preparo não possibilitarão

acompanhamento e domínio

complexa tem esbarrado

melhoras nos resultados

dessas novas tecnologias, já

em alguns complicadores.

escolares. É fundamental que

que a velocidade que tais

A maior parte dos cursos

seja realizada a transposição

mecanismos são criados

de licenciatura ainda não

didática e que a metodologia

ou mesmo atualizados, é

atentou para a urgência de

esteja em consonância com

enorme.

uma melhor preparação

os objetivos educacionais.

A formação de

dos futuros profissionais

” Para que as TICs possam

profissionais, não somente no

da educação no que tange

trazer alterações no processo

âmbito escolar, mas para as

a utilização das tecnologias

educativo, no entanto, elas
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precisam ser compreendidas e

preparo, pesquisa e dedicação

de Janeiro e Paraná evidenciam

incorporadas pedagogicamente.

para que se tornem efetivos.

um modelo de educação que

” (KESNKI, 2008, P 46).

Isso tudo dentro de um

em diferentes níveis, não

É claro que há também

quadro de esvaziamento dos

tem valorizado a profissão

um grande desafio docente

cursos de licenciatura e de

docente e corroboram para

para execução e utilização de

descontentamento com o

os resultados ruins que o país

tais ferramentas no âmbito

magistério, fato que torna

tem alcançado em avaliações

educacional. Elas exigem

o desafia cada vez maior.

educacionais internacionais.

uma adequação do material

As recentes ondas

ou proposta pedagógica,

grevistas em estados como Rio

O POTENCIAL DAS NTICS NA EDUCAÇÃO
Em diferentes

da realidade escolar.

sistema educacional para

campos do conhecimento

As possibilidades de

que os recursos tecnológicos

existem diversos exemplos

utilização de NTIC no ensino

estejam acessíveis ao alunado

de tecnologias que podem

são grandes e podem render

e possam ser elementos que

ser amplamente utilizadas

bons frutos ao sistema

auxiliem na melhoria da

em sala de aula e auxiliar na

educacional do Brasil e em

qualidade da educação pública.

compreensão de diferentes

especial, na rede pública. É

Nesse sentido ”conteúdo e

fenômenos. Apesar da

necessário, por conseguinte,

método, embora distintos,

utilização desses mecanismos

o levantamento de dados e a

não existem um sem o outro

na educação estarem sendo

criação de cursos de formação,

em educação. Decidir por

limitadas e subaproveitadas,

extensão e qualificação para

um método passivo ou por

elas possuem um grande

preparação do professorado,

outro interativo e participativo

potencial para transformação

além de investimentos no

decerto incide de modo
diferente no desenvolvimento
do pensamento e do
raciocínio do aluno e em sua
formação social, levando–o a
direções também diferentes.
” (PONTUSCHKA; PAGANELLI,
CACETE, 2009, p.38)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como educar e

possibilitarem uma educação

sociedade e do alunado das

preparar o aluno do século

com qualidade. A grande

escolas e do entendimento

XXI? É claro que a resposta

disparidade entre os estados

da importância social que

não é fácil e perpassa por

e mesmo entre as escolas

ela possui.

diversas situações e possíveis

públicas e privadas e a falta

É fundamental que

respostas, porém sem

de recursos ainda é marcante

hajam investimentos em

dúvida, a utilização de novos

em grande parte das escolas,

melhorias no sistema de

recursos tecnológicos pode

principalmente as públicas,

infraestrutura escolar, na

ampliar as possibilidades de

fazendo com que a escola,

formação docente e da

aprendizagem e dinamizar

enquanto instituição social,

valorização do profissional

o dia-a-dia escolar.

ainda conviva com realidades

da educação. A introdução

do século passado.

de Novas Tecnologias da

Contudo, ainda
esbarramos em diversos

Mesmo em escolas

Informação e da Comunicação

problemas que dificultam que

onde há boa infraestrutura,

ao processo de ensino é algo

tais mecanismos se tornem

muitas vezes a tecnologia é

importantíssimo e que pode

realidades do processo de

subutilizada ou mesmo mal

trazer uma dinamização do

ensino e corroborem para

utilizada, por vários fatores.

processo de ensino.

melhoria dos resultados

Fato que precisa de mudança.

O papel da escola

Ainda é muito comum

precisa ser rediscutido diante

A maior parte das

metodologias arcaicas e

das grandes transformações

escolas brasileiras ainda

pouco dinâmicas no processo

porque passa o mundo. Educar

carece de investimentos

de ensino. Aliado a isso, um

para esse novo mundo carece

em infraestrutura para

crescente distanciamento da

de novas propostas.

educacionais.
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EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NOVOS DESAFIOS

PARA UMA APRENDIZAGEM MAIS AUTÔNOMA E
SIGNIFICATIVA

ROSANE ARAGÃO ARANTES
Formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, atua como professora de geografia na rede
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Implementação e Gestão da Educação a Distância oferecido pela Universidade Federal Fluminense.

Este artigo apresenta um

paraestatal, uma instituição

considerações sobre os aspectos

resumo sobre os aspectos dos

pública e uma instituição

desta modalidade de educação

diferentes cursos oferecidos pela

privada. O principal objetivo

com base na experiência de

educação a distância no ensino

da análise e pesquisa desses

trabalho da autora neste

básico para jovens e adultos,

projetos educacionais é a

segmento e em bases teóricas

tomando como referência as

identificação das características

referenciadas em princípios

experiências desenvolvidas por

que refletem as intencionalidades

de andragogia e heutagogia.

três instituições de diferentes

de adequação ao público-alvo.

Apresenta a caracterização das

naturezas jurídicas: uma privada

Assim, o trabalho apresenta

experiências e considerações
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sobre os projetos de ensino

didáticos apresentados nos sites

o desenvolvimento de uma

à distância mais associados à

das instituições educacionais

aprendizagem mais autônoma

educação de jovens e adultos,

pesquisadas. Propõe igualmente

e significativa e uma reflexão

com base na análise das

uma categorização das

sobre os desafios a enfrentar

práticas e dos procedimentos

competências desejáveis para

para atingir este objetivo.

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Educação a Distância; Aprendizagens
Autônomas e Significativas.

INTRODUÇÃO
É indiscutível a expansão

qualitativos relacionados à

coletiva do conhecimento,

quantitativa e qualitativa pela

interatividade multifacetada,

mas estão mais presentes

qual os programas educacionais

aluno-conteúdo, alunos-tutores

em modelos “colaborativos”

que adotam o modelo de EaD

e alunos-alunos, portanto,

e “imersivos” voltados a um

vêm passando na última década,

verifica-se uma qualificação

público com maior autonomia

em grande parte, resultante

não homogênea da EaD para

e as competências prévias

do avanço das tecnologias de

todos os segmentos em que

para acessar, produzir, editar

comunicação e informação,

ela é utilizada.

e publicar conteúdos digitais.

da ampliação do acesso à

Filatro (2013, p.

Além disso, a autora destaca

internet e da incorporação

127) destaca que a web 2,0

que cursos nesse formato

das novas TICs ao contexto

contextualiza-se com um

demandam maiores investimentos

educacional. Essa realidade

novo conceito de aprendizado

em infraestrutura e recursos

vem ao encontro de políticas

eletrônico nos quais “os

humanos, uma vez que tanto

públicas de ampliação do

sistemas de aprendizagem

alunos como educadores devem

acesso à educação formal e

deixam de ser ferramentas

ter altos níveis de competências

continuada, possibilitando

para a entrega e consumo

tecnológicas e participar de

maior capilaridade da oferta

de conteúdos” e tornam-se

estratégias de aprendizagem

num país de dimensões

“centros de aprendizagem

mais elaboradas. Esse não é

continentais como é o Brasil.

pessoal conectados à rede

o contexto que caracteriza a

Contudo, também se observa

mundial de computadores”,

realidade da EJA.

que essa expansão ainda

apoiando-se igualmente numa

Levando em conta

precisa avançar, em particular,

“cultura de compartilhamento”.

pressupostos teóricos, o

no que se refere aos aspectos

Isso favorece a construção

perfil do público da EJA e das
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características dos cursos não

modelo de design instrucional

sobre os procedimentos e

presenciais desse segmento

mais utilizado e as limitações

práticas didáticas e os desafios

selecionados para o estudo,

para a promoção de experiências

para concepção de modelos

pode-se verificar as concepções

que desenvolvam diferentes

educacionais de EaD que os

andragógicas/heutagógicas

categorias de competências

cursos de EJA buscam para

que permeiam a educação de

necessárias às aprendizagens

maior adequação a esse

jovens e adultos na EaD, como

mais autônomas e significativas.

público com a incorporação

tais concepções se atrelam ao

Assim, propõe-se uma reflexão

das novas TICs.

CONSIDERAÇÕES SOBRE ANDRAGOGIA E
A HEUTAGOGIA
O termo andragogia

Knowles tornou-se defensor da

e resolução de problemas.

é de origem grega (“andros”

idéia e passou a sistematizar,

Já a Heutagogia, também de

refere-se a homem; “agein”

a partir de 1973, a abordagem

origem grega (heuta - auto e

significa conduzir e “logos” é

andragógica. Santos (2010

agogus – guiar) vem propor

relativo à ciência). Segundo

p. 04) destaca que em 1980

um processo educacional

Gayo (2004 p. 02), o termo

Knowles propôs os “Contratos

que coloca o estudante

foi inicialmente utilizado por

de Aprendizagem”, tornando-

como responsável pela sua

Alexander Kapp no século XIX

se um dos mais importantes

aprendizagem, incentivando

para descrever elementos da

autores a estudar o assunto.

o autodidatismo que lhe exige

Teoria de Educação de Platão

Por meio desses “contratos”,

autodisciplina e auto-organização,

e, no século XX, por Rosenstock

os aprendizes podem ser

características alinhadas aos

(1921) que o utilizou para

envolvidos na negociação dos

modelos de EaD com uso de

significar o conjunto de filosofias,

seus próprios objetivos de

tecnologia da informação e

métodos e professores especiais

aprendizagem, apropriando-se

comunicação e às inovações de

necessários à educação de

dos meios pelos quais podem

e-learning. Nessa perspectiva, o

adultos. Ainda aponta que, nos

planejar e conduzir suas

professor-tutor é um facilitador

anos 70, o termo já era muito

experiências de aprendizagem.

da aprendizagem criando

empregado em alguns países

A andragogia propõe que se

uma relação de confiança,

europeus para designar a ciência

tire o máximo proveito das

valorizando as experiências

da educação de adultos e que,

experiências dos alunos como

dos estudantes e incentivando-

nos Estados Unidos, Malcolm

fonte de novas aprendizagens

os no envolvimento com os
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estudos e na apropriação e

que esse modelo educacional

quando se trata de EaD para EJA

autodireção de seus percursos

é voltado, na grande maioria

há alguns fatores que devem

de aprendizagem.

dos casos, para o público

ser considerados levando-se

Nota-se que as bases

adulto com um perfil próprio

em conta as características

teóricas que fundamentam

em cursos de graduação,

desse público e que podem

a andragogia e a heutagogia

pós-graduação, formação

influenciar na configuração

estão presentes em maior ou

continuada e em programas de

dos cursos ofertados.

menor grau na EaD, haja vista

treinamentos corporativos. Já

O PÚBLICO DA EJA
Quando focamos o

ensino médio.

Muitos adolescentes veem na

universo do público da Educação

O censo de 2000 já

EJA a possibilidade de concluir

de Jovens e Adultos precisamos

indicava uma parcela de

a escolarização básica pela via

tomar como referência algumas

aproximadamente três milhões

mais rápida, utilizando-a como

características específicas que

de estudantes na EJA, cerca

alternativa para “recuperar o

influenciam fortemente o modelo

de 79% eram jovens, o que

tempo perdido” decorrente

educacional a ser proposto. A

caracteriza o novo perfil de

da evasão ou da defasagem

EJA, em geral, é caracterizada

alunado dessa modalidade

idade-série. A reportagem

por um público heterogêneo

de ensino. Maria Clara di

aponta que, segundo dados

em relação às faixas de idade,

Pierro, doutora em Educação

do Censo Escolar de 2014,

experiências de vida e trabalho,

e professora da Faculdade de

30% das matrículas de EJA do

autonomia prévia para uso e

Educação da Universidade de

Brasil são de jovens com idades

manipulação das TICs e no que

São Paulo (USP), em reportagem

entre 15 e 19 anos, quando em

se refere à produção textual e

de maio de 2015 de Letícia

2007 esse percentual era de

leitura. Ao longo dos últimos

Larieira para ONG Todos Pela

26%, destacando que há um

anos pode-se verificar ainda

Educação, destacou que “a EJA

“incentivo velado” das redes

uma transformação no perfil

no Brasil acaba cumprindo

municipais e estaduais para que

etário da EJA no Brasil que

a função de reinserir no

adolescentes com defasagem

vem incorporando pessoas

sistema educativo toda sorte

na relação idade-série busquem

mais jovens, notadamente,

de diversidade rejeitada pelo

completar o ensino básico nessa

em se tratando dos anos finais

sistema regular, incluindo jovens

modalidade, tanto em razão de

do ensino fundamental e no

com deficiência intelectual.”

“uma suposta dificuldade de

342

ABRIL | 2017

aprendizagem” como para os

em 2015 pelo IBGE (Instituto

dados apontam um total de

“considerados indisciplinados”.

Brasileiro de Geografia e

20% dos jovens entre 15 a 29

De certo modo, isso representa

Estatística), mas com dados

anos que não estudavam e

um contrassenso, haja vista

de 2014. Observou-se que há

nem trabalhavam na semana

que a faixa etária própria

um contingente significativo

de referência da pesquisa,

para escolarização básica em

de adolescentes e jovens

com percentuais variando

nossa Constituição Federal

que têm entre 15 e 29 anos e

entre as faixas de idade: de

já está definida entre 04 e 17

não estão empregados nem

15 a 17 anos a proporção foi

anos e, legalmente, a EJA é

matriculados em uma unidade

de 9,9%, entre aqueles com

destinada aos que não tiveram

de ensino. As mulheres são

18 a 24 anos chegou a 23,6%

oportunidade de escolarização

maioria nesse grupo e, entre

e para os jovens de 25 a 29

na idade própria.

elas, mais da metade tinha ao

anos de idade o percentual

Outra situação preocupante

menos um filho nascido vivo na

chegou a 21,4%, conforme o

é mostrada pela PNAD (Pesquisa

ocasião da pesquisa. Mais de

gráfico a seguir.

Nacional por Amostra de

90% dessas jovens se ocupava

Domicílios) disponibilizada

de afazeres domésticos. Os
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Os jovens que ainda

e como avaliar o aprendizado.

promover a autonomia do

não conseguiram completar

No novo cenário mundial,

jovem e adulto de modo que

a educação básica e não se

comunicar-se, ser criativo,

eles sejam sujeitos do aprender

adaptaram aos modelos

analítico-crítico, participativo,

a aprender em níveis crescentes

convencionais disponíveis

produtivo e responsável requer

de apropriação do mundo do

requerem políticas especiais.

muito mais do que a acumulação

fazer, do conhecer, do agir e do

Isso é ainda mais notável se

de informações. (Base Nacional

conviver. (CURI, Parecer CNE/

considerarmos o contingente

Comum Curricular, 2017, p.17).

CEB nº11/2000 p.35 )

de juventude composto por

Nesse contexto,

A flexibilidade curricular deve

adolescentes e jovens que

a flexibilidade curricular

significar um momento de

não conseguem ingressar

e a proposta pedagógica

aproveitamento das experiências

no mercado de trabalho

adequada ao público da EJA,

diversas que estes alunos trazem

pela baixa escolarização e

especialmente considerando

consigo como, por exemplo,

nem retornam ao sistema

o seu novo perfil etário, são

os modos pelos quais eles

educacional tradicional do

indispensáveis para que a

trabalham seus tempos e seu

qual são egressos recentes. Há

escolarização básica desses

cotidiano. A flexibilidade poderá

assim uma demanda por cursos

jovens se complete e assim

atender a esta tipificação do

que ofereçam oportunidades

lhes ampliem as chances de

tempo mediante módulos,

educacionais apropriadas

ingresso mais qualificado no

combinações entre ensino

aos jovens, que canalizem

mercado de trabalho e/ou lhes

presencial e não–presencial

seus interesses ampliando

possibilite a continuidade dos

e uma sintonia com temas da

suas potencialidades para

estudos. Como bem expôs o

vida cotidiana dos alunos, a

que aprendam a aprender

Conselheiro Jamil Curi (Parecer

fim de que possam se tornar

com autonomia e ao longo da

CNE/CEB nº11/2000):

elementos geradores de um

vida, uma exigência da atual

A rigor, as unidades educacionais

currículo pertinente. (CURI,

sociedade do conhecimento.

da EJA devem construir, em suas

Parecer CNE/CEB nº11/2000

A sociedade contemporânea

atividades, sua identidade como

p.61 )

impõe um olhar inovador e

expressão de uma cultura própria

Sobretudo em áreas

inclusivo a questões centrais

que considere as necessidades de

urbanas dos grandes centros

do processo educativo: o que

seus alunos e seja incentivadora

verificamos que muitos

aprender, para que aprender, como

das potencialidades dos que

jovens não completaram

ensinar, como promover redes

as procuram. Tais unidades

o ensino básico na idade

de aprendizagem colaborativa

educacionais da EJA devem

própria e deixaram de fazê-

344

ABRIL | 2017

lo não por falta de acesso e

Além do esforço em

do ensino fundamental e no

oportunidades de estudo,

atrair de volta à escolarização

ensino médio demonstra

mas por não levarem adiante

básica adolescentes e

uma realidade inegável que

a escolarização devido ao

jovens que não mantêm a

os estudantes e os docentes

abandono, excesso de faltas

regularidade da frequência

enfrentam no cotidiano dessa

e sucessivas reprovações

escolar, independente de

modalidade: a precária e

decorrentes dessas condutas.

já terem ou não parte do

a irregular escolarização

Saboia, Soares e Kappel

tempo comprometido com

dos alunos dificultam a

(2004 p.06), destacam dados

uma ocupação laboral, a EJA

continuidade dos estudos,

sobre as motivações para o

possui um complicador na

comprometendo-lhes

abandono escolar. Embora as

oferta adequada de EaD:

competências de escrever

autoras sugiram que possa

muitos desses adolescentes e

e ler com a desenvoltura

haver mais motivações ligadas

jovens somam-se aos adultos,

compatível para a etapa da

ao trabalho embutidas nos

de variadas faixas etárias,

educação básica em que se

dados, apontam que:

que não podem frequentar

situam. Os programas de EaD

A PNAD 2001 incorporou um

com regularidade os bancos

para complementação dessas

suplemento especial ao seu

escolares, mas carecem de

etapas da escolalização não

corpo básico de investigação,

habilidades mínimas e a

podem desconsiderar esse

através de uma parceria com a

autonomia necessária para o

aspecto se pretendem lançar

Organização Internacional do

estudo e a pesquisa desejáveis

mão dessa estratégia como

Trabalho – OIT, que permite

para o perfil de estudantes

uma alternativa para oferecer

conhecer alguns aspectos do

de EaD. A experiência com

oportunidades para a EJA.

abandono escolar precoce para

alunos da EJA nos anos finais

o grupo de adolescentes de
15 a 17 anos. Nesse sentido,
o principal motivo declarado
da não freqüência escolar foi a
própria vontade do estudante
ou dos pais ou responsáveis
(42,3%), seguido pela ajuda nos
afazeres domésticos, trabalho
ou procura por trabalho (24,1%).
(SABOIA et al., 2004, p. 06)
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BREVE CARACTERIZAÇÃO DOS TRÊS
PROJETOS EDUCACIONAIS DE EJA
SELECIONADOS NO ESTUDO
EJA não presencial da

modelo desenvolvido na

oferecendo vídeoaulas e

unidade institucional de

materiais didáticos online cujo

O projeto de EJA-EaD

São Paulo em parceria com

acesso também é estendido aos

aqui descrito é promovido

outra instituição privada sem

estudantes do ensino básico

por uma instituição sem

fins lucrativos, caracterizada

regular mediante cadastro.

fins lucrativos que atua

como uma Fundação cujo

O primeiro módulo do curso

em diferentes estados

curso consiste em vídeoaulas

é presencial para ambientar

brasileiros e é mantida com

gravadas e o aluno pode

o aluno no modelo EaD e, no

financiamentos do setor

assisti-las pela TV aberta,

restante do curso, há aulas

industrial. Portanto, tem

em tele-salas existentes em

presenciais apenas uma vez

como principal público alvo

empresas conveniadas, em

por semana. O curso completo

o trabalhador da indústria e

algumas unidades da própria

tem duração de dois anos

seus dependentes. Para esse

instituição de ensino ou em

para o fundamental e um ano

público a oferta é gratuita.

escolas da rede pública de

e meio para o ensino médio

Contudo, o curso estende-

ensino parceiras do projeto.

com avaliações presenciais.

se também à comunidade

Nesse modelo, o material

A instituição paraestatal está

em geral, mas nesse caso,

didático impresso é fornecido

inovando com novo projeto

o custo varia conforme o

ao aluno e há possibilidade do

que prevê o uso do AVA Moodle

serviço contratado já que o

estudante esclarecer dúvidas

para mediação didático-

candidato pode dispensar

com professores por telefone

pedagógica, oferecimento

as disciplinas para as quais

ou de forma presencial. No

de conteúdos em diferentes

já possui certificados de

site da instituição podem ser

mídias e espaços virtuais

conclusão, montando o seu

verificadas as unidades que

colaborativos. Além disso, o

percurso conforme suas

ofertam a EJA EaD como polos

AVA está configurado para

necessidades. Segundo as

que centralizam os encontros

maior acessibilidade. Isso

informações obtidas no

e as avaliações presenciais.

representa um enorme avanço

site da instituição, a EJA a

Já o outro modelo de EJA EaD

na modalidade de cursos

distância é oferecida por

oferecido utiliza a internet

não presenciais voltados

meio de dois sistemas: um

como principal recurso,

para EJA, haja vista que os

instituição paraestatal
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espaços virtuais ainda são

No site há formulários para

e técnicos a distância, pode

pobres e exigem pouca ou

impressão e preenchimento e

ser caracterizada como um

nenhuma atividade autoral e

o interessado pode enviá-los

ensino modular em que o

colaborativa desse público.

pelo correio juntamente com

candidato pode optar por

EJA EaD da instituição

as cópias autenticadas dos

matricular-se num curso

documentos especificados

completo ou apenas em

O curso de EJA em

nas instruções. Após esta

uma das séries do ensino

EaD oferecido pela instituição

etapa, o aluno recebe a

médio cujo tempo mínimo

pública ligada ao governo do

confirmação de sua matrícula

de conclusão deverá ser

Estado de São Paulo iniciou

por e-mail e também seu login

igual ao de um curso seriado

em 2015 trazendo como

e senha de acesso ao sistema

presencial, ou seja, seis meses

proposta uma alternativa

para iniciar os estudos. Já

para cada série cursada.

gratuita para jovens e adultos

a inscrição para os exames

A instituição oferece

obterem certificação do

presenciais de certificação por

o curso mediante uso de

ensino médio, ampliando-

série deve ser realizada de

material impresso físico

lhes as perspectivas de

forma presencial nos polos,

(apostilas) com o qual os

continuidade dos estudos

mediante o pagamento da taxa

estudantes se preparam para

em cursos técnicos de nível

de inscrição por disciplina.

os exames finais presenciais

médio ou de ingresso no

O aluno pode se inscrever

e, durante o processo, há

ensino superior. É baseado

para, no máximo, quatro

avaliações não presenciais

em material apostilado

componentes curriculares,

preparatórias. Além disso,

disponibilizado pela internet

e as avaliações ocorrem em

oferece também opções de

e as avaliações ocorrem

quatro oportunidades: abril,

cursos com material didático

em exames presenciais

junho, setembro e novembro.

em versão online. A matrícula

semestrais a serem realizados,

EJA EaD da instituição

pode ser feita por telefone

pública

inicialmente, em três Escolas

privada

ou pelo site da instituição.

Técnicas Estaduais (ETECs).

Finalmente, a

Já o envio da documentação

Segundo informações do

experiência pedagógica de

é realizado pelo correio

site, o curso é seriado, cada

EJA em EaD oferecida pela

por intermédio do qual o

série composta por sete ou

instituição privada selecionada

estudante também recebe

oito disciplinas curriculares.

em função da sua longa

as apostilas para estudo

As inscrições para o curso

atuação no ramo de cursos

dos módulos se esta for sua

são realizadas pela internet.

supletivos, profissionalizantes

opção. Na versão online, o
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estudante recebe por e-mail

pelo site da instituição, o

atendimento presencial em

seu login e senha para acesso

aluno pode esclarecer dúvidas

um dos centros de ensinos

ao material didático. Segundo

com professores por e-mail,

localizados em São Paulo/SP.

informações disponibilizadas

correspondência ou agendar

APRENDIZAGEM AUTÔNOMA E
SIGNIFICATIVA: UM DESAFIO NA EJA
PRESENCIAL E A DISTÂNCIA
Pode-se considerar que

necessárias para aprendizagens

processo como codificação

desenvolver as competências

autônomas e significativas.

e aponta que isso apenas

que contribuem para o

Para melhor abordagem

não basta, sendo necessária

processo de desenvolvimento

dessas competências, propõe-

a “recuperação”, quando o

de aprendizagem autônoma

se aqui dividi-las em três

indivíduo traz de volta os

e significativa é um desafio

categorias: as competências

conhecimentos adquiridos

na educação em todas as

de ordem cognitiva, as de

à “memória de trabalho” ao

etapas, mas especialmente

ordem metacognitivas e as

ser exposto às situações que

na EJA parece ser mais

de ordem socioemocionais.

o envolvam ativamente no

desafiadora. Isso porque o

Para Filatro (2013, p.72)

processo cognitivo exigindo-

público dessa modalidade,

as competências cognitivas

lhe “atenção, organização das

embora tenha maior maturidade

relacionam-se basicamente

informações e integração

socioemocional e experiência

com a capacidade de cognição

dos novos conhecimentos”

de vida, também apresenta

do indivíduo, ou seja, aquelas

ao que já conhece e domina.

algumas resistências para

que capacitam o indivíduo a

Um aspecto importante a

deixar-se “desequilibrar”

armazenar e a processar o

levantar sobre tais processos

para um necessário

que percebe sensorialmente

é que não ocorrem de

“reequilíbrio” no confronto

em sua “memória de trabalho”

forma homogênea entre os

de seus esquemas mentais

integrando o que acabou de

indivíduos e nem durante

preconcebidos diante de

conhecer aos conhecimentos

as diferentes fases da vida

novas e inesperadas situações

já armazenados e processados

de uma mesma pessoa. As

de aprendizagem. Sem esse

em forma de esquemas

experiências vividas por cada

processo dificilmente se

mentais pré-elaborados.

um e nas diferentes fases

desenvolvem as competências

A autora refere-se a esse

ao longo da vida interferem
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no modo como cada pessoa

Dewey, Huey, Thorndike já

provoquem confronto e

processa as informações, isso

percebiam que o estudo e a

desequilibram esquemas

sem contar com a capacidade

leitura envolviam um tipo de

mentais preconcebidos, gerem

distinta entre indivíduos ou

atividade que, posteriormente,

algum grau de dificuldade e

de uma mesma pessoa, ao

seria denominada metacognição.

desafio são essenciais para o

longo de sua vida, de perceber

Uma espécie de consciência

desenvolvimento cognitivo e

sensorialmente estímulos

que o indivíduo passa a ter

metacognitivo. Afinal, como

do ambiente, de memorizar,

sobre seus próprios processos

diz o sábio ditado popular:

raciocinar etc.

de cognição e das estratégias

mares calmos não fazem

Durante muito tempo

que deve adotar para aprender.

bons marinheiros.

os teóricos na área da

Segundo Filatro (2003 p.72),

Outra categoria de

educação e da aprendizagem

essa competência torna o

competências muito importantes

concentraram-se nas

indivíduo capaz de “gerenciar

para o desenvolvimento de

investigações a cerca dos

seu processamento de

aprendizagem autônoma e

processos cognitivos e nos

informações, estabelecendo

significativa são as de ordem

fatores emocionais o que trouxe

objetivos de aprendizagem,

socioemocional. Essas envolvem

importantes contribuições

decidindo sobre formas de

capacidades essenciais para

para a área pedagógica

alcançá-los, monitorando

o trabalho colaborativo.

baseadas em pesquisas e

esse processo e fazendo

Objetivos como ser capaz

estudos desenvolvidos por

ajustes necessários”.

de demonstrar empatia,

teóricos cognitivistas como

Para Brow (1978)

responsabilidade, humildade,

Piaget, Vigotsky, Ausubel e

apud Ribeiro (2003 p.110)

extroversão e sociabilidade,

Bruner entre outros.

“reconhecer a dificuldade na

disposição para aprender

Quanto às competências

compreensão de uma tarefa

coisas novas e compromisso

metacognitivas, Ribeiro (2003

ou tornar-se consciente de

com o trabalho em equipe

p.109) aponta que foi a partir

que não compreendeu algo

para o alcance de objetivos

dos anos 70 que passaram a

é uma habilidade que parece

comuns, influenciam na

receber maior interesse de

distinguir os bons dos maus

capacidade das pessoas em

investigação. Cita ainda que

leitores”. Ter consciência

lidar com a complexidade e

Flavell introduziu o termo

sobre o que sabe e o que

dinamismo do mundo atual

metacognição na psicologia,

ainda não sabe é importante.

e as prepara melhor para os

mas que desde o início do

Assim, estar sujeito a

desafios futuros. Conforme

século XX autores como

diferentes experiências que

Gottardi (2015 p.121) aponta:
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A nova sociedade exige habilidades

além da restrita e unidirecional

em ambientes virtuais que

de trabalho em equipe de

interação conteúdo-aluno.

possibilitam atividades

modo cooperativo, pois as

O ensino a distância

colaborativas. Assim será

interações virtuais são cada vez

surgiu com uma proposta

capaz de aprender com

mais constantes. Autonomia,

bastante limitada até em

autonomia para aprender de

criatividade e flexibilidade

função das tecnologias

forma contínua e permanente

são elementos fundamentais

disponíveis que restringiam

e poderá estar mais apto para

para que o indivíduo possa

os cursos aos métodos de

inovações e transformações.

otimizar o acesso às inúmeras

autoinstrução programada.

Desenvolvimento de

possibilidades virtuais, de forma

Cursos por correspondência

Competências e Autonomia

responsável, ética, coerente e

com entrega de conteúdo

na Aprendizagem

altamente produtiva. (GOTTARDI,

pronto, acesso ao tutor

2015, p. 121).

via apenas telefone ou

Especialistas em EaD

carta já são ultrapassados.

são unânimes em apontar

Atualmente, as novas TICs

que os cursos que promovem

revolucionam as possibilidades

maior interatividade entre

e estratégias de interação,

os participantes oferecem

tornando-as mais dinâmicas

maiores estratégias para

e os fluxos de informações

desenvolvimento de competências

mais rápidos e até imediatos

amplas para o alcance de

entre os participantes, que

autonomia na aprendizagem,

podem interagir utilizando

incluindo assim as de ordem

ferramentas assíncronas e

socioemocionais. Dessa

síncronas disponibilizadas

forma, melhor preparam os

nos AVAs. Nesses ambientes,

estudantes para os novos

o aluno pode ser levado a

contextos e conjecturas que se

desenvolver competências

configuram a partir do século

socioemocionais importantes

XXI. Para tanto, os cursos EaD

que, aliadas às competências

devem oferecer ambientes

cognitivas e metacognitivas,

virtuais de aprendizagem

o auxiliam na construção do

(AVAs) que possibilitem

conhecimento, confrontando-o

múltiplas interações indo

com o de outros participantes
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Fonte: Rosane Aragão Arantes (2016).

Os materiais
didáticos que remetem à
reflexão e à leitura crítica, a
produção autoral, a mediação
apropriada de tutores e
professores e as atividades
desafiadoras e colaborativas
em ambientes virtuais formam
um contexto propício ao
desenvolvimento do conjunto
de competências aqui tratadas
como desejáveis para a
aprendizagem autônoma e
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significativa. Moran (2013 pp.

dessa modalidade há muitos

se destinam, especificamente,

2-6) aponta que, com apoio de

alunos que possuem enormes

às pessoas que buscam

tecnologias digitais avançadas,

dificuldades de comunicação

completar a escolarização

já podemos equilibrar o

por meio da escrita e,

no nível básico investindo

processo de aprendizagem

muitas vezes também, não

poucos recursos financeiros

num tripé de construções:

apresentam habilidades

e com baixa disponibilidade

as individuais, as em grupo

de leitura suficientemente

de tempo para estudo. Assim,

e as orientadas. Contudo,

desenvolvidas para uma

são os cursos gratuitos ou

a de se considerar que na

comunicação dinâmica em

de baixíssimo custo que são

EJA-EaD o desenvolvimento

ambientes virtuais mais

procurados pelo público da

de cursos com todas essas

interativos. Associado a isso

EJA.

características é um grande

há o custo de implementação

desafio porque no público

e manutenção de cursos que

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O perfil dos estudantes

geralmente, tendem a se

e habilidades mais simples

que optam por cursos EaD,

configurar por designs mais

e de fácil aquisição para

embora seja caracterizado por

fixos (Filatro 2013 pp.19-32),

níveis mais complexos,

indivíduos com autodisciplina

cursos bem estruturados em

disponibilizando-lhes unidades

e autonomia acima da média

roteiros pré-programamos

de estudo que oferecem a

de estudantes que não

em unidades de estudos que

aquisição de pré-requisitos

fazem essa opção, apresenta

subdividem os conteúdos

para o prosseguimento dos

uma variação significativa

em pequenos módulos auto-

estudos em unidade seguintes.

no nível de autonomia

instrucionais, com atividades

Pode-se constatar também

inicial em função do tipo

e avaliações preestabelecidas

que, no caso da instituição

de curso ofertado e nível de

e configuradas em torno de

paraestatal sem fins lucrativos

escolarização previamente

questões objetivas e respostas

subsidiada com recursos do

exigido. Assim, na EaD voltada

fechadas, com menor exigência

setor industrial, a opção foi

à EJA há uma exigência

de produção textual autoral do

pela oferta de um curso que

menor de autonomia inicial

estudante. O material didático

pode ser caracterizado como

do estudante. Na busca por

é elaborado de modo a levar os

semipresencial, haja vista que

soluções mais adequadas

estudantes gradualmente de

há programação de encontros

a esse público os cursos,

conhecimentos, competências

presenciais frequentes, no
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caso, semanais. Em cursos

Assim pode expressar com

socioconstrutivistas que

de EaD, por determinação

maior segurança e clareza

possam embasar seus

legal, as avaliações devem ser

as suas dúvidas, conclusões

idealizadores.

sempre presenciais, sendo

ou opiniões sobre algum

Os projetos educacionais

apenas estes os momentos

projeto colaborativo-autoral

de EJA não presenciais

cuja presença do aluno é

que tenha sido proposto

analisados cumprem os

obrigatória na maioria dos

como tarefa.

requisitos legais quanto ao

cursos EJA-EaD.

O desafio para

tempo de integralização,

A proposta pedagógica

desenvolver propostas

idade mínima para matrícula,

semipresencial da EJA

andragógicas/heutagógicas

e realização de exames

aproxima-se ao Blended

que favoreçam aprendizagens

presenciais. Quanto ao aspecto

learning ou B-learning, mas

mais autônomas, significativas

pedagógico percebem-se

com momentos de interação

e viáveis à EJA na educação

algumas limitações para o

síncrona realizados sempre

a distância deverá levar em

alcance das competências

de forma presencial. Embora

conta diversos fatores. Além

mais amplas desejáveis para as

de maior custo, cursos desse

das dificuldades de domínio

novas conjecturas do mundo

tipo podem ser interessantes

da escrita e leitura essenciais

em constante transformação.

para esse público, já que

para comunicação e interação

Isso se deve a alguns fatores

possibilita a combinação

em AVAs, o público da EJA

limitantes à implementação

de atividades assíncronas,

demanda a oferta de cursos

dos cursos de EJA a distância

que favorecem ao estudante

de baixo custo e isso tem

já mencionados e que exigem

o tempo para acessar, ler,

grande peso nas macro-

a oferta da melhor experiência

estudar e realizar as tarefas

decisões institucionais,

didática possível diante do

individuais, em horários, dias e

independente da natureza

contexto desse segmento.

locais que melhor lhe convier

jurídica da cada instituição

Mesmo diante das limitações,

e depois, com base em maior

ofertante. Isso influi na

verifica-se que há um ganho

reflexão sobre o que leu e

configuração dos cursos

de autonomia dos estudantes

realizou, vai ao encontro

que tendem aos modelos de

engajados e princípios da

presencial, mediado pelo

designs instrucionais fixos e

andragogia e heutagogia

professor-tutor e interage

tecnologias mais distributivas

permeando as práticas

com o grupo com uso da

com pouca ou nenhuma

didáticas dos projetos de EJA

linguagem oral, que dominada

interação, a despeito de

EaD analisados. Esse aspecto

mais facilmente que a escrita.

concepções pedagógicas

é observado, notadamente, no
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que se refere à percepção de

cursos incentivam a própria

individuais e colaborativas

que o aluno adulto já possui

iniciativa do estudante, sua

o que sugere a necessidade

capacidade de autodireção

autodisciplina e persistência

de maior investigação e

em razão de suas escolhas.

para que possam avançar nos

estudos para ampliação

Os sujeitos aprendizes

módulos de estudo. Ainda há

desses recursos em cursos

desenvolvem certa autonomia

poucos ambientes virtuais

de EJA EaD.

no processo à medida que os

para produções autorais
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Este artigo tem como

foi discutida e implementada

para todos, pois, ao serem feitas

objetivo, mostrar as dificuldades

a partir de documentos legais

adaptações pedagógicas para

e desafios dos professores em

nacionais e internacionais, como

um aluno que tenha algum tipo

serviço, nas últimas décadas

a Constituição Federal de 1988

de deficiência, leva-se em conta

do século XX, à educação como

(BRASIL, 1988), a Declaração

distintas formas de aprender e

direito de todos começou a

Mundial Sobre Educação para

de ensinar. Pensando em como

ser debatido de uma forma

todos (UNESCO, 1990), a Declaração

realizar da melhor maneira as

mais integral que nos anos

de Salamanca (Espanha, 1994)

práticas inclusivas para essas

anteriores. A importância de

e a Lei de Diretrizes e Bases da

pessoas, de forma a desenvolver

constituir um ambiente de estudo

Educação Nacional (BRASIL,

suas potencialidades, busca-se

em que a prática pedagógica

1996).A inclusão de estudantes

também a qualidade do ensino

seja planejada de modo a

com deficiência no sistema

para todos os estudantes,

contemplar as necessidades

regular de ensino está baseada

independentemente de terem

de todos de forma igualitária,

nessa perspectiva de educação

ou não deficiência.

Palavras-chave: Contos de Fadas. Infância. Psicanálise. Final Feliz.
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INTRODUÇÃO
A inclusão vem

com a inclusão escolar. Esse

ambiente escolar bem como

aumentando a cada dia, assim

processo de inclusão não

os desafios da inclusão para

como o surgimento de novas

só é difícil para o professor

o educador.

síndromes e distúrbios com

que muitas vezes não tem

A educação inclusiva

os quais precisamos aprender

suporte e nem preparo para

compreende a educação

a lidar. Déficit de atenção,

trabalhar, mas também para

especial dentro da escola

deficiência visual, problemas

o aluno incluso e para os

regular e transforma a

de processamento auditivo,

outros colegas da sala que

escola em um espaço para

transtornos, hiperatividade,

começam a conviver com

todos. Ela trabalha com a

dentre tantos outros

uma realidade totalmente

diversidade mostrando que

desafios que aumentam a

diferente da qual estavam

todos os alunos podem ter

responsabilidade do professor.

acostumados.

necessidades especiais em

Esse estudo vem

O presente trabalho

algum momento de suas

mostrar as dificuldades que

iniciará com um resgate histórico

vidas tanto escolar quanto

os professores e alunos

sobre a inclusão, desafios

pessoal.

enfrentam diariamente

enfrentados diariamente no

HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO
BRASIL
A história da educação

ações isoladas e particulares

pois não estavam integradas às

especial no Brasil inicia-se no

para atender as pessoas com

políticas públicas de educação

século XIX, quando estudiosos

deficiências físicas, mentais e

e foi preciso o passar de um

e escolas, inspirados por

sensoriais, no momento em

século, aproximadamente,

experiências norte-americanas

que a sociedade vivia sob a

para que a educação

e europeias trazem esses

influência do liberalismo,

especial se tornasse um

segmentos para a população,

que sustentou as tendências

dos componentes de nosso

esses novos conceitos

republicanas e abolicionista

sistema educacional. De fato,

foram trazidos por alguns

(MAZZOTTA, 1996).

no início dos anos 60 é que

brasileiros que se dispunham

Essas iniciativas

essa modalidade de ensino foi

a organizar e implementar

demoraram, para se unificar,

instituída oficialmente, com
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a denominação de „educação

caracterizado pelos movimentos

criado um órgão central para

dos excepcionais”.

em favor da inclusão escolar.

geri-la, sediado no próprio

A história da educação

O Ministério de Educação

Ministério e denominado

especial no Brasil está dividida

e Cultura – MEC o Grupo-

Centro Nacional de Educação

entre três grandes períodos:

Tarefa de Educação Especial

Especial - CENESP. Esse

De 1854 a 1956

em 1972, juntamente com o

Centro, hoje, é a Secretaria

- marcado por iniciativas de

especialista James Gallagher,

de Educação Especial - SEESP,

caráter privado;

que veio ao Brasil a convite

que manteve basicamente

•

De 1957 a 1993

desse Grupo, foi apresentada

as mesmas competências

– definido por ações oficiais

a primeira proposta de

e estrutura organizacional

de âmbito nacional;

estruturação da educação

de seu antecessor, no MEC.

•

•

De 1993... –

especial brasileira, tendo sido

OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Dentro da rede de

inclusão social e escolar de

todos os alunos, apresenta

ensino são poucas as escolas,

pessoas com necessidades

meios e recursos adequados

profissionais preparados e

especiais no Brasil é a

e oferece apoio àqueles que

capacitados para lidarem

resposta para uma situação

encontram barreiras para a

com tantas demandas e

que perpetuava a segregação

aprendizagem.

desafios que a inclusão

dessas pessoas e cerceava o

A educação é um direito

social e educacional exige

seu pleno desenvolvimento.

de todos e deve ser orientada

para que realmente esse

Até o início do século XXI, o

e respeitada no sentido

seja um processo efetivo.

sistema educacional brasileiro

do pleno desenvolvimento

Essa questão apresenta-

abrigava dois tipos de

pessoal e do fortalecimento

se ainda mais ampla na

serviços: a escola regular e a

da personalidade. O respeito

medida em que envolve

escola especial - ou o aluno

aos direitos e liberdades

valores e preconceitos que

frequentava uma, ou a outra.

humanas, primeiro passo para

estão enraizados em nossa

Na última década, nosso

a construção da cidadania,

cultura e, mesmo que de

sistema escolar modificou-se

deve ser incentivado e

modo inconsciente, em

com a proposta inclusiva e

preservado.

nossa mente.

um único tipo de escola foi

Educação inclusiva,

adotado: a regular, que acolhe

portanto, significa educar

O esforço pela
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todas as crianças em um

oportunidades de convivência

do sentido e do significado do

mesmo ambiente e contexto

a todas as crianças.

processo de Educação inclusiva,

escolar. A opção por este tipo

Preservar as diferenças

estamos considerando a diversidade

de Educação não significa

apresentadas na escola e

de aprendizes e seu direito à

negar as dificuldades dos

encontradas na realidade

equidade. Trata-se de equiparar

estudantes, pelo contrário,

social representa oportunidade

oportunidades, garantindo-se a

com a inclusão desses alunos

para o atendimento das

todos - inclusive às pessoas em

as diferenças não são vistas

necessidades educacionais

situação de deficiência e aos de

como problemas, mas como

com ênfase nas competências,

altas habilidades/superdotados,

diversidade. É essa variedade,

capacidades e potencialidades

o direito de aprender a aprender,

a partir da realidade social,

do educando, além de ensinar

aprender a fazer, aprender

que pode ampliar a visão

a respeitar o próximo.

a ser e aprender a conviver.

de mundo e desenvolver

Ao refletir sobre a abrangência

(CARVALHO, 2005).

OS DESAFIOS DA INCLUSÃO NA SALA DE
AULA
Há principio é

para conseguir acompanhar o

multidisciplinar e a família. E

importante que a escola

desenvolvimento dos alunos

o professor, assim como com

analise e defina o seu papel

e certificar-se de que eles

todos os seus alunos, deve

e suas possibilidades perante

estejam evoluindo em todos

fazer a diferença positiva.

as inclusões, estabelecendo

os seus aspectos, dentro

quais são suas condições em

de suas possibilidades e

relação à forma de ensinar e

limitações, e assim contribuir

atender cada criança e suas

para as suas aprendizagens

necessidades, fornecendo

e também os preparando

a eles total acesso aos

para a vida.

ambientes da escola.

Para que a educação

Aos professores cabe

inclusiva seja efetiva é

a responsabilidade de fazer a

necessário um trabalho de

diferença e aprender a lidar

dedicação e que envolva

com estas novas situações

escola, educadores, equipe
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OS DESAFIOS DA INCLUSÃO PARA O
EDUCADOR
Ao longo dos séculos,

aprendizagens nas múltiplas

p. 57) a formação continuada

a profissão professor vem

capacidades dos alunos, e

do professor deve ser um

sendo pautada por um

não apenas à transmissão

compromisso dos sistemas

caminho que oscila entre

de conhecimento, implicando

de ensino que estejam

modelos que levam em conta

a atuação do profissional,

comprometidos com a sua

conhecimentos fundamentais

não meramente técnico,

qualidade, assegurando

e modelos práticos que são

mas também intelectual e

que os professores estejam

considerados relevantes como

político.

aptos a elaborar e implantar

os métodos e as técnicas.

Perrenoud (1993)

novas propostas e práticas

Atualmente o docente

explicita que há necessidade

de ensino para responder

precisa ter o domínio e a

de reformulações na formação

às características de seus

compreensão ampla do processo

inicial do professor de ensino

alunos, inclusive àqueles com

de ensinar e aprender que

básico. Ele aponta um grande

necessidades educacionais

são aspectos fundamentais

idealismo nestes cursos e

especiais.

do conhecimento pedagógico.

para o fato de que grande

De acordo com Glat

Mas ainda, é extrema

parte do que se aprende

e Nogueira (2002, p. 25)

importância considerar que

não é possível ser aplicado

na formação acadêmica

a trajetória de vida tanto

na prática com os alunos,

dos professores, é preciso

pessoal como profissional,

visto que muitos formadores

desenvolver a possibilidade

as crenças e a concepção de

desconhecem a realidade

de “analisar, acompanhar e

educação, mundo e infância,

da sala de aula, das escolas

contribuir para o aprimoramento

são fatores decisivos e que

e do sistema educacional.

dos processos regulares de

influenciam o fazer pedagógico

Porém não existem formulas

escolarização”, considerando

cotidianamente.

mágicas, mesmo porque cada

as diferenças entre os alunos

O professor é um

educando é único, assim como

e atendendo-o às mesmas.

profissional que trabalha

são únicas as diferentes e

Os alunos com

com a diversidade, tendo

dificuldades nas situações

deficiência têm a capacidade

a responsabilidade de

de aprendizagem.

de compreender e analisar

desenvolver com êxito as
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Segundo Prieto (2006,

o que acontece a sua volta,
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mais para isso ocorrer com

escolas devemos fornecer

dele de modo competente

sucesso, deve-se ter um

aos alunos com deficiência

(OMOTE, 2006, p. 264).

ambiente adequado com

ou outras necessidades, uma

Sendo assim, a educação

equipamentos que venham

educação com máximo de

inclusiva nada mais é que a

auxiliá-los no seu aprendizado

qualidade e eficiência, no

prática de inclusão de todos

e desenvolvimento.

sentido do desenvolvimento

os alunos em escolas e salas

e da satisfação das suas

de aulas regulares, de modo

necessidades individuais.

que haja o aprendizado do

Figueiredo (2002,
p. 68) relata “que não se
trata de adequar, mas de

O esforço feito tanto pelo

conteúdo específico para eles,

transformar a realidade das

deficiente quanto pelas pessoas

independentemente de suas

práticas educacionais em

com as quais convive, para que

deficiências e dificuldades. O

função de um valor universal

a pessoa deficiente consiga levar

desafio deste ensino é o de

que é o desenvolvimento do

um modo de vida o mais próximo

desenvolver uma pedagogia

ser humano”.

possível do de pessoas comuns,

centrada na criança que seja

O professor é o

continua a ser um princípio

capaz de educar a todos e

mediador que mais contribui

norteador importante. Do mesmo

qualquer aluno no ensino

para o progresso de qualquer

modo, é também importante à

regular, independentemente

medida de inclusão do aluno

orientação assumida no sentido

de suas condições físicas ou

com deficiência na escola.

de capacitar o deficiente a

origem social e cultural com

Para que aconteça uma

atender às demandas do meio

sucesso (BUENO 2001).

inclusão de sucesso nas

para que consiga fazer parte

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como vimos a Educação

preparados para receber

os estudos e ações que

Especial em nosso país tem

o aluno, que normalmente

priorizem a educação e as

ainda um grande percurso

frequenta a sala de aula sem

necessidades educacionais

a correr, pois nem todas as

um docente especializado

dos estudantes, bem como

escolas são adaptadas e tem

em sua deficiência para

informações e a conscientização

estruturas que podem receber

acompanhar no processo

da comunidade escolar sobre

alunos com tipos específicos

de aprendizagem.

as deficiências e a busca de

de deficiência, além de muitos

Desse modo, são

estratégias que propiciem

professores não estarem

de extrema importância

o aprendizado e o pleno
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alcance das potencialidades

funcionários das escolas,

a todos os alunos, buscando

dos alunos, a escola deve

alunos e seus familiares. Esse

uma educação que estimule

procurar parcerias entre

processo não é fácil, mas se

as potencialidades de seus

escola regular e especial,

faz necessário e urgente,

discentes e que assegure o

quando necessário, e de

sobretudo em uma época

aprendizado sem ignorar a

debates envolvendo todos

que nos desafia a ampliar

pluralidade dos alunos reais

os atores do processo

a prática de uma educação

existentes nas escolas.

educativo: educadores,

que atenda verdadeiramente
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Sabemos que as

estamos numa sociedade

com materiais recicláveis.

brincadeiras existem desde

que produz muito lixo, uma

Dessa forma, o texto está

épocas remotas e são peças

possibilidade de trabalhar com

organizado em partes onde

fundamentais para a construção

brincadeiras e brinquedos,

discutimos sobre a escola de

do conhecimento infantil. As

é a produção destes pelas

Educação Infantil, a relação

crianças brincam de forma

próprias crianças utilizando

entre o brincar e o aprender,

interativa, num mundo de

materiais recicláveis. Sendo

e a importância do brinquedo

fantasia, desenvolvendo

assim, o presente trabalho

para o desenvolvimento

experiências internas e externas

tem como objetivo propor

das crianças pequenas,

promovendo, assim, melhores

uma reflexão acerca do

bem como apresentamos a

resultados na aprendizagem

papel do brinquedo no

Sucatoteca e seu importante

acadêmica também. Frente

curso do desenvolvimento

papel no desenvolvimento

às preocupações com o meio

infantil, bem como, sobre a

da consciência ecológica.

ambiente e, inseridos que

possibilidade de produzi-lo

Palavras-chave: Educação Infantil. Brinquedos. Brincadeira. Sucatoteca.
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INTRODUÇÃO
Desde a mais tenra

em atividades básicas que,

Sendo assim, o presente

idade vivenciamos experiências

por um lado, contribuem para

trabalho tem como objetivo

de caráter físico, mental e

o desenvolvimento físico,

propor uma reflexão acerca

emocional. É por intermédio

motor, intelectual, emocional,

do papel do brinquedo no

delas que desenvolvemos

e, por outro, podem servir de

curso do desenvolvimento

nossas aptidões inatas e

laboratório onde praticamos

infantil, bem como, sobre a

outras que vamos adquirindo

e aprendemos as regras da

possibilidade de produzi-lo

com o passar do tempo. Se

sociedade em que estamos

com materiais recicláveis.

durante o desenvolvimento

inseridos.

Dessa forma, o texto está

cronológico tivermos a

Sabemos que as

organizado em partes onde

oportunidade de, sozinhos

brincadeiras existem desde

discutimos sobre a escola de

ou em companhia de outras

épocas remotas e são peças

Educação Infantil, a relação

pessoas, exercitar nossa

fundamentais para a construção

entre o brincar e o aprender,

capacidade de expressão,

do conhecimento infantil. As

e a importância do brinquedo

seja ela vocal, gestual ou

crianças brincam de forma

para o desenvolvimento

outra qualquer, certamente

interativa, num mundo de

das crianças pequenas,

poderemos nos considerar

fantasia, desenvolvendo

bem como apresentamos a

aptos a viver em sociedade.

experiências internas e externas

Sucatoteca e seu importante

A convivência social

promovendo, assim, melhores

papel no desenvolvimento

exige adaptação a um sistema

resultados na aprendizagem

da consciência ecológica.

de regras previamente

acadêmica também. Frente

estabelecidas, conhecidas

às preocupações com o meio

e aceitas por todos. Essa

ambiente e, inseridos que

normatização implica em

estamos numa sociedade

cumprimento de leis e

que produz muito lixo, uma

eventuais contradições às

possibilidade de trabalhar com

regras que são transgressões

brincadeiras e brinquedos,

passíveis de punições. Os

é a produção destes pelas

jogos, os brinquedos, e

próprias crianças utilizando

brincadeiras se constituem

materiais recicláveis.
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A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO BRINCAR
No Brasil, grande parte

conteúdos e atividades

froebeliana que influencia a

dos sistemas de Educação

escolares que daí decorrem

educação infantil de todos os

Infantil tende para o ensino

resultam no perfil da escola

países. A difusão não é uniforme,

de letras e números excluindo

e, no caso brasileiro, geram

pois depende de valores

elementos folclóricos da cultura

especialmente escolas

selecionados, apropriações de

brasileira como conteúdos

destinadas às crianças de 4

elementos da teoria e forma como

de seu projeto pedagógico.

a 6 anos dentro do modelo

seus discípulos a traduzem. A

As raras propostas de

escolarizado de reprodução,

apropriação resume o modo pelo

socialização que surgem desde

infelizmente.

qual cada realidade interpreta

a implantação dos primeiros

As raízes desse

um dado teórico que reflete

jardins de infância acabam

processo encontram-se no

a orientação cultural de cada

incorporando ideologias

longo período de colonização

país. (KISHIMOTO, 1993, p. 26)

que pretendem instaurar

portuguesa, preservadas pelo

Os Estados Unidos

a hegemonia presente no

irrisório investimento no

indicam a presença do brincar

contexto histórico-cultural.

campo da educação básica.

supervisionado nas creches

Fatores de ordem social,

A tendência para o ensino

que surgem ainda no século

econômica, cultural e política

acadêmico, a começar pela

XIX, durante a Guerra Civil,

são responsáveis pelo tipo

criação de cursos superiores

estimuladas pelo movimento

de escola que se pretende

voltados para altos estudos

de assentamento das famílias,

oferecer. Desde tempos

destinados à elite portuguesa

pelo crescente aumento

passados, a educação reflete

e o pouco empenho com a

de pobres urbanos, fruto

a transmissão da cultura, o

educação popular, marca a

de deslocamentos sociais

acervo de conhecimentos,

política implantada no campo

causados pela industrialização,

competências, valores e

educacional.

urbanização e intensa
imigração.

símbolos. O repertório

A introdução da brincadeira

cultural de um país, repleto

no contexto infantil inicia-se,

Nessa época, a

de contradições, constitui

timidamente, com a criação

América sendo uma sociedade

a base sob a qual a cultura

dos jardins de infância, fruto

relativamente homogênea,

escolar é selecionada. Os

da expansão da proposta

busca ideais como liberdade
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individual, ordem social e

encorajam o brincar em sua

subsidiam atividades infantis.

unidade nacional. Com a

forma estruturada incluindo

Entende, também, que a

penetração dos imigrantes

música, jogos formalizados,

criança necessita de orientação

e o crescimento da pobreza

marchas, atividades com

para seu desenvolvimento.

urbana, buscam-se meios para

programas estruturados e

Nos primeiros tempos

“americanizar” imigrantes a

dirigidos. Ao privilegiar dons

da Educação Infantil brasileira,

partir da educação. Predominam

e ocupações, a experiência

à semelhança da experiência

crenças acerca da diferença

americana exclui brincadeiras

americana, o brincar, no

de necessidades de crianças

simbólicas livres.

imaginário dos profissionais

pobres e de elite, de que as

Concepções de homem

apresenta tonalidades

crianças aprendem melhor

e sociedade envolvendo a

diferenciadas conforme o tipo

por meio do brincar, mas

liberdade do ser humano de

de instituição e a clientela

rejeita-se a noção do brincar

auto-determinar-se, buscar

atendida. Prestam serviços

não supervisionado como

o conhecimento para a

à criança pequena: jardins

educação. Essa interpretação

humanidade desenvolver-se,

de infância e instituições de

fortalece a perspectiva do

definem a função da Educação

atendimento infantil (asilos

jogo educativo, do brincar

Infantil que se reflete no

infantis, creches, escolas

orientado visando à aquisição

brincar, considerado a fase

maternais, parques infantis).

de conteúdos escolares.

mais importante da infância.

Os jardins de infância

Perspectiva esta, adotada pela

Froebel (KISHIMOTO,

froebelianos penetram nas

Baronesa Marenholz-Büllow,

1993) introduz o brincar

instituições particulares,

divulgadora dos jardins de

para educar e desenvolver a

como inovação pedagógica,

infância nos Estados Unidos

criança. Sua teoria pressupõe

destinadas à elite da época,

(KISHIMOTO, 1993).

que o brincar permite o

como exemplo de modernidade,

Seguindo o raciocínio

estabelecimento de relações

que oferece um curso

da autora referida acima, a

entre objetos culturais e a

semelhante ao divulgado

socialização de crianças de

natureza, unificados pelo mundo

no então modelar sistema

diferentes etnias, de nível

espiritual. Concebe, ainda, o

educacional americano.

econômico baixo, a maioria

brincar como atividade livre

Entre os primeiros a adotá-

dos jardins urbanos destinadas

e espontânea, responsável

los encontram-se o Colégio

para essa população, inclui

pelo desenvolvimento físico,

Menezes Vieira, do Rio de

disciplina e ordem no cotidiano

moral, cognitivo, e os dons

Janeiro (1875), e a Escola

institucional. Tais escolas

ou brinquedos, objetos que

Americana, dirigida por
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protestantes de São Paulo

o Anuário de Ensino de

pressupunha para a época,

(1877).

1935-36:

ausência de educação. Outra

A associação do jardim

A palavra kindergarten (jardim

diferenciação era o tempo

de infância a uma unidade de

da infância) foi adotada por

de permanência da criança

educação, de meio período,

Froebel, no século passado,

na instituição: jardins de

destinada à elite fica mais

para designar instituições

infância funcionavam em

clara ainda, quando se cria

correspondentes ao tipo francês

meio período e as escolas

o Jardim de Infância da

da escola maternal, abrangendo

maternais, em tempo integral.

Caetano de Campos, de

a educação e a assistência e

A longa prática dos

São Paulo, em 1896. Mesmo

destinando-se, de preferência,

jardins de infância, tanto

sendo uma escola pública

à criança pobre. Os americanos

particulares como o único

era frequentada pela elite da

distinguem geralmente a escola

oficial, de prestar serviços

época, provocando polêmica

maternal do jardim da infância,

apenas às classes de maiores

e discursos inflamados de

entregando àquela as crianças

recursos parece ter reforçado

deputados como Esteves da

de 2 a 3 anos e a este as de 4

a ideia de que é a situação

Silva e Marrey Junior, que

a 6 anos. A terminologia do

econômica que diferencia o

reivindicam sorteio para o

Código de Educação adotou

jardim de infância de outros

preenchimento das vagas.

esse exemplo. Contudo, o uso

estabelecimentos.

Ao introduzir a metodologia

nosso é denominar jardim

Para a rede de creches

froebeliana no Jardim da

da infância a instituição que

e escolas maternais que se

Caetano de Campos, Gabriel

se preocupa exclusivamente

desenvolve no Estado de São

Prestes promete uma educação

com a educação froebeliana,

Paulo, nas primeiras décadas

mais adequada aos rebentos

reservando-se o nome de escola

do século passado, não se

da elite paulista abandonada

maternal à que educa e presta

utiliza a teoria froebeliana,

nas mãos de governantes

assistência. (KISHIMOTO, 1988,

mas a orientação da escola

incapazes (KISHIMOTO, 1988).

p. 39).

maternal francesa, por

Se os jardins de infância

Nesse trecho, há clara

duas razões: por ser uma

utilizam a pedagogia froebeliana

distinção entre os jardins

metodologia menos dispendiosa

dos dons e ocupações, as

de infância, considerados

e por acreditar que a criança

creches e escolas maternais,

dignos de utilizar uma teoria

brasileira necessita não de

ao funcionarem em tempo

que educa as crianças, e as

brincadeiras, mas de ensino,

integral, parecem impedidas

escolas maternais, destinadas

escrita e cálculo.

de fazê-la, conforme mostra

a prestar assistência, o que
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criadas nessa época para

divulgados por Decroly, Froebel

para compreender melhor

atender filhos de operários

e Montessori. A apropriação

a natureza de um trabalho

também não parecem

de Decroly nessas classes

educativo vinculado ao brincar.

autorizadas a utilizar a

demonstra a dura realidade da

O grande viés do

metodologia froebeliana.

expansão dessas instituições

movimento de criação de

Somente os jardins de

que não conta com docentes

instituições destinadas

infância, de meio período,

qualificados e nem mesmo

às classes populares com

distribuídos em 3 anos de

salas e recursos apropriados

programas governamentais

curso sequencial, concede-

para a atividade infantil.

de educação compensatória

se o direito à proposta do

Tais exemplos

é a adoção do brincar livre

brincar (KISHIMOTO, 1988,

demonstram que a teoria

sem materiais e espaços

1990).

froebeliana, nos primeiros

adequados às crianças. O

Quando da criação dos

tempos da implantação dos

brincar livre, embora desejável,

Parques Infantis, por Mário

jardins de infância – kindergarten

torna-se utópico, uma vez

de Andrade, observa-se mais

–, tem seu uso associado a

que a criança não dispõe

uma vez a discriminação

três critérios: classe social,

de alternativas, de objetos

da criança pobre. Para o

tipo de instituição infantil e

culturais ou espaços para

poeta, o brincar deveria ser

período de funcionamento

implementar seus projetos

a expressão de brincadeiras

do curso.

de brincadeira. Pretende-se

tradicionais, livres, divulgadas

Preocupadas

desenvolver a criança a partir

pela oralidade infantil, para

prioritariamente com a

do que se tem na instituição,

educar e aperfeiçoar a cultura

educação higiênica, emocional,

ou seja, quase nada.

de qualquer criança, inclusive

religiosa e física, as creches

A proposta de Vygotsky

do operariado paulista dos

começam a discutir a educação

(1987) de inserir objetos

anos 30.

das crianças em novas bases.

culturais para estimular o

No jardim de infância

Algumas adotam propostas

imaginário infantil não se

da Escola Normal Caetano

que seguem a rotina diária de

expande. Grandes espaços

de Campos, de São Paulo,

atividades gráficas voltadas

internos e externos, como

instituição pública que recebe a

para tarefas de alfabetização,

salões, salas e corredores

elite paulista, desenvolvem-se

outras adotam o brincar

sempre vazios, são utilizados

metodologias escolanovistas,

espontâneo, sem suporte

para as ditas brincadeiras

entre os quais, centros de

material e outras começam

livres, que pela ausência

interesses e inúmeros jogos

a formar grupos de estudos

de objetos ou cantos
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estimuladores, favorecem

funciona como suporte de

estará contribuindo para a

correrias e empurrões. Os

brincadeira e exploração do

construção da autonomia.

brinquedos ficam expostos

ambiente.

Apesar do exposto até o

como decoração e não servem

A concepção de

momento, professores que

de suporte ao desenvolvimento

brincar como forma de

atuam na Educação Infantil

motor da criança. Móbiles

desenvolver a autonomia das

precisam conhecer o universo

são pendurados no alto, nas

crianças requer um uso livre

infantil e o papel que o

paredes, distantes do olhar

de brinquedos e materiais,

brinquedo e a brincadeira

e da mão da criança. Enfim,

que permita a expressão

ocupam no curso de seu

o uso do brinquedo prende-

dos projetos criados pelas

desenvolvimento. Sobre isso,

se à decoração da sala, não

crianças. Só assim, o brincar

trataremos a seguir.

BRINCANDO E APRENDENDO
A criança desenvolve

em parte no que ela é capaz de

pela própria atividade. A

para seu prazer e sua

fazer. (BROUGÈRE, 1998, p. 03)

esse respeito, um exemplo

recreação essa atividade,

Brincar é natural. Em

torna evidente a afirmação:

que permite a ela entrar

todo o mundo, em todas as

Ela não encaixa um pote no

em contato com os outros:

culturas, as crianças brincam

outro pelo que resulta, mas

adultos, os pais e colegas

espontaneamente. E a força

pelo prazer que sente em estar

de sua idade, e também,

da brincadeira é tão grande

realizando tal ação. É uma

com o espaço, com o meio

que elas se divertem até

atividade em que a satisfação

ambiente e com a cultura

nas condições mais terríveis

encontra-se no próprio processo:

na qual se insere.

de dificuldade, pobreza e

é a brincadeira. (GALUCH in

A brincadeira da criança é uma

proibição. Mesmo nos campos

KISHIMOTO, 1996, p. 06)

estrutura ligada às características

de concentração nazista, as

da infância. A criança é um ser

crianças brincavam.

A brincadeira da criança
é um meio de comunicação,

em desenvolvimento que não

No início do

de prazer e de recreação.

dispõe o tempo das mesmas

desenvolvimento infantil,

O que talvez caracterize a

ferramentas e da mesma

a criança brinca não pelo

brincadeira em geral, e em

competência. Isto faz com que

resultado de sua ação, mas

especial a da criança, é ser

sua brincadeira se estruture

pela satisfação alcançada,

também um espaço, uma
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possibilidade de ação que

passo a passo, na medida

confeccionados pelos próprios

a criança domine, ou pelo

em que a ela são oferecidas

alunos, sucata, etc.

menos, exerça em função

as mais diferentes situações

Desenho, modelagem,

de sua própria iniciativa.

que possam auxiliá-la a

recorte, pintura, entre outros,

desenvolver-se.

são exemplos de atividades que

A primeira relação
com a aprendizagem é que

A realização

favorecem o desenvolvimento

a criança aprende a brincar;

de atividades criativas

dos recursos expressivos

ao aprender a brincar,

espontâneas, por exemplo,

da criança. O importante

ela aprende certo tipo de

oferece a possibilidade de

é que, independente do

comunicação peculiar, nem

desprender-se de limitações,

material a ser utilizado, as

espontânea, nem natural,

dando à criança, chance de

atividades se desenvolvam

uma vez que nela é preciso

tornar-se independente,

progressivamente, ou seja,

estabelecer distância para com

expressiva, crítica e auto-

iniciando-se das situações

as formas de comunicação

crítica.Para que as crianças

mais simples até chegar às

da vida comum. A cognição

possam exercer a capacidade

mais complexas.

ou conhecimento construído

criadora, é imprescindível que

Nas brincadeiras, as crianças

é o resultado das ações do

haja riqueza e diversidade

transformam os conhecimentos

indivíduo sobre o ambiente

nas experiências escolares.

que já possuíam anteriormente

que o rodeia, os objetos, os

A criatividade é inerente à

em conceitos gerais com os

materiais, as pessoas e suas

natureza humana e extravasá-la

quais brinca... A fonte de seus

descobertas.

é uma de suas necessidades

conhecimentos é múltipla, mas

(PANITZ, 1998).

estes encontram-se, ainda,

Ao longo do seu
crescimento, a criança

Para tanto, o professor

fragmentados. É no ato de

vai vencendo etapas que

na Educação Infantil, pode

brincar que a criança estabelece

são decisivas para o seu

valer-se de atividades

os diferentes vínculos entre

desenvolvimento, não só

diversas, utilizando variedade

as características do papel

físico, como mental e afetivo.

de materiais como: fios de

assumido, suas competências

A base de sua personalidade,

diferentes espessuras, giz

e as relações que possuem

o estabelecimento de sua

colorido, papéis, massa de

com outros papéis, tomando

própria identidade como

modelar, giz de cera, materiais

consciência disto e generalizando

ser que vive e convive com o

da natureza (folhas secas,

para outras situações. (BRASIL,

ambiente, consigo mesmo e

pedras, galhos, etc.), brinquedos

1998, p. 27-28)

com o outro são estruturados,

e jogos industrializados ou
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Pela oportunidade
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de vivenciar as brincadeiras

Por intermédio das

mais diversas esferas do

imaginativas e criadas pelas

brincadeiras o professor

conhecimento, em uma atividade

próprias crianças, elas podem

pode observar e constituir

espontânea e imaginativa.

acionar seus pensamentos

uma visão dos processos de

Nessa perspectiva não se

para a resolução de problemas

desenvolvimento das crianças

deve confundir situações nas

que lhe são importantes

em conjunto e cada uma

quais se objetiva determinadas

e significativos. Ou seja,

individualmente, registrando

aprendizagens relativas a

através de brincadeira, cria-

suas capacidades quanto ao uso

conceitos, procedimentos ou

se um espaço em que as

das linguagens, capacidades

atitudes explícitas com aquelas

crianças podem experimentar

sociais e recursos afetivos e

nas quais os conhecimentos

o mundo internalizar a

emocionais que dispõem.

são experimentados de uma

compreensão sobre as

É preciso que o professor tenha

maneira espontânea e destituída

pessoas, os sentimentos e

consciência que na brincadeira

de objetivos imediatos pelas

os diversos conhecimentos

as crianças recriam e estabilizam

crianças. (BRASIL, 1998, p. 29)

(BRASIL, 1998).

aquilo que sabem sobre as

SUCATOTECA
Brinquedos e brincadeiras

o estímulo para a compra

produção de brinquedos

datam de muito tempo atrás.

de brinquedos, através da

com sucata.

Com a Revolução Industrial,

televisão, propagandas,

O material de sucata

no século XIX, o brinquedo

prateleiras de lojas, internet,

permite a possibilidade de

deixa de ser, somente, peça

etc.

criação por ser um material

artesanal, minuciosa, e, passa

Graças à tecnologia, os

aberto, no sentido de que

a ser produzido em escala

brinquedos funcionam quase

já cumpriu sua primeira

para atender a demanda,

que sozinhos, automaticamente.

função e constitui-se como

cada vez maior, dos centros

Caminhando na contramão

um desafio em sua segunda

urbanos.

a essa situação de momento

função. Pensando em espaços

O brinquedo passa

em que um simples gesto de

e cenários que ensejem a

a fazer parte da sociedade

apertar um botão pode ser

atividade criadora, a imaginação

capitalista como objeto

o diferencial na existência

e a experiência prazerosa

de consumo. É constante

de um brinquedo, está a

com objetos e pessoas, surge
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a Sucatoteca. A Sucatoteca

feitos por ambientalistas,

estando sempre preocupadas

é o espaço em que o lixo é

pesquisadores, professores

com a manutenção de uma

transformado em recurso

e outros profissionais, a

boa qualidade de vida.

lúdico-pedagógico.

respeito da problemática

Sendo assim, o professor

[...] a sucatoteca é um ambiente

do lixo, em todo o mundo,

da Educação Infantil pode

que suscita a invenção e a

proporcionaram a todos a

desenvolver ludicamente com

imaginação, onde o uso de

conscientização dos “três

seus alunos alguns conceitos.

materiais recicláveis oportuniza

erres”: Reduzir, Reutilizar e

São exemplos:

a construção e reconstrução

Reciclar.

•

Coleta seletiva: é

de objetos que, aliados ao

Reduzir: diminuição dos resíduos

a separação do lixo de acordo

imaginário, transformam-se em

a serem gerado em determinada

com seu tipo de material. A

brinquedos ricos e singulares,

atividade. Reutilizar: utilizar

Coleta Seletiva é o primeiro

justamente porque têm a autoria

novamente um determinado

passo para a reciclagem;

e o toque de cada criança.

resíduo, que seria normalmente

(SILVA, mimeo, sd)

descartado após sua primeira

latas de lixo bem grandes,

É importante ressaltar

utilização em determinado

recolhidas por caminhões de

que além da possibilidade

processo. Reciclar: tratar de um

limpeza, e que devem estar

de desenvolvimento da

determinado resíduo descartado

pintadas de acordo com o

capacidade criativa, o

após sua utilização, de modo

lixo que armazenam;

trabalho com sucata permite

que este seja transformado em

a conscientização ecológica.

matéria-prima para a elaboração

da empresa de limpeza que

O lixo reutilizado e recriado

de novos produtos com a

busca o lixo em sua casa e

carrega uma mensagem

mesma ou outra finalidade.

limpa as ruas. É o gari;

psicologicamente construtiva.

(SACRAMENTO, 2004, p. 97)

•

•

•

Containers:

Gari: é o homem

Lixo: é tudo

De maneira simbólica ou

Além disso, é possível

aquilo que a gente joga fora,

por analogia, podemos lidar

ao professor, na escola

desde papéis de chiclete até

com o nosso lixo, também

desenvolver um vocabulário

brinquedos velhos;

usando as partes que não nos

específico sobre a reciclagem

agradam, para dizer coisas,

– assunto extremamente

o resto de comida das nossas

fazer e ser integralmente.

pertinente nos dias atuais. É

refeições.

•

Desde os anos

função da escola, preparar as

70, 80 e 90 do século XX,

crianças para as mudanças

o lixo em matéria-prima para

estudos e discussões

que ocorrem na sociedade,

fazer produtos novinhos;
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•

Lixo orgânico: é

Reciclar: transformar
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•

Preservar: é

mantendo tudo bem limpinho.

trabalho com sucata facilita

respeitar a Natureza, poupando

Entre outros benefícios

a aquisição dos materiais

o corte das arvores, evitando

do trabalho com sucata, está

básicos para confecção dos

o despejo de lixo nos rios e

o custo. A gratuidade do

brinquedos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a reflexão

que o conteúdo imaginário do

Trabalhar com sucata

proporcionada pelas leituras

brinquedo é que determinava

é vislumbrar um projeto que

referidas na pesquisa

as brincadeiras infantis,

permite, por si só, múltiplas

podemos tecer algumas

quando na verdade quem

habilidades e distintas

considerações finais. Nos

faz isso é a criança. Por esta

competências. É mobilizar a

arriscamos a afirmar que as

razão, quanto mais atraentes

razão para que o projeto se

crianças sentem satisfação ao

forem os brinquedos, mais

estabeleça; é desenvolver a

brincar com brinquedos que

distantes estarão do seu

criatividade para a busca do

elas mesmas construíram.

valor como instrumentos

novo; é despertar a emoção

do brincar.

e o imaginário para fazer

Benjamin (1984) fez
algumas reflexões importantes

Nesse sentido, o

sobre o lúdico, considerando

trabalho com a confecção

o seu aspecto cultural.

de brinquedos, a partir de

Brinquedo e brincar, para

sucata, resgata o prazer

o autor, estão associados e

pela criação. A Sucatoteca

documentam como o adulto

é o lugar da criatividade e

se coloca em relação ao

do inter-relacionamento

mundo da criança.

da pessoa com o meio, da

Os estudos do referido

criança com o meio ambiente

autor mostraram como, desde

criado pelo professor na sala

as origens, o brinquedo

de aula e as respostas dos

sempre foi um objeto criado

outros a esse meio também.

pelo adulto para a criança.

É o espaço potencial da visão

Segundo Benjamin (1984),

objetiva mesclada com a

acreditava-se erroneamente

visão subjetiva da realidade.
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dessa construção o verdadeiro
sentido de existir: brincar.

http://trabalhosdaprofivani.blogspot.com.
br/2012/09/jogos-de-reciclagem.html
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Este artigo tem como

o foco da escola e cumprir

produtor de textos. Priorizar

objetivo aproximar alunos e

com os prazos estabelecidos

o diálogo para saber se o

pais a um ambiente letrado

e responder questionários,

ouvinte está entendendo a

desde a educação infantil,

ao invés de preocupar se

história contada, utilizar um

incentivando e despertando

houve aprendizado, conhecer

vocabulário simples, fazer a

o gosto e prazer pela leitura.

as preferências dos alunos,

mediação da leitura contando

Não dar liberdade ao aluno

fazer sondagens ajudará o

histórias que tragam valores

nas escolhas dos livros vem

professor a descobrir caminhos

onde a criança possa refletir

causando um afastamento

para que esse aluno se torne

sobre si mesma e sobre os

e o desprazer pela leitura,

um leitor competente e

outros.

Palavras-chave: Leitura; Gosto; História
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INTRODUÇÃO
O assunto abordado

vezes ao fazer a leitura

incentivando e despertando

pelo artigo está relacionado à

não coloca emoção na fala,

o gosto e prazer pela leitura

falta de estratégias do professor

não apresenta as imagens

é o objetivo da pesquisa. É

em sala de aula o que vem

presentes no livro, os pais

importante dar liberdade

causando o desinteresse dos

não leem para seus filhos e

para que os alunos escolham

alunos em relação ao gosto

com todos esses problemas

os livros de sua preferência

pela leitura, a maioria dos

apontados dentre outros,

e promover momentos

professores não são leitores

vem causando nas crianças

de diálogos e trocas de

e impõe aos alunos o livro

o desinteresse e desencanto

experiências, assim o prazer

que tem que ler, muitas

pela leitura.

pela leitura acontecerá

cobranças, não oportuniza

Aproximar alunos e

momentos de diálogos, de

pais a um ambiente letrado

trocas, o professor muitas

desde a educação infantil,

naturalmente e se estenderá
ao longo da vida.

O GOSTO PELA LEITURA
Resgatar as histórias
infantis é fundamental,

leitura em seus diferentes

emoções, sentimentos e

âmbitos.

pensamentos presentes na

possibilita às crianças

As histórias se

conhecerem a vida dos

constituíram ao longo do

A Literatura infantil

personagens, seus costumes,

tempo de acordo com relatos

passou por inúmeras mudanças,

sua cultura, expressão, e

e registros, não é possível

mudou o vocabulário e as

assim compreender que um

descrever o período que se

ilustrações, as narrativas

dia essas narrativas fizeram

iniciou, mas desde a criação

atuais partem da realidade

parte da vida de nossos

do mundo até os dias atuais,

dos alunos e as imagens são

antepassados, não deixar no

as histórias fazem parte das

de situações reais na maioria

esquecimento esse universo

nas nossas vidas e por meio

das vezes, porém, consolidar

lúdico e fantástico que a

delas conseguimos transmitir

as narrativas atuais e valorizar

376

vida humana.
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os contos de fabulas e as

É importante que

reconheça a funcionalidade da

histórias antigas, permite

ao iniciar as histórias o

língua, entender a linguagem

que o aluno viaje no mundo

professor escolha um lugar

formal e informal, por meio de

da fantasia, imaginação e

calmo e aconchegante, sem

portadores textuais presentes

encantamento.

interrupções, onde haja a

no seu cotidiano, para que o

Esse contato estreita

interação e principalmente

aluno se aprofunde no mundo

a relação afetiva entre pais e

que o leitor se entregue aos

letrado e possa entender o

filhos, além de incentivar a

personagens, onde a criança

uso social da linguagem e

comunicação e a aproximação,

possa se imaginar na história

escrita na sua diversidade.

ao tocar a barriga da mãe e

e ao termino deixar a criança

A relação família e

fazer leituras para o bebê

manifestar a sua opinião a

escola são essenciais para a

no útero materno até os

respeito dos personagens

formação do sujeito leitor,

primeiros anos de vida,

presentes.

o contato com a leitura e

faz com que essa criança

Ler é uma atividade

diferentes gêneros textuais,

se aproprie da linguagem,

permanente e necessária que

tem que iniciar antes da

desenvolve a imaginação,

o professor se planeje antes

chegada a escola, a criança

percepção e criatividade

de iniciar a leitura, trazendo

tem que ser estimulada

e a pronuncia correta das

textos completos e com histórias

pela família e a família tem

palavras.

significativas, quanto maior

que receber orientação da

Para a formação

for o entendimento do aluno,

escola para que essa parceria

de futuros leitores e

melhor será o seu rendimento

aconteça. Na maioria das

imprescindível despertar na

e compreensão. A escola tem

vezes os pais não têm livros

criança o gosto pela leitura,

um papel importante no que

em casa e esses empréstimos

e de suma importante que a

diz respeito à leitura, toda

incentivam o interesse pela

escola e família estabeleçam

criança que tem acesso a

leitura e torna-os sujeitos

parcerias para que, desde

livros e são estimuladas a

leitores desde a infância e

a educação infantil, esse

ler desde criança se torna

prazer se estenderá ao longo

aluno tenha vontade de

adulto mais consciente,

da vida.

ler e ouvir histórias, não

crítico e reflexivo, além de

A criança passa o

importa o gênero, priorizar

ampliar o seu vocabulário.

maior tempo de sua vida com

a preferência da criança e

O professor trabalhar

a família, e atitudes simples

interdisciplinar as diferentes

com diversos gêneros textuais

por parte dos pais, podem

áreas do conhecimento.

contribuirá para que o aluno

auxiliar muito esse aluno a
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se interessar pela leitura,

função social de cada objeto

muito satisfatório, esse

deixar a criança ter contato

manuseado ajuda o aluno a se

aluno trará uma bagagem de

com livros, gibis, lista de

apropriar do mundo letrado

conhecimentos adquiridos

compras, bula de remédio

onde estamos inseridos e o

no seu dia a dia.

entre outros e ensinar a

seu ingresso na escola será

O GOSTO PELA LEITURA
Desenvolver o hábito

isso temos tantos analfabetos

editados na internet, sem

da leitura é um processo

funcionais, por não ter vivido

custo nenhum para o aluno,

que deve iniciar desde os

em um ambiente letrado

e um excelente meio para

primeiros meses de vida,

desde a infância os prejuízos

aproximar essas crianças e

os pais leem para os seus

acompanham esse indivíduo

jovens à leitura.

filhos, a escola adotar

ao longo da vida.

Estabelecer discussões

metodologias instigantes

Vivemos em um

que estimulem a criticidade

que venha promover o gosto

mundo onde a tecnologia

infantil, possibilitar momentos

pela leitura, sem forçar,

está presente em nossas

de troca, resgatar o gosto e

com naturalidade e o prazer

vidas a todo instante, onde

o prazer pela leitura e algo

se estenderá vida afora. A

todas as informações são

que deve ser valorizado por

vontade de ler está ligada

trocadas por meio de celulares,

pais, alunos e professores,

com a motivação, infelizmente

computadores, iphone, ipad,

pois, quem lê viaja, no mundo

nossa cultura não e formar

tablete entre outras, e porque

fantástico e encantador que

sujeitos leitores, a preocupação

não aproveitar esses recursos

é a leitura nos seus mais

consiste em alfabetizar,

para estimular a leitura,

diferentes âmbitos.

codificar e decodificar, por

existe uma riqueza de livros
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A LITERATURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
O livro de literatura infantil nem sempre é explorado pela escola utilizando
todas as suas possibilidades, visto que os livros na maioria das vezes são usados sem
intenções pedagógicas, o qual é utilizado somente como um momento para distração
da criança, em que ela simplesmente o folheia sem nenhuma direção, não que este
contato, não seja importante, porém é importante que o professor esteja presente,
direcionando a curiosidade, instigando a vontade do saber mais. Este artigo tem como
objetivo analisar as contribuições do uso da literatura infantil durante o processo
de alfabetização e letramento. A literatura infantil é uma fonte enriquecedora de
conhecimento e informação, e oferece um método prazeroso e lúdico para que as
crianças possam seguir no mundo da leitura, que com certeza é mundo encantador e
muito prazeroso.
Palavras-chave: Alfabetização; Letramento; Literatura Infantil; Livros.
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INTRODUÇÃO
Há muito tempo,

de um individuo crítico,

que a criança tem que ter

pensava-se que ser alfabetizado

responsável e atuante na

a estimulação em todos os

era apenas conhecer as letras

sociedade, levando em conta

ambientes de sua vivência,

do alfabeto, saber junta-las

que hoje vivemos em uma

sua casa e sua escola.

e formar palavras, frases e

sociedade em que as trocas

Justificamos este

conseguir ler textos. Hoje

sociais acontecem rapidamente,

artigo, levando em conta a

sabemos que, embora seja

seja por intermédio da leitura,

importância que a literatura

necessário, conhecer o código

da escrita e tudo que pode

infantil possui, ou seja, que

linguístico não é suficiente

ser visto.

ela é fundamental para a

para o uso prático da língua

Diante disso a

aquisição de conhecimentos,

escrita. O letramento vem

escola busca conhecer e

recreação, informação e

cada vez mais utilizado com

desenvolver nas crianças as

interação necessários ao

o intuito de inserir a criança

competências da leitura e da

ato de ler. Percebemos a

em uma cultura letrada, ou

escrita e da literatura infantil

necessidade da aplicação

seja, não somente saber ler,

pode influenciar de maneira

coerente de atividades que

mas também compreender

positiva nesse processo, por

despertem o prazer em ler, e

aquilo que está

lido, se

isso a importância de ser

que estas atividades estejam

apropriar por completo da

utilizada desde os primeiros

presentes diariamente na

leitura e as escrita.

momentos da criança na

vida das crianças, com a

Neste artigo

escola, a leitura por ser um

interação não somente dos

temos por objetivo, analisar

instrumento motivador e

professores como também

o manuseio da literatura

desafiador, ela é capaz de

das famílias, descobrir como

infantil durante o todo o

transformar o individuo

a leitura é importante desde

processo de alfabetização

que está em processo de

cedo será favorável para o

da criança, bem como, no

alfabetização em um sujeito

resto da vida dessas crianças,

seu desenvolvimento social,

ativo, responsável pela sua

e quando todos que estão

emocional e cognitivo. Ao

aprendizagem, que entente o

relacionados com a criança

longo dos anos, a educação

contexto e busca entende-lo de

se envolvem no processo de

vem se preocupando em

acordo com sua necessidade.

alfabetização e letramento,

contribuir com a formação

Partimos do pressuposto

a aprendizagem fica mais
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prazerosa e significativa

leitura torne-se um prazer e

leitura, também aprenderá

para a criança.

não somente uma obrigação,

sobre as características e o

Mesmo sabendo da

o leitor entusiasmado,

funcionamento da escrita.

importância que a literatura

estimula outros leitores a

Ressaltamos também que

tem na vida da criança,

lerem também.

não existe uma ordem, pois

seja no desenvolvimento

Para Gouveia e Orensztejn

o processo de letramento

emocional ou na capacidade

(2006), “A língua deve entrar

pode acontecer antes da

de expressar melhor suas

na escola da mesma forma

alfabetização, ou seja, as

ideias à literatura ainda

que existe vida afora, ou

crianças antes mesmo de

por vezes é vista somente

seja, por meio de práticas

saberem ler e escrever,

como uma distração ou

sociais de leitura e escrita”.

quando estão com livros,

obrigação. O porquê será

No entanto, elas ressaltam

já são capazes de produzir

que isso acontece?

que estar concentrado num

a linguagem escrita e de

Existem dois fatores

ambiente letrado, apesar de

atribuir sentido aos textos

que contribuem para que a

ser condição para aprender

lidos, tendo em vista que

criança goste de ler e tenha

sobre a linguagem que se

mesmo antes de saberem ler

gosto em faze-la, são eles:

usa para aprender, não é

as crianças são capazes de

a curiosidade e o exemplo,

suficiente para garantir a

contar e recontar histórias,

reforçando sempre que

alfabetização.

desenhar aspectos que

sem o exemplo do adulto

O professor tem

foram marcantes na história,

que a cerca a criança não

um papel muito importante

discutir sobre a história e criar

tem como ser despertada

para garantir que seus

dúvidas e certezas sobre o

para a leitura e o prazer

alunos tornem-se leitores e

texto lido.

em fazê-la, o livro deveria

escritores de fato. Cabe ao

ter a importância de uma

professor trazer para a sala

televisão dentro do lar, ao

de aula as práticas sociais

invés dos pais colocarem

para o uso da leitura e da

desenhos animados na

escrita dentro da escola. O

televisão para os filhos se

professor deve dar significado

distraírem, lessem livros

para a leitura e para a escrita

com eles, mas não somente

dentro da escola, por que

isso interagissem com essa

ao mesmo tempo em que

leitura, fazendo com que a

o aluno aprende sobre a
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O PROFESSOR, A ESCOLA E A LITERATURA.
O nível de leitura das

vivemos em um mundo

escola está ligado à leitura e

pessoas no Brasil sempre foi

completamente letrado,

escrita, em toda e qualquer

muito baixa, não sabemos

no qual tudo depende de

matéria será necessário

se por falta de interesse

uma leitura e compreensão

ler e compreender o que

ou realmente por falta

dela. Muitos dos problemas

está escrito, além disso,

de oportunidades. Temos

encontrados pelos alunos no

também deverá manter o

também elevadas taxas de

decorrer dos anos de estudo

raciocínio lógico do que se

analfabetismo, talvez pelo

são decorrente de problemas

está lendo. O ato de ler tem

poder aquisitivo baixo, a

de leitura que não foram

muita importância na vida

ausência de políticas culturais

corrigidos na idade correta,

das pessoas, pois é o meio

e contínuas e a influência da

o aluno pode até conseguir

que facilita a comunicação

mídia são alguns itens que

ler o que está escrito, porém

entre as pessoas, no qual

podemos julgar relacionados

não consegue compreender

ser letrada é preciso para

ao problema do analfabetismo

o sentido daquilo que está

que o individuo que dela é

funcional visto com muita

escrito e grande parte das

membro reconheça o valor

frequência hoje no Brasil,

vezes não sabe o significado

dos conhecimentos, para

àquele que sabe ler, porém

das palavras, este mesmo

tornar-se leitor não só para

não sabe compreender aquilo

muitas vezes não consegue

compreender a sociedade,

que está lendo, ou seja, não

resolver problemas simples de

mas para ampliar o modo de

consegue compreender o

sua escolarização, tais como

ver o mundo como um todo,

sentido daquilo que está

os de matemática, enunciados

é de suma importância que a

lendo. Uma das atividades

de outras disciplinas, pois não

pessoa não apenas aprenda

primordiais desenvolvidas

aprendeu a ler o significado

a ler, mas sim aprenda a

pela escola para a formação

do texto que está lendo-se.

compreender aquilo que ali

dos alunos é a leitura e a

A falta de aprendizagem

está escrito, compreenda

escrita, entendida como

da leitura da forma correta

o sentido das palavras e

extensão da escola na vida e

faz com que o aluno tenha

também o sentido que tudo

na sociedade, sem a leitura é

diversos problemas por toda

aquilo que está escrito quer

muito difícil à comunicação,

a sua escolarização. Hoje

dizer.

tendo em vista que hoje

tudo o que se ensina na
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O professor como
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representante da escola,

tem a trazer. O professor

se pode apaixonar-se por

precisa ensinar os alunos a

deverá ser mediador de todo

aquilo que não se vê ou se

ler e também a compreender

o processo, fazendo o aluno

tem contato.

aquilo que estão lendo,

participar de atividades que

O professor que lê e

não somente ensinar a ler

façam com que a criança

gosta de ler e transparece isso

as palavras contidas nas

reflita e construa a partir

para seu aluno e transfere

histórias, mas também

da apreciação da literatura

alegria e entusiasmo para

ensinar a compreender os

infantil. É preciso que o

sua leitura, passa para os

textos específicos de outras

aluno tenha a liberdade de

alunos o prazer que é a

matérias, as quais fazem e farão

ter contato com o livro ao

leitura, fazendo assim com

parte de todo o processo de

mesmo tempo em que o

que os mesmos fiquem

escolarização, o aluno precisa

professor deverá oferecer

animados a ler e manusear

ser preparado não somente

atividades dirigidas, para

livros. É preciso que se passe

para fazer uma leitura, mas

que o aluno possa descobrir

vida para aquilo que se está

sim compreender aquilo que

tudo o que o livro é capaz de

lendo, quando o aluno se

está lendo-se, essa é a base

oferecer. O professor precisa

sente na história, consegue

para o sucesso escolar. Neste

ler as diversas histórias e

também se entusiasmar e

sentido vemos a importância

deixar com que seus alunos

sentir prazer no momento

de ser trabalhada a literatura

participem dessa leitura,

da leitura.

infantil desde a educação

fazendo perguntas, trazendo

O professor deve atuar

infantil, trazendo assim para

para dentro das histórias

como facilitador da relação

o aluno o prazer da leitura.

suas experiências e vivências.

da criança com a leitura,

Dentro da escola chegam

A escola tem seu

sempre tendo em mente

alunos que não conhecem

representante na sala de aula

que os métodos e práticas

livros, quanto mais à literatura

que é o professor, que é quem

adotadas vão permear essa

e tudo aquilo que ela pode

tem a responsabilidade de fazer

relação e que será por meio

lhes trazer, a escola ao passo

os alunos se apaixonarem,

de suas experiências que o

de um ambiente democrático

não só pela literatura, mas

aluno se aproximará ou se

faz com que a criança tenha a

também pela leitura, somente

afastará dos livros.

oportunidade de se relacionar

mediante ao contato com

com as possibilidades de

a leitura é que existe a

crescimento, explorando

possibilidade do aluno se

tudo de bom que o livro

apaixonar pela leitura, não
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A LITERATURA E SUA INFLUÊNCIA NO
PROCESSO DE APRENDIZAGEM
No que diz respeito ao

aprender a ter maior domínio

do trabalho de alfabetização,

ensino de leitura o professor

da linguagem. Por meio do

é preciso que o material

deverá utilizar diversas formas

contato com a literatura a

utilizado seja apropriado para

de linguagem, tendo em vista,

criança inicia o processo

a faixa etária no contexto

que as crianças adquiram

de apropriação da norma

educativo, os quais devem

as múltiplas linguagens

culta, aprende o sentido das

ser pensados e lidos antes

de maneira estruturada e

palavras e a forma correta de

de serem trabalhadas,

em suas várias formas de

usá-las. A criança tem muito

devendo-se levar em conta,

explicação, de interpretação

interesse em sons, ritmos

o que aquilo irá trazer para

e da simbolização de imagens

e cenas individualizadas,

as crianças, a importância do

na sala de aula.

por isso os livros que são

texto no momento e quais

É preciso que

destinados às crianças em fase

capacidades poderão ser

tenhamos uma definição

de alfabetização devem ser

desenvolvidas com aquela

bem objetiva a respeito do

recheados de imagens, com

leitura.

tipo de leitor que queremos

poucos textos, muitas gravuras;

Os livros de literatura

educar e o porquê queremos

é importante também que

utilizados para alfabetização

educa-lo, pois a leitura é o

os livros contenham itens da

devem apresentar os mais

processo que faz com que

vivencia das crianças, como

variados assuntos, e devem

o homem participe da vida

bichos, objetos conhecidos e

ser adaptados para a

em sociedade, em que ele

cenas familiares ao mundo

compreensão do leitor sempre

poderá compreender o seu

infantil e tudo aquilo que

que necessário significativo

presente e o seu passado

faz parte da vivencia natural

ao seu universo, algumas

e ter a oportunidade de

da criança que é de muita

histórias podem sofrer

transformação sócio – cultural

importância, as crianças

adaptações por parte do

futura.

participam mais, quando se

professor para que entre em

A utilização da literatura

veem na história, veem algo

acordo com a realidade a qual

infantil ajuda a criança a

semelhante àquilo que faz

sua turma está inserida, por

compreender o mundo

parte de seu dia-a-dia.

isso é de extrema importância

que a cerca e também a
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Para uma boa qualidade

o professor saber em qual
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contexto social a escola e sua

leitura é a compreensão de

ortografia de forma completa.

turma esta inserido, pois é

tudo o que está passando-

A criança precisa reconhecer as

importante a leitura partir de

se nos textos dos livros.

palavras para a compreensão

um ponto de interesse dos

A alfabetização tem como

da leitura. Os programas

alunos. É muito importante

objetivo auxiliar as crianças

de alfabetização devem ter

que o texto escolhido, funcione

a compreenderem aquilo

como foco o reconhecimento

como algo capaz de fazer a

que estão lendo e com isso

das palavras, pois a criança

integração do sujeito com

desenvolver estratégias para

que tem o reconhecimento

o meio que vive, aceitando

continuar lendo de forma

ortográfico conseguira escrever

ou não os padrões sociais,

autônoma. De modo que ler

corretamente as palavras.

posicionando-se assim

e escrever é se comunicar,

A leitura quando

criticamente diante dessa

o leitor deve estar situado

valorizada, vê como importância

sociedade. As ilustrações devem

no tempo e no espaço para

a inclusão do sujeito em uma

ser coloridas, sugestivas, que

que possa compreender

cultura letrada. Nesse sentido,

deixem com que as crianças,

sem o sentido daquilo que

o ato de ler em primeiro

deem vida àquilo que estão

foi escrito. Aprender a ler

lugar deve desenvolver

lendo, que consigam gerar

é bem diferente de apenas

habilidades simples como a

conclusões e idéias sobre

leitura, pois podemos ler

decodificação, em segundo

o que estão vendo. Em um

sem compreender aquilo

lugar atribuir sentido aquilo

bom livro infantil devem ser

que está escrito e bem como

que foi decodificado. Tendo

encontradas gravuras ricas e

podemos compreender sem

em vista isso, o domínio

ingredientes interpretativos

ler. O processo de ensinar

das habilidades de leitura

que completem e enriqueçam

e aprender a ler não pode

e escrita, acaba por evitar a

o texto escrito. Principalmente

ser confundido com o real

evasão escolar, oferecendo

no início das apresentações

sentido da leitura.

assim ao sujeito melhores

do livro para a criança é

O ler e escrever

chances no mercado

importante que o livro tenha

caminham juntos, porém a

profissional e permite que

muitas imagens grandes,

escrita é bem mais complexa e

este sujeito possa exercer

que incentivem a criança a

exige que sejam desenvolvidas

de forma mais consciente

fazer as correlações do que

características ou melhor,

a sua cidadania, uma vez

está vendo com aquilo que

competências extras, ousa seja,

que lendo e escrevendo, a

está escrito.

escrever exige que a criança

pessoa se torna mais critica

aprenda as representações da

e menos passiva as outras

A finalidade da
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pessoas.

de forma mais tranquila a

domínio da linguagem e

A literatura infantil

assimilação da linguagem

da língua, dentre outros.

trás ligações entre o ler e

o que reflete não somente

Muitos são os benefícios que

o escrever, além de fazer

na escrita, mas também na

acompanham a leitura, todo o

um resgate da língua e de

fala e na leitura.

processo de desenvolvimento

estruturas mais complexas

A leitura pode e deve

intelectual, como reflexão,

da língua. Mediante isso,

acompanhar a criança durante

raciocínio, capacidade

por meio da leitura se tem o

todo o seu crescimento,

de concentração e de

domínio do uso da linguagem

pois para todas as suas

abstração, desenvolvimento

levando em conta os padrões

fases existem literaturas

cognitivo, direcionamento do

da norma culta, tais como:

adequadas, voltadas para o

pensamento, desenvolvimento

acentuação correta das

desenvolvimento da criança

psicológico, criatividade,

palavras, a utilização de

de determinada idade,

imaginação, comportamentos,

pronomes e verbos, além

contribuindo de forma lúdica

todos esses aspectos dos

da concordância, que é

e prazerosa para a conquista

30 desenvolvimentos são

muito importante para dar

da linguagem, ou seja,

empregados durante uma

o sentido correto às frases e

quando a criança começa a

leitura, todos esses processos

textos. Neste caso se fizemos

nomear os objetos, as partes

ocorrerão com ou sem o

uso da literatura para tais

do corpo, animais, pessoas

auxílio e amparo da literatura

aprendizados, tiraremos dos

próximas e entes familiares;

infantil, porém, talvez com

alunos o peso de aprender

apreensão das situações e

menos êxito e certamente

tais itens da norma culta sem

ocasiões familiares; atuar na

com menos prazer, porque

ter a obrigação de memorizar

socialização e racionalização

a leitura ensina por meio do

as regras gramaticais e tendo

da realidade, alfabetização,

lúdico, do encantamento.

ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTO E
LITERATURA INFANTIL.
O letramento e seu
conceito é algo que vai além
da alfabetização, e que
também vai muito além de
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ler e escrever.
Conforme afirma
Soares, 1998:
Letramento é o resultado da

ação de ensinar ou aprender
a ler e a escrever: O resultado
ou condição que adquire um
grupo social ou um individua
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como consequência de ter-se

necessárias para o ato de

o hábito, as habilidades e até

apropriado da escrita.

ler e escrever. Alfabetização

mesmo o prazer da leitura e da

Ser uma pessoa

ocorre a partir da aquisição

escrita de diferentes gêneros de

letrada vai muito além de

de um conjunto de técnicas

textos, em diferentes suportes

saber somente ler e escrever,

para se exercer o uso da

ou portadores, em diferentes

mas sim saber usar de forma

leitura e da escrita, ou seja,

contextos e circunstancias.

social o uso da leitura e da

trata-se de um processo em

Letrar a criança é levar

escrita. Para ser considerada

que se adquire o domínio do

ela a ter experiências sociais

letrada a criança não precisa

código linguístico.

de leitura e de escrita, é fazer

saber ler e escrever, basta

Vemos que alfabetização

que ela adentre o mundo

que faça parte das praticas

e letramento são processos

das letras, das palavras e de

sociais da leitura e da

distintos, porém, não

tudo mais que esse mundo

escrita, tais como: brincar

podem ocorrer separados.

tem a oferecer, fazendo com

de escrever (um exemplo é

A alfabetização ocorre por

que a criança crie o hábito

quando a criança brinca de

meio do letramento e suas

e o gosto pela leitura. Não

escolinha ou de escritório) e

atividades.

basta apenas que a criança

ouvir histórias (a criança faz

Segundo Soares, 2008:

seja alfabetizada ou letrada,

a representação de papéis

Estar alfabetizado não é um

é necessário que a criança

imitando seu professor ou

requisito para ser letrado, ou

aprenda a ler e a escrever,

familiar, contando histórias

seja, para se participar de práticas

bem como os faça com prazer

para seus bonecos ou

sociais de escrita. Letramento

e vontade, onde é fundamental

ursinhos de pelúcia), ou seja,

está centralizado no social, já

que a criança perceba isso

estar envolvido e inserido

estar alfabetizado, trata-se uma

como algo fundamental e

no mundo da leitura e da

habilidade individual.

prazeroso.

escrita.

Soares, 2004 afirma:

A literatura infantil é

Quando a alfabetização,

Se alfabetizar significa orientar

uma grande ajuda durante

Magda Soares (1988), diz que

a criança para o domínio da

todo o procedimento de

é vista como um processo

escrita, letrar significa leva-la ao

alfabetização, dando um

que ocorre com base da

exercício das práticas sociais de

grande auxilio e facilitadora

troca de experiências entre

leitura e de escrita. Uma criança

da aprendizagem, bem como

o adulto letrado e a criança,

alfabetizada é uma criança que

evoluidora da imaginação, da

fazendo com isso, o processo

sabe ler e escrever, uma criança

criatividade e o prazer pela

de aquisições de habilidades

letrada é uma criança que tem

leitura. Pensar a literatura
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infantil durante o processo

a criança vivencie situações,

incentivadora e motivadora

de alfabetização e letramento

que cotidianamente não é

da inserção da criança no

significa colocar a criança em

possível. A leitura pode lhe

mundo da literatura infantil,

universo de aprendizagem

proporcionar experiências

proporcionando a interação

lúdico e prazeroso, no qual

significativas e enriquecedoras,

do real e do imaginário,

ela terá com certeza um maior

desde que a criança seja

enriquecendo e fazendo

estímulo para aprender a

inserida neste mundo desde

despertar a fantasia e o

ler e a escrever.

cedo, onde a escola é o

lúdico.

Com o auxilio da

local de democratização de

literatura infantil é possível que

esse saber, em que ela será

A LITERATURA INFANTIL NO PROCESSO DE
LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO
Várias questões

por Kleiman (2000), que diz

fragmentado. Temos ainda a

influenciam a aprendizagem

que a concepção utilizada com

leitura decodificada, a qual

da leitura no sistema de

frequência sobre o trabalho

possui a resposta de uma

educação brasileiro. Os alunos

com leitura, vê o texto como

pergunta ou comentário a

passam por todos os níveis

um depósito de informações,

qual o leitor somente ao

desse sistema de educação,

apresentado por palavras, no

passar o olho pelo texto

porém muitas vezes, muitos

qual quem lê busca o sentido

consegue localiza-la.

deles, não conseguem sequer

para as palavras, uma a uma,

interpretar o significado de

para chegar efetivamente a

um texto, não porque não

mensagem a qual o autor

A linguagem não funciona dessa

sabem ler, mas sim porque

quer passar. Tal atitude

maneira isolada: ela é associativa,

não aprenderam a dar sentido

transforma o leitor em um

uma rede de sentidos. Erra,

e significado a essa leitura,

ser acomodado e passivo, o

mais ainda, o professor ao

ou seja, não foi construída a

qual não consegue chegar

deixar de investigar com maior

capacidade de dar sentidos

ao verdadeiro significado

profundidade o pensamento

diferenciados, para os textos

do texto, ao qual está lendo,

expresso no texto. Em lugar

que se lê.

uma vez que essa junção

desse questionamento, o

de palavras faz o texto ficar

professor transfere ao aluno

Existe uma crítica feita
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Neste sentido, Costa
(2004) ressalta que:
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a capacidade de opinar: sem

A literatura infantil

criatividade e a fantasia de

que o estudante tenha sequer

aos poucos a leitura é vista

quem lê, propondo assim

compreendido o texto, já está

como uma possível forma de

uma nova versão do mundo

o professor a perguntar-lhe a

formação conceitual, tendo em

que a cerca.

opinião. O posicionamento critico

vista as grandes deficiências

a concordância ou discordância

de leitura encontradas na

É aconselhável não proibir à criança

com o autor. (COSTA, 2003).

idade adulta, uma vez que por

nenhuma leitura que implique

A criança precisa

meio da leitura emancipamos

esforço superior ao que ela realiza

ser levada a posicionar-

pensamentos, construindo

quase inconsequentemente,

se de forma critica sobre

então uma autonomia de

na leitura corrente, e nunca

o texto, ou seja, a criança

idéias, por isso tamanha

proibir leitura pelas quais a

precisa aprender analisar

importância da literatura

criança sinta interesse, pois

a intenção do autor e suas

para o desenvolvimento

com tal atitude cria-se um

idéias dentro do texto lindo,

linguístico e intelectual dos

obstáculo e possibilidade de

fazendo assim um confronto

indivíduos.

a criança mais rapidamente as

Para Sosa (1982):

com as suas próprias idéias,

A literatura apresenta-

etapas de seu desenvolvimento

tendo a oportunidade

se as crianças de diferentes

e, se desprezássemos o fator

assim de construir novos

formas e algumas delas

tempo, diríamos: a possibilidade

conhecimentos.

bastante expressivas, onde é

de cumpri-las com maior

A literatura usada

necessário assim oferecer a

profundidade.

em sala de aula é um ato de

elas os mais diversos materiais

Quando o professor lê

comunicação e interação que

de leitura. O professor tem

uma história ele proporciona

permite a criança a descobrir,

o dever em transformar a

uma viagem para o fascinante

criar e ainda mais interagir

sala de aula em um ambiente

mundo da literatura infantil.

com a realidade de mundo,

estimulante, no qual as

Quando a leitura é feita

ou seja, a literatura é capaz

crianças encontrem as mais

pelo professor, o aluno é

de levar a criança a expor

variadas situações, nas quais

incentivado a se manifestar,

suas idéias e a prepara para

elas possam manifestar

participar ativamente, fazendo

ser critica e construtiva.

livremente os questionamentos

perguntas, interpretações,

A literatura permite não

que fazem por intermédio

colocando para fora suas

somente a criança e criar

da leitura de textos da

idéias e expressões sobre

signos verbais e escritos, mas

literatura infantil, pois estes

a história.

sim uma série de linguagens.

alimentam a curiosidade, a
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não precisa ser somente em

uma grande contribuição

O livro para ser

forma de histórias, podendo

para que os alunos possam

desejado pelo aluno precisa

ser poemas, jogos verbais,

expandir seus conhecimentos

proporcionar muitas

parlendas, os quais se

sobre o mundo e modificar

descobertas e trazer para as

tornam também elementos

suas relações e interações

crianças questionamentos,

imprescindíveis para a rotina

com o mesmo. O professor

possibilidades e para isso ser

escolar. As obras literárias,

precisa ser consciente sobre

possível os seus conteúdos

aliadas a uma organização

o seu papel no processo do

devem estar atrelados a

adequada de materiais,

desenvolvimento cognitivo,

assuntos da vivência da

formam um meio de

compreendo então a importância

criança, curiosidades da faixa

mediação importante para o

de um bom acervo / coleção,

etária, linguagem apropriada

desenvolvimento de funções

organização com suas

e favorecer uma qualidade

psicológicas superiores.

atividades, aprimoramento

para a boa leitura.

A literatura tem

de suas competências.

A LEITURA E A FORMAÇÃO DE LEITORES
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Para gostar de ler,

elementos explícitos e

obras lidas e constrói um

é preciso ler bem. E para

implícitos; estabelecer relações

percurso leitor próprio,

ler bem, é necessário ter

entre a obra lida e outras

inicialmente mediado pelo

diante de si bons materiais

já conhecidas; descobrir

professor e, posteriormente,

de leitura e situações que

os inúmeros sentidos que

com autonomia.

favoreçam um trabalho ativo

podem ser atribuídos a ela;

É de responsabilidade

de construção do sentido do

justificar e validar a sua leitura

do leitor adulto, mostrar à

texto. Isso exige oferecer

com base em elementos

criança como os escritos que

livros variados e de qualidade,

encontrados no próprio texto

circulam no cotidiano podem

selecionados por educadores

e em seu contexto. Ou seja,

ser utilizados a fim de que

que planejem atividades que

formar leitores requer um

a mesma compreenda seus

possibilitem, entre outras

investimento significativo na

sentidos. A criança só é capaz

coisas: compreender o que

construção de uma comunidade

de compartilhar deste mundo

está escrito e também o

que compartilha seus textos,

quando compreende o seu

que não está identificando

troca impressões acerca de

significado. Ela descobre a
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diferença entre a fala e a

em folhear o livro. Algumas

leitura é muito importante

escrita, ambos necessários

crianças infelizmente não

gera a independência

a aprendizagem inicial da

tem a oportunidade de ter

emocional e cultural, quem

leitura.

contatos com livros antes

não sabe ler vive a mercê da

O primeiro contato

de sua entrada na escola,

sociedade, por isso é preciso

das crianças com a leitura é

então quando chega à escola

investir na leitura desde os

por meio de outras pessoas

o professor precisa fazer a

primeiros anos de vida, pois

lendo para ela, ouvir histórias

apresentação da criança para

quem aprende a ler tem o

é uma forma de ler, em que

o livro e também fazer que

poder de traçar sua própria

se gera a primeira curiosidade

ela se familiarize com ele. A

caminhada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
No decorrer deste

no desenvolvimento do aluno

oferecer aos seus alunos, um

trabalho observamos o quanto

leitor, levando em conta o

contexto de letramento que

à literatura contribui para

processo de alfabetização

seja rico e significante para

o desenvolvimento infantil,

e letramento.

as crianças, as histórias, as

para o seu entendimento

Vimos também neste

dramatizações, brincadeiras

de mundo, das coisas que

trabalho que o ato de ensinar

e a ludicidade devem ser

nele acontecem e ainda

a ler e a escrever não pode

estratégias condutoras

seu entendimento sobre

de maneira alguma ser algo

para a construção desse

si mesmo. À medida que a

jogado, somente fazer a entrega

conhecimento que é o ler e

criança vai adquirindo novos

de livros para entreter os

escrever.

pontos de vista, experiências e

alunos por alguns minutos,

consegue por meio da leitura

mas sim algo que realmente

leitura e da escrita pode

realizada descobrir novas

tenha significado, no qual

ser facilmente favorecido

possibilidades é despertado

o aluno se sinta instigado a

dentro da sala de aula e um

o prazer em ler.

querer cada vez mais ter o

desses favorecimentos é

Neste trabalho

livro presente em sua vida.

formar leitores e escritores

buscamos indicações da

A Educação Infantil

com autonomia, para tanto é

importância da literatura

desempenha seu papel em

necessário que a escola tome

infantil, e como esta influencia

relação à alfabetização, ao

para si a tarefa de ensinar

392
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a cultura letrada aos seus

ampliem seus conhecimentos

alunos. Favorecendo o contexto

e compreendam o mundo

do letramento o professor

que os rodeia, sentindo-se

possibilita que os alunos

participante dele.
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JOGOS NA SALA DE AULA: COMO UTILIZÁ-LOS NA
PRÁTICA DA ALFABETIZAÇÃO?

THAIS CRISTINA MACIEL
Pedagoga, pós-graduada em psicopedagogia, ludopedagogia, gestão e docência na educação básica,
deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência intelectual e deficiência física. Professora de educação
infantil e ensino fundamental I na Emei Otávio José da Silva Junior e EMEF José do Patrocínio, ambas na
Prefeitura do Município de São Paulo.

Esse artigo vem

pesquisa que os jogos criam

de modo prazeroso e com

contribuir com estudos sobre

situações onde as crianças

isso acabam desenvolvendo

a possibilidade de se trabalhar

enfrentam a necessidade de

aprendizagem dos sistemas

com jogos nos anos iniciais

realizar a leitura, a escrita e

linguísticos e melhorando o

do ensino fundamental como

a interpretação de textos de

desempenho escolar.

uma estratégia alternativa

forma espontânea. Como o jogo

para colaborar, de maneira

é motivador, as crianças têm

lúdica, na alfabetização dos

seus raciocínios estimulados,

alunos matriculados nesse

se esforçam e buscam

ciclo. Fica notório nesta

soluções para os desafios

Palavras-chave: Alfabetização; Jogos; Educação.
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INTRODUÇÃO
Durante muitos anos

profissionais que optam por

como tema para a construção

o uso da cartilha nas séries

adotar práticas construtivistas

deste artigo, uma vez que

iniciais do ensino fundamental

na alfabetização, oferecendo

os jogos podem colaborar

foi indispensável. Era a

para os alunos materiais

com o desenvolvimento das

ferramenta de alfabetização

diversificados, inserindo

competências e potencialidades

dos brasileiros, muitas vezes

jogos com objetivo de

das crianças, promovem

o único material didático

aprendizagem, pesquisando

oportunidades de intervenção

para ser explorado. Seus

a realidade e os interesses

para que o aluno avance

textos eram curtos, formados

dessas crianças para poder

no letramento, estimula

por frases simplificadas

oferecer-lhes um ensino

o cognitivo, permitem a

com sílabas trabalhadas

prazeroso e significativo.

aprendizagem da leitura e

repetidamente e sem vínculo

Já que o ato de jogar

escrita, possibilita a criação e

é uma ação que todas as

construção do conhecimento,

Nos dias de hoje,

crianças gostam de realizar,

eleva a autoestima e promove

cresce o número de escolas e

esse conceito foi utilizado

socialização.

com a linguagem oral.

UTILIZANDO JOGOS NA ALFABETIZAÇÃO
Para construir o processo

escrita, maiores serão suas

formuladas desde o primeiro

de leitura e escrita a criança

experiências e descobertas.

nível evoluirão até que se

passa por diferentes níveis

Deste modo, a medida que a

torne alfabética.

dentro de um processo de

criança é motivada e tenha

Entretanto, de acordo

evolução. A criança cria por

oportunidades de vivenciar

com Bizzotto, Aroeira e

si própria algumas regras de

ações de leitura comparando

Porto (2010, p.23), “é preciso

como se produz a escrita e,

suas hipóteses com o modelo

sempre considerar que essa

paralelo a isso, constrói seu

no qual está tendo acesso,

construção não é linearmente

próprio código de sinais.

seus conceitos iniciais sobre

sequencial e acumulativa. Não

Quanto mais vasto for a

a produção da escrita serão

é a simples soma de conceitos

interação com modelos de

enriquecidos, suas hipóteses

ou de aprendizagens, nem
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agrupamento de partes de

lógico, está sempre presente

atividade própria, fornecendo

conhecimento. O vencimento

no jogo, o que torna essa

a esta seu alimento necessário

de um nível nem sempre ocorre

situação particularmente rica

e transformando a realidade

pela imediata superação de

para estimular a vida social e a

de acordo com as múltiplas

outro. Um aluno pode, por

atividade construtiva da criança

necessidades do eu (PIAGET,

exemplo, em uma mesma

(MACEDO, 2000, p. 14).

1973, p.158).

época ter desempenhos

O jogo contribui com a

O jogo possibilita

diferentes na produção de

aprendizagem, pois permite a

a transição da imaginação

um texto e na escrita de

ação intencional, a construção

para a ação. Assim sendo, a

palavras”.

de representações mentais,

criança trabalha a construção

O jogo propicia o

o desenvolvimento das ações

do real através da fantasia.

desenvolvimento cognitivo,

sensório-motoras e trocas de

Na educação, o brinquedo

manual, social e ajuda o aluno

interações. Quando o adulto

educativo é um recurso que

a refletir sobre o sistema

cria situações lúdicas a favor

ensina, desenvolve e educa

alfabético. Ele é composto

da aprendizagem, gera uma

com liberdade e prazer. Ele

por objeto, possui sistema

dimensão educativa. A criança

completa a criança em seu

de regras, resulta num

aprende de forma lúdica e

saber, conhecimentos e

sistema linguístico e tem

desenvolve suas estruturas

apreensão do mundo. O jogo

característica sociocultural,

cognitivas ao lidar com o

simbólico e as linguagens não

desta maneira pode ser

jogo de regra.

verbais também precisam ser

utilizado para o ensino de

Na tentativa que a criança faz

exercitados na escola, deste

conteúdos escolares.

de assimilar uma realidade, e

modo a linguagem verbal se

não possuindo ainda estruturas

transforma num instrumento

mentais plenamente desenvolvidas,

de pensamento. Portanto,

[...] a ação de jogar exige, por

ela aplica os esquemas de

ele é capaz de resgatar o

exemplo, realizar interpretações,

que dispõe, reconstruindo

direito da criança a uma

classificar e operar informações,

esse universo próximo, com

educação que respeite seu

aspectos que têm uma relação

o qual vive. Em muitos casos

processo de construção de

direta com as demandas

essa tentativa de reconstruir a

conhecimento.

relativas às situações escolares.

realidade acaba deformando-a

Para alfabetizar

O confronto de diferentes

de modo egocêntrico, pois sob

utilizando jogos é importante

pontos de vista, essencial ao

essas formas iniciais, constitui

saber que o conhecimento

desenvolvimento do pensamento

uma assimilação do real à

da criança é adquirido por

Conforme Macedo:
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um processo de natureza

de buscar formas e esquemas

e, gradativamente, o conduz

assimiladora, não simplesmente

de adaptação a problemas

ao esforço voluntário (RIZZO,

registradora. O mediador

gerados pelo meio ambiente.

2001, p. 40).

deve conhecer as capacidades

As emoções do jogo geram

Destarte, é importante

de seus alunos e elaborar

necessidades de ordem afetiva

destacar o papel do professor

atividades a partir dessas

e é a afetividade a mola dessas

como mediador entre o aluno

informações, promovendo assim

ações.

e sua construção de leitura e

condições estimuladoras no

O jogo motiva, e por isso é um

escrita, pois é fundamental

desenvolvimento da criança.

instrumento muito poderoso na

que o professor tenha domínio

O jogo possibilita a

estimulação da construção de

sobre esse processo, ficando

essa criança aprender de

esquemas de raciocínio, através

atento para perceber se a

acordo com seu ritmo e

da sua ativação. O desafio por

criança está assimilando

capacidade.

ele proporcionado mobiliza o

uma informação ao não,

A construção da inteligência é

indivíduo na busca de soluções

para então realizar uma

sempre resultante da coordenação

ou de formas de adaptação

intervenção adequada.

de ações realizadas com sentido

a situações problemáticas

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando o conteúdo

estimulando o pensamento e

de aula em momentos mais

programado para os alunos

unificando as questões afetiva,

motivadores e atraentes.

tem uma aplicação prática

motora e cognitiva. Além de

através dos jogos, eles se

todos esses benefícios, o jogo

sentem muito mais estimulados

também pode contribuir com

e atentos àquilo que estão

a aprendizagem da criança

fazendo. Sendo assim,

que apresenta dificuldades,

é importante valorizar o

pois funciona como uma

momento lúdico na escola,

ferramenta que apresentava

pois o jogo aplicado gera

diferentes caminhos para o

prazer acompanhado de um

aluno assimilar e construir o

empenho espontâneo, criando

conhecimento, transformando

um clima de entusiasmo,

encontros cotidianos em sala
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PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES E DOS

ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA/
SURDEZ SOBRE A INCLUSÃO SOCIAL
VALDINÊS ROSA DE SOUZA
Professora de Lingua Portuguesa na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, Professora de
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Diante da nova política

Identificar como estudante

dos estudantes com DA/S

de educação para todos, na

com DA/S e seus respectivos

e seus professores sobre a

qual a inclusão passa a ser

professores percebem o

inclusão social do estudante

o foco de uma educação

mercado de trabalho e acesso

com DA/S. Participaram

de qualidade e para todos.

ao trabalho pelo estudante

do estudo seis estudantes

Buscou-se no presente estudo:

com DA/S; 3) investigar a

surdos e dois professores do

1) investigar o conhecimento

percepção dos estudantes

Ensino Médio. Utilizou-se um

do estudante com deficiência

com DA/S e seus respectivos

questionário contendo questões

auditiva/surdez (DA/S) e seus

professores da relevância

comuns, aos professores

respectivos professores tem

da Libras e do intérprete na

e estudantes, de forma a

sobre a legislação de acesso

educação dos estudantes com

contemplar os objetivos.

ao mercado de trabalho; 2)

DA/S; 4) comparar a visão

Os resultados apontaram
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que o conhecimento sobre

são totalmente conhecidos

com deficiência, tanto entre

as possibilidades de acesso

ou não têm o devido crédito.

os professores como entre

ao mercado de trabalho e ao

Há necessidade de formação

os estudantes.

ensino superior ainda não

sobre os direitos da pessoa

Palavras-chave: Educação, Mercado de trabalho, Deficiência auditiva, cotas.

INTRODUÇÃO
de atingir e manter o nível

que cada estudante possui.

busca pela construção de

adequado de aprendizagem,

Por meio da educação, e o uso

uma sociedade igualitária,

• toda criança possui características,

adequado de instrumentos de

solidária e mais justa tem

interesses, habilidades e

avaliação, é possível identificar

sido constante, o estudo

necessidades de aprendizagem

o que cada um sabe e o

sobre a inclusão da pessoa

que são únicas,

que precisa ser aprendido.

com deficiência auditiva/

• sistemas educacionais deveriam

Os alunos com deficiência

surdez tem relevância diante

ser designados e programas

devem ser incluídos e ter as

das novas necessidades

educacionais deveriam ser

mesmas oportunidades. No

educacionais. As ferramentas

implementados no sentido

âmbito estadual, a Resolução

para a construção da

de se levar em conta a vasta

SE 61 de 11/11/2014 (SÃO

aprendizagem dos alunos

diversidade de tais características

PAULO, 2014) dispõe sobre

com deficiência devem ser

e necessidades,

a Educação Especial nas

adaptadas e flexibilizadas

• aqueles com necessidades

unidades escolares da rede

em relação à necessidade

educacionais especiais devem

estadual de ensino. Na referida

do estudante.

ter acesso à escola regular, que

Resolução podemos observar

O direito a educação

deveria acomodá-los dentro de

as considerações sobre o

é algo que deve ser garantido

uma Pedagogia centrada na

direito do aluno a educação

a todos. A Declaração de

criança, capaz de satisfazer a

com qualidade, com igualdade,

Salamanca (1994, p. 1)

tais necessidades.

bem como a necessidade de

Sabendo que a

Esta declaração, cujos

se garantir atendimento aos

• toda criança tem direito

direitos em nosso país são

alunos da Educação Especial.

fundamental à educação, e

expressos na LDB (BRASIL,

Também a Instrução n.4,

deve ser dada a oportunidade

1996), reporta às habilidades

de 15.01.2015 (SÃO PAULO,

proclama que:
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2015), orienta sobre o papel

para isso se faz necessárias

os resultados obtidos são

do educador especial e sua

investigações com relação

usados para subsidiar a prática

atuação no planejamento

à prática avaliativa, de que

pedagógica considerando

individual do aluno, avaliação

formas são elaboradas as

as habilidades dos alunos,

e acompanhamento.

avaliações, se há reformulações

sobretudo de que forma será

Para o aluno com

e adaptações nas mesmas

o trabalho direcionado ao

deficiência, a avaliação requer

de acordo com o currículo

aluno com deficiência.

um esforço colaborativo,

do Estado de São Paulo; se

EDUCAÇÃO INCLUSIVA E FORMAÇÃO
DOCENTE
A Declaração Universal

em todos os aspectos, onde

por ali perpassem. Por isso

dos Direitos Humanos

pais, educadores e alunos

concordamos com Sassaki

(1948) trata da dignidade

se conscientizem a cada dia

(1998, p.8), quando diz que:

de todas as pessoas e na

e se unam para que escola

Educação inclusiva é o processo

universalidade dos direitos,

seja de qualidade, que haja

que ocorre em escolas de

reconhecendo que “Todos

cumprimento da legislação

qualquer nível preparadas

os seres humanos nascem

e que todos tenham acesso

para propiciar um ensino de

livres e iguais em direitos”.

a verdadeira escola pública

qualidade a todos os alunos

No contexto da Educação

de qualidade que tanto

independentemente de seus

Inclusiva podemos afirmar

almejamos. Uma escola que

atributos pessoais, inteligências,

que os direitos educacionais

cumpra seu papel onde o

estilos de aprendizagem e

já são garantidos há muito

sistema funcione, onde haja

necessidades comuns ou

tempo. É direito do aluno

respeito e que todos que

especiais. A inclusão escolar

com deficiência aprender e

fazem parte do processo

é uma forma de inserção em

ter um ensino de qualidade

educacional sejam mais

que a escola comum tradicional

numa escola igualitária,

participantes não somente nas

é modificada para ser capaz

com acesso para todos,

atividades escolares, mas em

de acolher qualquer aluno

numa escola que faça a

tudo que envolva uma melhor

incondicionalmente e de

diferença na vida desses

possibilidade de crescimento

propiciar-lhe uma educação

alunos, que seja valorizada

para todas as pessoas que

de qualidade. Na inclusão, as
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pessoas com deficiência estudam

sujeito envolvido no processo

pedagógico de qualidade

na escola que frequentariam

de participação efetiva, o seu

requer um gerenciamento

se não fossem deficientes

papel, para o desenvolvimento

responsável com os recursos

(SASSAKI, 1998, p. 8).

das propostas a serem

materiais e financeiros com

O acesso à educação

executadas com foco na

o uso consciente, de acordo

está garantido na Constituição

aprendizagem do aluno com

com as reais necessidades

Federal e na Lei de Diretrizes

deficiência.

da escola, interagindo com

e Bases para a Educação

Nesse sentido

as demais dimensões da

Nacional, Lei nº 9.394, de 20

a construção do Projeto

gestão escolar. Possibilitar o

de dezembro de 1996 que

Político Pedagógico no seu

desenvolvimento do trabalho

estabelece as diretrizes e

aspecto pedagógico deve

coletivo, criando espaços para

bases da educação nacional,

considerar a aprendizagem

o diálogo através de reuniões

apresenta no artigo 58,

e a formação como foco

onde as pessoas possam ser

o entendimento sobre

da gestão pedagógica. O

ouvidas, envolvendo todos os

Educação Especial onde

trabalho com as habilidades e

sujeitos na busca de soluções

preferencialmente deve ser

competências dos alunos deve

para um melhor atendimento

oferecida na rede regular

oferecer-lhes a oportunidade

inclusivo, agindo sempre

de ensino. No artigo 59,

do desenvolvimento de seu

com justiça, respeito e o

especifica o que os sistemas

potencial preparando-os

tratamento com urbanidade.

de ensino devem assegurar

para seu contexto social. Na

É preciso considerar

aos alunos público-alvo da

perspectiva inclusiva precisa

ainda que o Projeto Político

Educação Especial:

desenvolver um processo que

Pedagógico é uma peça

Pensando no papel

contribua para o envolvimento

gerenciadora do projeto

da escola em relação à

da comunidade escolar no

pedagógico e do plano de

perspectiva inclusiva, podemos

que diz respeito à Inclusão

ensino, sendo seu componente

considerar que isso implica

Escolar, trabalhar em prol

mais importante o que se

na participação de todos os

de uma nova cultura na

relaciona à operacionalização

segmentos da comunidade

transformação de conceitos,

e acompanhamento dos

escola. É necessário que se

bem como dos ambientes físico

objetivos e metas dos mesmos,

compreenda que a escola

nas adaptações necessárias

tendo em vista que eles

sendo uma organização

para um melhor atendimento

dizem respeito à qualidade

social, cultural e humana,

dos alunos com deficiência.

do ensino e a avaliação que

deve deixar claro, a cada

Realizar um processo

irão ser levadas aos alunos,
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incluindo as pessoas com

Enfatizando a necessidade de

que desenvolva nos alunos

deficiência deficientes.

se pensar na heterogeneidade

conhecimentos e habilidades,

Faz-se necessário um

do alunado como uma questão

atitudes e valores que lhes

acompanhamento sistemático

normal do grupo/classe e pôr

possibilitem permanentemente

para que o mesmo seja

em macha um delineamento

irem construindo seus saberes-

concretizado na prática do dia

educativo que permita aos

fazeres docentes a partir das

a dia escolar, tendo em vista

docentes utilizar os diferentes

necessidades e desafios que

que sendo um instrumento

níveis instrumentais e atitudinais

o ensino como prática social

de planejamento e avaliação,

como recursos intrapessoais e

lhes coloca no cotidiano.

precisa ser revisitado pela

interpessoais que beneficiem

Bueno (1999, p.18),

equipe escolar sempre que

todos os alunos.” (SANCHEZ,

afirma que ainda é pouco

necessário, verificando se

2005, p.12).

inserir na formação inicial

suas metas as quais foram

Outros desafios

definidas a curto, médio e

também são perceptíveis,

“conteúdos e disciplinas que

longo prazo, estão sendo

principalmente no sentido

permitam uma capacitação

cumpridas, caso contrário

da verificação da eficácia

básica para o atendimento de

reavaliar, envolvendo, se

e a eficiência na educação

portadores de necessidades

possível os responsáveis

especial, com relação ao

especiais” (Brasil/MEC, p. 59),

pelos alunos com deficiência.

preparo dos profissionais.

pois a eterna indefinição sobre

Na perspectiva da

Eficácia significa alcançar

a sua formação, aliada a fatores

educação inclusiva temos

os resultados pretendidos,

macrossociais e de políticas

que considerar que é

enquanto a eficiência diz

educacionais, tem produzido

necessário um novo olhar,

respeito a fazer algo da melhor

professores com baixa qualidade

pois a inclusão não se trata

forma possível, portanto,

profissional.

apenas de efetuar a matrícula,

percebemos que com relação

Sendo a escola um espaço

depende de ações de todos

à inclusão, os profissionais

de formação, é necessário que

os envolvidos, tendo em vista

estão despreparados para

estes profissionais tenham a

que o processo de inclusão

atender esse público alvo,

oportunidade de refletir sobre

é muito complexo, nesse

no aspecto do exercício da

suas reais necessidades com

sentido Sanchez afirma:

docência Pimenta (2005,

relação à prática pedagógica

„Esta visa apoiar as qualidades

p.17-18) cita o que se espera

no atendimento aos alunos

e necessidades de cada um e

do curso de formação:

com deficiência. De acordo

de todos os alunos da escola.
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[...] espera-se da licenciatura

desses profissionais:

com Candau (1997, p.57),
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manter uma prática repetitiva,

que a equipe gestora possa

necessidades especiais na

mecânica não pode favorecer

estar também preparada

Instituição Regular no Sistema

o processo de formação, o

para oferecer maiores

de Ensino, Precisamos integra-

objetivo de se alcançar uma

esclarecimentos das legislações

las na sociedade com respeito

nova perspectiva na área

e todos os aspectos que

acolhendo cada um com sua

da formação continuada

tratam da Educação Especial

necessidade especifica. Para

não se alcança de maneira

a toda equipe escolar, diante

que isso ocorra é necessário

espontânea, somente estar

da dificuldade de se ajustar

um profissional qualificado

na escola não garante as

as práticas pedagógicas

que atenda essa de demanda.

condições de um processo

às reais necessidades dos

O professor deve ter uma

formativo, é necessário

alunos e o que é mais difícil:

boa metodologia de forma

muito mais para que esse

a implementação da cultura

adequada aprendizagem

processo ocorra:

inclusiva tendo em vista

desses alunos surdos para

[...] uma prática capaz de

que ainda nos deparamos

desenvolver as atividades

identificar os problemas, de

com escolas que tratam a

propostas, no ambiente

resolvê-los, e cada vez mais as

Educação Especial como um

escolar o professor deve

pesquisas são confluentes, que

sistema paralelo de ensino.

criar condições para que se

seja uma prática coletiva, uma

Nesse aspecto

promova a transformação,

prática construída conjuntamente

os desafios a nova Lei de

sempre visando á promoção

por grupos de professores ou

inclusão se faz presente e

a inclusão escolar. Com

por todo o corpo docente de

tem objetivo de

mostrar

professores capacitados

uma determinada instituição

através de diálogos na Lei

e compromissados com a

escolar.

que consiste na integração

educação de todos.

Faz-se necessário

da Inclusão da criança com

A INCLUSÃO DO SURDO NA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA- REVISÃO DE LITERATURA
[...] a educação inclusiva vai muito

distinta de expressão e de

de referência. Não basta

além da presença física do aluno

operacionalização do mundo,

reconhecer e aceitar a diferença.

no ensino regular. Não é aquela

na qual, compreender pessoas

Há que se transformar a ação

que só aceita as diferenças, mas

com NEE significa entendê-la

e a experiência variadas em

faz da diferença uma maneira

a partir de seu próprio marco

algo que amplie a nossa visão
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de mundo no sentido de uma

As crianças e alunos

que cada um possa sugerir

atitude cidadã em respeito às

surdos incluídos raramente se

coisas ao outro, promovendo

diferenças. (FENEIS, 2006).

comunicam com seu professor,

a melhor condição possível

As mudanças relativas

comunicando-se com muito

de aprendizagem para a

à educação na sociedade atual

mais frequência com seu

criança surda.

se encontram na perspectiva

intérprete, principalmente

O papel do intérprete

no processo de inclusão de

pelo modo como ele atua

educacional e dos modos

alunos com Necessidades

neste espaço, constatando

como ele é desempenhado

Educacionais Especiais. Na

a relação intérprete-aluno

em cada um dos níveis de

instituição de Ensino Regular,

surdo é na maior parte do

ensino pode revelar aspectos

este processo de inclusão

tempo iniciada pelo próprio

dessa prática educacional

possui como marco dois

intérprete, criando um modo

que interessa ser mais bem

importantes momentos:

de relacionar-se muito

compreendida quando o

a Conferência Mundial de

diferente daquele construído

ambiente pedagógico se

Educação para Todos, em 1990,

pelos demais alunos que

diz inclusivo e pretende

na Tailândia e a Declaração

precisam lutar por seu turno

respeitar as peculiaridades

de Salamanca, na Espanha,

discursivo, que em grupo

e necessidades dos alunos

em 1994. Decorrente desses

precisam esperar sua vez

surdos.

dois momentos, o respeito aos

de se colocar e, por vezes,

Embora seja comum

direitos são oficializados pela

se impor para poder falar.

às pessoas pensarem que

Lei de Diretrizes e Bases da

Em relação a essa realidade,

os surdos se comunicam

Educação Nacional – LDBEN

a criança surda vive uma

soletrando palavras do

nº. 9.394/96 que determina

situação “artificial”, com uma

português, utilizando-se

que todos os alunos com

redução do potencial para

palavras do alfabeto manual,

necessidades educacionais

atuação independente e um

esse e mais um mito a ser

especiais devem estar

acréscimo de ações dirigidas

superado. O alfabeto manual

incluídos e serem atendidos

pela instrução do intérprete.

e apenas um recurso utilizado

em salas de ensino regular;

É preciso que a atuação

para soletrar nomes próprios,

destacando a importância e

do intérprete se constitua em

ou que não existam em seu

urgência de promover-se a

parceria com o professor,

vocabulário de Libras. Na

inclusão educacional como

propiciando que cada um

Libras esses aspectos são

elemento transformador da

cumpra com seu papel, em

marcados discursivamente,

sociedade.

uma atitude colaborativa, em

em mecanismos espaciais, e
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não por meio da morfologia

signos e instrumentos na

Muitas vezes se busca

ou da sintaxe, tal qual ocorre

construção do sujeito, já que

o que é mais conveniente,

na Língua portuguesa.

estes possuem funções de

uma mistura de fala e língua

Assim, em um enunciado

mediadores, ferramentas

de sinais que na melhor das

que envolve o verbo “olhar”

auxiliares da atividade humana.

hipóteses, apenas uma fala

e a orientação da mão que

Os signos são “instrumentos

apoiada pelos sinais, que

indica o sujeito e o objeto

psicológicos” do ser humano,

na verdade é inadequada

da oração, por exemplo.

isto é, auxiliam-nos processos

para ser compreendida pelo

Isso significa que não há

psicológicos em diversas

sujeito surdo.

dependência estrutural entre

situações, pois são oriundos

Incluir o sujeito surdo

a língua de sinais de um país

internamente - o processo

em sala de aula regular

e sua língua oral.

contínuo de construção das

simplesmente porque a lei

Há uma riqueza de

significações nasce de suas

manda, inviabiliza o desejo do

elementos nas Libras, baseados

experiências externas que se

surdo de construir saberes,

na cultura visual dos surdos,

internalizam e constituem

identidade e culturas a partir

que nos oferecem um amplo

o individuo. É nas ações,

das duas línguas (a de sinais

universo de possibilidades

nas interações sociais, e na

e a língua oficial do país). E

de representar o mundo,

linguagem que o homem

impossibilita a consolidação

encadeando as palavras não

mergulha nesta rede de

linguística do surdo.

de forma linear e sequencial,

significações e representações

como estão acostumados na

simbólicas, transformando-

comunicação oral e também

se e se desenvolvendo ao

escritos, mas de modo

longo de toda sua vida.

simultâneo e multidimensional.
(ANDRADE, 2005, p.41).

Percebe-se que o oralismo
ainda tem uma grande força

A questão da diferença

na abordagem educacional

linguística, a identidade e

do surdo, embora se tenha

cultura surda, e de como

dado oportunidades para a

aprendem o surdo ao seu

penetração da língua de sinais

redor, são assuntos relevantes

nos espaços educacionais.

na educação dos surdos.

Nota-se que na maioria das

Vygotsky (1998)

vezes a presença do surdo

aponta a utilização de

continua sendo indesejável.
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A INSERÇÃO DO ALUNO SURDO NO
MERCADO DE TRABALHO- OBJETIVOS
ALCANÇADOS ATRAVÉS DA PESQUISA
OBJETIVOS:

vinculada ao Programa

Os estudantes tinham entre

1) investigar o

Redefor Educação Especial

16 e 18 anos, sendo um do

conhecimento do estudante

e Inclusiva intitulada “Rede

1º ano, 1 do 2º ano e três

com deficiência auditiva/surdez

de educação inclusiva:

do terceiro ano, quatro do

(DA/S) e seus respectivos

Formação de Professores

sexo feminino e dois do sexo

professores tem sobre a

nos âmbitos de Pesquisa,

masculino. Os dois professores

legislação de acesso ao

Ensino e Extensão”, aprovada

eram intérpretes, do sexo

mercado de trabalho;

pelo Comitê de Ética em

masculino, um com 35 e

2) Identificar como

Pesquisa (CAAE), da Faculdade

outro com 42 anos. Todos

estudante com DA/S e seus

de Ciências e Tecnologia

faziam uso de Libras.

respectivos professores

(FCT), UNESP, campus de

Todos os participantes

percebem o mercado de

Presidente Prudente, SP, sob

assinaram a um termo

trabalho e acesso ao trabalho

o nº 26341614.3.0000.5402,

de consentimento livre

pelo estudante com DA/S;

cujo parecer nº 173.558 é

e esclarecido, conforme

datado de 07 de dezembro

apresentado no Anexo I.

dos estudantes com DA/S e

de 2012.

Logo após, individualmente,

seus respectivos professores

Trata-se de um estudo

responderão a um questionário,

da relevância da Libras e do

empírico, descritivo, pautado

conforme disposto no Apêndice

intérprete na educação dos

na percepção de professores

A (modelo estudante e modelo

estudantes com DA/S;

que têm em suas salas de

professor).

aula estudantes com DA/S

O presente questionário foi

dos estudantes com DA/S

incluídos.

aplicado em sala de aula.

e seus professores sobre a

Participam do estudo 06

As respostas apresentadas

inclusão social do estudante

estudantes do 3º ano do

foram tabuladas e organizadas

com DA/S.

Ensino Médio, da Escola

em tabelas, de modo a

Professor Mário Bombassei

permitir a comparação entre

TRAJETÓRIA METODOLÓGICA:

Filho, cidade de Guarulhos

as respostas apresentadas

Esta pesquisa está

e dois de seus professores.

pelos estudantes e professores.

3) investigar a percepção

4) comparar a visão
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RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Inserção educacional e 3)

lhe é oferecido’, coerente

Os resultados desta

percepções sobre a relevância

com a resposta de trabalhar

pesquisa consistem em

da Libras e do intérprete na

para sobreviver. As respostas

apresentar as opiniões

educação dos estudantes

dos professores também

e experiências de dois

com DA/S.

se dividiram entre estas

profissionais especialistas

duas questões, apontando

em Educação Especial em

MERCADO DO TRABALHO:

para a necessidade de uma

Deficiência Auditiva, atuantes

A maioria dos

formação criativa, que,

na rede pública de ensino

estudantes (5/6) indicou que

apesar da limitação auditiva,

de São Paulo, considerando

poderá ter um trabalho que

possibilite a pessoa com

os recursos e estratégias

lhe garanta a sobrevivência

surdez/deficiência auditiva

de Tecnologia Assistiva e

e apenas um indicou que

transcender a sua condição

também do interprete de

poderá enfrentar dificuldade

e realizar-se naquilo que faz.

LIBRAS,

utilizados para

por em razão da deficiência.

Na procura por trabalho,

subsidiar o atendimento

Os professores também

3/6 estudantes indicaram

aos estudantes com DA no

se dividiram entre estas

reconhecer a lei de cotas

contra turno.

duas respostas, não sendo

para pessoas com deficiência

A escola inclusiva deve

escolhida a questão sobre

como uma contribuição

assegurar a igualdade

impossibilidade/incapacidade.

para acessibilidade ao

de direito a educação,

Por outro lado, também não

trabalho. Porém, dois deles

satisfazer as necessidades

apontaram a escolha de um

ainda atribuem essa ação à

de aprendizagem de cada

trabalho relacionado a algo

bondade dos empregadores

aluno, incentivando-os a

que goste muito e que se

e um deles apontou que as

aprender e a desenvolver

sinta preparado.

empresas não contratariam

seu potencial, a partir de

A visão dos estudantes sobre

pessoa com deficiência, ou

sua realidade, para isso é

a pessoa com deficiência

seja, desconhece a legislação.

necessário proporcionar

no mercado de trabalho

Considerando que este

meios e condições para que

apontou para diferenças

estudante é do 3º ano, há

ocorra esse desenvolvimento.

em relação ao trabalho do

necessidade urgente de

Desta forma, os resultados

ouvinte (4/6), sendo que para

orientação sobre os seus

foram organizados em três

dois deles foi apontada uma

direitos. Entre os professores,

temas: 1) mercado de trabalho

visão conformista sobre o

um deles apontou para a

para a pessoa com DA/S; 2)

trabalho ‘aceitar aquilo que

política de cotas, o outro,
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no entanto, indicou ação

apareceu nas respostas de

o aprendizado de Libras

filantrópica. Ações formativas

um estudante do terceiro

não foi apontado como um

também junto aos professores

ano e um do segundo. Na

instrumento de acessibilidade.

podem ser necessárias.

visão dos professores a

Consideram em sua maioria

Em relação aos concursos

continuidade dos estudos

(4/6) que é importante

para cargos públicos, metade

depois do ensino médio não

apenas para a comunicação

dos estudantes indicou ser

foi indicada, centrando-se

entre as pessoas surdas e

impossível, uma vez que

inserção direta no campo

2/6 indicaram que o fato

são muito concorridos. No

de trabalho e dúvidas sobre

do ouvinte não conhecer

entanto, a outra metade

o que fazer. Desta forma,

Libras não possibilita uma

indicou conhecer a lei de

pode-se considerar que a

comunicação efetiva. Entre os

cotas e a apontou como

expectativa dos estudantes

professores, em contrapartida,

possibilidade de acesso.

é mais positiva do que a

Libras foi indicada como um

Entre os professores, a

apontada pelos professores.

instrumento de acessibilidade,

acessibilidade a partir das

Sobre o acesso ao Ensino

no contexto do trabalho e

cotas foi apontada por um

Superior 3/6 dos estudantes

da educação. Seu desafio

deles e o outro indicou ser

indicaram ser difícil, mas

será fazer com que os seus

possível, apesar da dificuldade.

que tem desejo de fazê-

usuários se apropriem do

Neste quesito, a visão dos

lo e 3/6 indicaram que as

poder deste instrumento.

professores mostrou-se mais

pessoas com deficiência não

positiva.

conseguem acesso ao ensino
superior. Estas respostas se

INSERÇÃO EDUCACIONAL:

repetiram no questionário
dos professores, não havendo

Entre os estudantes

indicação da lei de cotas como

2/6 indicaram interesse por

um avanço para acessibilidade

curso profissionalizante ao

em nenhuma das respostas,

final do Ensino médio e 2/6

talvez por desconhecimento

indicaram interesse por

ou mesmo descrédito.

curso superior, sendo 3/6
destes do terceiro ano. A

IMPORTÂNCIA DA LIBRAS:

inserção direta no trabalho
e a dúvida entre o que fazer

ABRIL | 2017

Na visão dos estudantes

409

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo foi conduzido com

acolha a diversidade e que

na perspectiva da educação

poucos participantes, o que

promova uma educação de

inclusiva bilíngue para

torna frágeis os seus resultados.

qualidade. Crianças surdas não

surdos. Além disso, por ser

Porém, para estes sujeitos,

são diferentes, pois através

uma profissão nova, não

ficou evidente a necessidade

da interação social, elas

há número suficiente de

de um processo formativo

desenvolvem sua linguagem e

profissional formado até o

que esclareça os direitos

adquirem a língua de sinais. A

momento.

da pessoa com deficiência

educação de crianças surdas

Portanto a falta dessa formação

e favoreça condições de

é vista principalmente no

profissional especifica para

acessibilidade no âmbito

âmbito educacional devido

a atuação profissional leva

do trabalho e da educação

o fato de que a inclusão das

a uma visão equivocada de

– inclusão social. O uso da

pessoas com deficiência exige

que o intérprete deve ter

libras precisa ultrapassar

mudanças significativas.

uma formação generalista,

o limite da comunicação

Alguns professores de

e que ele por vezes, pode

apensas entre surdos

maneira equivocada e por

se responsabilizar pelos

Ao desenvolver este trabalho

falta de conhecimento

processos de aprendizagem

conclui que hoje com os

atribuem aos intérpretes às

dos alunos surdos.

artefatos culturais que os

responsabilidades de explicar

É exatamente neste

professores e alunos trazem

os conteúdos tanto quanto

terreno pantanoso e plural

na sua bagagem, fica mais

a traduzir as aulas, ficando

que atua o interlocutor/

fácil e atraente sua dinâmica

claro que eles ainda não

interprete no espaço escolar,

na forma de se comunicar.

conquistaram o seu lugar.

e que ao contrário do que

Lembrando que o conteúdo

Pelo que foi possível observar

frequentemente acontece a

deve sempre ser adequando

referente ao papel e a atuação

posição do IE precisa fazer

de acordo com a necessidade

do intérprete no espaço

escolhas, eleger sentidos, para

de cada aluno.

educacional, percebe-se que

dele se apropriar e fazê-los

Podemos concluir que em

ainda é bastante incipiente.

chegar ao seu destinatário,

tempos de inclusão, espera-

Pouco se conhece sobre os

sendo um profissional ativo

se que a escola mais do

desdobramentos daquilo

buscando compreender os

nunca, seja um espaço que

que é feito em sala de aula

sentidos pretendidos.
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Atualmente o intérprete é

de uma língua a outra. Um

tudo ocorrer bem o teatro

visto como alguém passivo,

personagem envolvido nas

da inclusão fará o maior

um instrumento que verte

cenas inclusivas e que se

sucesso.
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O CURRÍCULO E A ESCOLA
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O currículo representa

ainda estabelecer limites

a ser tema de controversas

uma poderosa ferramenta para

entre o que é „específico” da

e discussões políticas, tanto

o movimento de observação,

escola e o que „pertence” ao

na mídia quanto nas redes

reflexão e intervenção na

conhecimento da sociedade

sociais. Este artigo traz uma

dinâmica escolar. Possibilita

em geral. Com o movimento

reflexão do que é currículo e

compreender o que se

„Escola sem Partido” que está

quem escolhe os conteúdos

processa no seu interior e os

inspirando vários projetos de

a serem passados aos

vínculos entre o que se vive

lei que tramitam nas câmaras

alunos, sobretudo a quem

na escola e a comunidade

municipais, assembleias

esse determinado currículo

onde esta se localiza. De

legislativas e Congresso

atende filosoficamente.

igual forma, possibilita

nacional, o currículo voltou

Palavras-chave: Currículo. Escola. Aprendizado
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INTRODUÇÃO
A ideia apresentada neste

país como o Brasil, acredita-

diferenças sociais, religiosas

artigo não é de um currículo

se em uma concepção que

ou etc. Busca-se, portanto,

como sinônimo de um

compreenda o currículo

superar a ação formativa

conjunto de conhecimentos

para além de um desenho

escolarizada limitada ao que

determinados a priori que se

com poder de aprisionar e

se encontra preso em uma

enquadram em disciplinas

reduzir os conhecimentos da

ideia de „grade curricular”.

„cientificamente” predefinidas

cultura humana em modelos

Tenta-se esclarecer o que é

e delimitadoras de tudo

inflexíveis que devem ser

currículo, seus tipos e teorias

que será ou não vivido por

transmitidos de geração a

chegando a uma conclusão

estudantes e educadores,

geração (currículo engessado).

do que ensinar e pra quem.

num dado espaço e tempo

Um currículo que englobe a

igualmente rígidos. Num

todos, independentemente de

O QUE É CURRÍCULO
Não há um único tipo de

nas listas de conteúdos pré-

escolar extrapola os limites

currículo e sim tantos quantos

elaborados, opta-se por um

de seus muros, uma vez que

coincidirem com a perspectiva

conceito de currículo que o

impulsiona o movimento

dos participantes do processo

percebe como um conjunto

dialético de (re)criação de

ensino aprendizagem.

de ações que cooperam para

um „conhecimento escolar”

O currículo é compreensível

a formação humana em

para a sociedade, mediante a

como uma ferramenta

suas múltiplas dimensões

ação dos que compartilham a

imprescindível para se

constitutivas. A partir dessa

vida escolar, apropriando-se

compreender os interesses

compreensão, pode-se dizer

dos conhecimentos sociais.

que atuam e estão em

que o currículo imprime uma

Assim, quando se fala em

permanente jogo na escola

identidade à escola e aos que

currículo, se refere ao complexo

e na sociedade. Assim, para

dela participam. Permite, ainda,

processo sociocultural que

além do que está prescrito

perceber que o conhecimento

fez da escola um dos mais

nas „grades curriculares” e

trabalhado no ambiente

importantes meios de
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compreensão e (re)produção

interativo, que implica unidade,

do processo de ensino e

dos conhecimentos produzidos

continuidade e interdependência

aprendizagem” (PACHECO apud

pela humanidade.

entre o que se decide ao nível

CAVALCANTI, 2011)

“um projeto, cujo processo de

do plano normativo, ou oficial,

construção e desenvolvimento é

e ao nível do plano real, ou

COMO MODIFICAR O CURRÍCULO NAS
ESCOLAS
Discutir o currículo não é uma

determinados mecanismos

pertencentes ao currículo. Os

tarefa só para os especialistas;

de reprodução social.

temas sociais contemporâneos

discutir o currículo é, portanto,

O conceito que se respalda

devem ser entendidos como

debater uma perspectiva de

este artigo é o de currículo

parte do currículo da escola

mundo, de sociedade e de

como um conjunto dos

e não como conteúdos que o

ser humano. Um debate que

elementos que cooperam

atravessam ou o perpassam

não se reduz a uma visão

para a formação humana

de forma assistemática ou

tradicional de mudanças de

na instituição escolar. O

eventual, desvinculados e

conteúdos dos currículos

debate em torno desse

descomprometidos com

escolares. É uma reflexão

conceito é muito vasto e

a qualidade de vida da

de que não tem sentido

articula-se, necessariamente,

comunidade.

renovar conteúdos sem

com concepções educativas

“no Brasil, o currículo tornou-se

mudanças de procedimentos

diversas. Em decorrência

palco de lutas, de opções, de

e tampouco uma fixação em

desse entendimento, todas

escolhas (ainda que limitadas),

processos educativos sem

as ações, temas e assuntos

muitas vezes apressadas, outras

conteúdos de cultura. Isso

desenvolvidos no espaço

vezes extremamente criteriosas,

significa, compreender que

escolar (os saberes propostos

muitas vezes democráticas,

o currículo escolar traduz

por docentes e por discentes,

outras autocráticas e impositivas

marcas impressas de uma

os materiais de trabalho,

– tudo porque as escolas, em

cultura nem sempre visíveis,

os objetivos, as atividades

todos os níveis do ensino público

mas que estão latentes nas

pedagógicas, visitas, passeios,

e privado, se veem diante do

relações sociais de uma

jogos, festivais, o intervalo

imperativo legal de produzir seus

época. Essa cultura reflete,

e outros) contribuem para

projetos políticos-pedagógicos”

aceitação ou negação de

a formação humana e são

(BERTICELLI, 2005, p. 25).
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De um ponto de

os conceitos que considera

para daqui a alguns anos.

vista, documentos dessa

importantes, o currículo ou as

“O currículo nacional corporiza

natureza indicam no momento

referências devem acompanhar

um projecto curricular de

presente aquilo que crianças

esse movimento. Qualquer

uma sociedade, nas suas

e adolescentes precisam

revisão precisa passar por

grandes linhas. Por sua vez,

conhecer no futuro para

uma ampla discussão da

o projecto curricular que uma

estar integrados à sociedade.

sociedade: quais são os valores

escola constrói é sempre um

Ninguém sabe com certeza o

e os conhecimentos que a

currículo contextualizado e

que realmente é necessário

educação deve priorizar?

admite ainda a construção de

ensinar. Apenas se tem uma

Com isso percebe-se o

projectos curriculares mais

ideia. Ora, se os conhecimentos

componente ideológico de

específicos, que nele se integrem

considerados essenciais estão

todo o currículo. É nele que se

adequadamente” (ROLDÃO,

sempre em mudança, se a

encontra a ideia do cidadão

1999, p. 34).

sociedade também modifica

e da sociedade que se quer

TIPOS DE CURRÍCULOS
Os tipos de currículos

professor muda-o conforme

lixo na porta da escola de

a resposta direta que seus

determinada comunidade

• Currículo prescrito, é

alunos dão a determinado

pode ser um tema riquíssimo

toda a documentação oficial com

assunto. É o planejar e o

como currículo para aquela

propostas pedagógicas feitas

replanejar;

escola, mas não despertará

são:

pelos governos. Documentos

• Currículo oculto, é

interesse nenhum para outra

oficiais orientadores de que

aquele que surge a partir

que não sofre com o mesmo

disciplinas e quais conteúdos

de uma discussão, debate,

problema.

ensinar por ano/série;

planejamento, conversa

• Currículo real, é

entre os educadores e os

aquele que o professor

educandos. A partir de um

planeja para seus alunos,

determinado conteúdo

contém todas as ações e

podem surgir tantos quantos

conteúdos a serem trabalhados,

a pluralidade dos integrantes

este currículo está sempre

fomentarem. Por exemplo:

em transformação, pois o

O problema de acúmulo de

ABRIL | 2017

417

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS TEORIAS DO
CURRÍCULO?
As teorias são:

da educação e etc, usam do

trabalho. As escolas dirigidas

• TEORIA CURRICULAR

seu direito de cátedra para

aos trabalhadores subordinados

doutrinação ideológica.

tendem a privilegiar relações

TRADICIONAL: modelo tradicional
de currículo, preocupando-se

•TEORIA CURRICULAR

sociais nas quais, ao praticar

com a técnica, organização e

CRÍTICA: crescimento crítico,

papéis subordinados, os estudantes

desenvolvimento do currículo.

importância para as atitudes,

aprendem a subordinação. Em

Basea-se na memorização de

comportamentos, valores

contraste, as escolas dirigidas

conteúdos. Na imposição de

e orientações. Basea-se na

aos trabalhadores dos escalões

conteúdos „engessados” nos

teoria que nas relações de

superiores da escala ocupacional

quais não há espaço para

poder ninguém é neutro.

tendem a favorecer relações

críticas ou construções de

Que dentro do currículo

sociais nas quais os estudantes

novos saberes. Segundo Silva

há espaço para discussão

têm a oportunidade de praticar

(2003, p.23) apud Hornburg

sobre liberdade e espaço

atitudes de comando e autonomia.

e Silva (2007):

de lutas para acabar com

(SILVA, 2007, p. 33).

[...] de acordo com Bobbit, o

desigualdades sociais.

•TEORIA CURRICULAR

sistema educacional deveria

Analisando as relações

PÓS-CRÍTICA: contém no

começar por estabelecer de

sociais da escola, Bowles e

currículo assuntos sobre raça,

forma precisa quais são seus

Gintis, de acordo com Silva

etnia, gênero e sexualidade.

objetivos. Esses objetivos, por

(2007),

Esta teoria baseia-se no estudo

sua vez deveriam se basear num

apontaram uma outra questão

da discriminação de raças,

exame daquelas habilidades

para responder à questão sobre

credos e etc, que muitos da

necessárias para exercer

como a escola é reprodutora

sociedade sofrem. Discute a

com eficiência as ocupações

de um sistema dominante:

sociedade patriarcal, questiona

profissionais da vida adulta.

A escola contribui para esse

o conceito de verdade

É nesta teoria que

processo não propriamente

e quem tem o interesse

se baseia o movimento

através do conteúdo explícito de

por ensinar determinado

antes citado, Escola sem

seu currículo, mas ao espalhar,

assunto. É esta teoria que

partido, que afirma que os

no seu funcionamento, as

vem crescendo nas escolas

professores, escolas, filósofos

relações sociais do local de

com a relevante discussão de
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pessoas transgêneras, com

novamente em pauta, já que

realmente relevante deve-se

a modificação da formação

cada segmento da sociedade

pensar em que cidadão aquele

de famílias brasileiras e de

defende uma delas. Muitas

aluno se tornará, pois com

pessoas homossexuais que

vezes essas discussões vão

um currículo ultrapassado

cobram sua aceitação como

parar na mídia ou redes

no qual não se insere temas

parte integrante da sociedade

sociais, porque por traz

relevantes da sociedade, há de

Todas as finalidades que se

dessa discussão de currículo

se esperar uma comunidade

atribuem e são destinadas

há interesses políticos e

totalmente alienada. Por

implícita ou explicitamente à

ou financeiros. A „classe

exemplo uma escola em

instituição escolar, de socialização,

dominante” não permite a

que a maioria das pessoas

de formação, de segregação

inclusão de temas relevantes

são afrodescendentes não

ou de integração social, etc.,

para a sociedade, pois

trabalhar com um currículo

acabam necessariamente tendo

defendem certa doutrinação,

que valoriza a África e sua

um reflexo nos objetivos que

religião e etc.Visto que o tema

cultura riquíssima faz com que

orientam todo o currículo, na

currículo está evidenciado e

esses alunos não conheçam

seleção de componentes do

frequentemente discutido

a própria história e cultura.

mesmo, desembocam numa

nos dias atuais.

divisão especialmente ponderada

Não vou desempenhar, de

entre diferentes parcelas

maneira alguma, o papel de quem

curriculares e nas próprias

prescreve soluções. Sustento

atividades metodológicas às quais

que o papel do intelectual,

dá lugar. Por isso, o interesse

hoje, não é [...] propor soluções

pelos problemas relacionados

ou profetizar, já que, ao fazer

com o currículo não é senão uma

isso, só se contribui para

consequência da consciência

uma determinada situação de

de que é por meio dele que se

poder que deve ser criticada.

realizam basicamente as funções

(FOUCAULT Michel, 1991, p.

da escola como instituição.

157, apud MULLER, 2000)

(GIMENO SACRISTÁN, 2000,
p. 17).

Se a escola fica á
margem do que perpassa na

É por causa dessa

atualidade, deixando aquela

divergência de teorias que o

comunidade, a qual está

assunto sobre currículo está

inserida, sem um currículo
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste artigo busca-se

“seguir” aquele currículo. [...]

a constituição dê direito

ponderar quais são os tipos

Não há como optar

ao povo de ter educação

de currículo, para quê cada

por um currículo ou outro,

custeada pelo governo e com

um serve e qual o papel da

pois cada um tem seu mérito

qualidade, cada vez mais

escola nessa discussão. Assim,

e suas vantagens. O que há

há cortes de verbas neste

conclui-se que o currículo

de se discutir, muito ainda,

setor, tornando o ensino

sempre é: um sistema de

é a qual grupo social este ou

ainda mais precário.

relações sociais e de poder

aquele currículo interessa,

Cada momento histórico

com uma história específica

pois determinadas teorias

vivido por uma sociedade

e também é capaz de prover

transmitem uma visão do

influencia diretamente as

aos alunos os recursos para

mundo e sociedade que está

teorias e currículos, escolas

explicações e para pensar

vinculada á alguns grupos

e ensino. Nota-se também

alternativas, qualquer que

situados com privilégios

que com essa variedade de

seja a área de conhecimento

sociais. O que continuará

teorias e currículos, cada

e a etapa da escolarização.

em pauta ainda por muito

escola e professor assume

Silva (2007, p. 15-16) diz que

tempo é que a concepção

pra si a decisão de escolha

O currículo é sempre o resultado

de currículo sempre está

e aplicação de determinado

de uma seleção: de um universo

conectada a questões de

conhecimento e conteúdo.

mais amplo de conhecimentos

interesse e poder, sejam

Atualmente, grande parte

e saberes seleciona-se aquela

eles: religiosos, sociais ou

da sociedade, ignora temas

parte que vai constituir,

financeiros. O que não se pode

relevantes que poderiam

precisamente, o currículo. As

permitir é que um grupo ou

fazer parte do currículo

teorias do currículo, tendo

outro tente censurar o que

escolar. Ignora e tenta

decidido quais conhecimentos

determinado currículo pode

fingir que não existem, tais

devem ser selecionados,

ensinar às pessoas.

como: discussão de gêneros,

buscam justificar por que “esses

Percebe-se também

direitos das minorias étnicas,

conhecimentos” e não “aqueles”

que, muitas vezes, as bases

pluralidade religiosa e etc.

devem ser selecionados. [...] Um

curriculares são modificadas

Agora resta saber a quem

currículo busca precisamente

sem discussões com toda

estes currículos „engessados”

modificar as pessoas que vão

sociedade e que embora

e arcaicos beneficia.
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O presente artigo tem

concepções Freirianas, sua

resultados obtidos. A revisão

como proposta fazer uma

vida e obra, através de revisão

bibliográfica, contou ainda

interseção teórica entre o

bibliográfica. Em seguida,

com obras de Karl Marx, Tânia

trabalho realizado por Paulo

traçou-se um paralelo entre a

Maria de melo Moura, Miguel

Freire em 1960, e a realidade

realidade vivenciada em 1960

Arroyo e textos de Emília

atual em alfabetização de

e a contemporaneidade, onde

Ferreiro e Ana Teberosky,

jovens e adultos. Para tanto,

foram constatadas grandes

traçando-se o paralelo entre

procurou-se entender e

mudanças entre alunos,

1960 e a contemporaneidade.

conhecer os métodos e as

professores, ambientes e

Palavras-chave: Alfabetização de Adultos; Método; Contemporaneidade.

422

ABRIL | 2017

INTRODUÇÃO
Com debates

quem é o sujeito adulto que

internacionalmente, tanto no

promovidos por reportagens,

procura dá continuidade aos

passado, como no presente,

apontando que o Brasil é o

seus estudos nessa fase.

sua pedagogia mostra

oitavo País do mundo em

Sua justificativa,

novas perspectivas para a

alfabetização de Jovens e

reflete em reconhecer uma

relação entre educadores

adultos, surgiu o interesse

educação de qualidade e

e educandos. Provou que

em estudar o tema. Diante

compatível para este público

é possível alfabetizar para

desta temática, o trabalho

específico. Este artigo tem

responder aos desafios da

parte do seguinte problema

por objetivo apontar algumas

sociedade, a educação neste

de pesquisa: busca-se os

características sobre a

sentido será um instrumento

feitos por Paulo Freire, em

alfabetização de adultos que

de transformação do homem

1960 em Angicos para que

estejam em consonância com

e do meio social, visando

se trace um paralelo entre

as ideias Freirianas. Ainda

como essência a dialogicidade.

o que deu certo naquele

que sejam teorias e métodos

O presente trabalho

período e o que não funciona

diferenciados em tempo

iniciará com um resgate histórico

na contemporaneidade. A

de “nascimento” e em seus

da vida e obra de Freire, bem

principal finalidade do trabalho

ideários, argumenta-se que

como, abordará discussões

é apresentar as influências

há congruências marcantes

acerca da Alfabetização de

do Autor na Alfabetização

em suas finalidades que

Jovens e Adultos, traçando

de adultos, mas busca-se

necessitam ser apontadas.

um paralelo entre 1960

também mostrar as mudanças

Destaca-se ainda que Paulo

e a realidade vivenciada

ocorridas em torno deste

Freire representa um dos

hoje, tanto por discentes e

segmento da Educação ao

maiores e mais significativos

docentes.

longo da história, e conhecer

educadores brasileiros. Citado

PAULO FREIRE - VIDA E OBRA
Paulo Reglus Neves

foi alfabetizado pela mãe,

árvores no quintal de casa,

Freire nasceu em Recife no

que o ensina a escrever

“Fui alfabetizado (...) com

dia 19 de setembro de 1921,

com pequenos galhos de

palavras do meu mundo, não
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do mundo maior dos meus

que implica na ação e na

de língua portuguesa. Seu

pais” (1982 p. 14-15). Na

reflexão dos homens sobre

primeiro passaporte brasileiro

época de faculdade, lecionava

o mundo para transformá-

foi obtido em 1979, depois

Língua Portuguesa no Colégio

lo”, (1970, p.38).

de quase dezesseis anos de

Oswaldo Cruz, onde em 1947

Em 1963 Freire foi

exílio, retornando ao Recife

assumiu o cargo de diretor

encarcerado como traidor

em 1980, seu desafio foi

de escola. Em seguida foi

acusado de atividades

reaprender o pais e resgatar

superintendente do setor de

subversivas por setenta dias

os planos que ele havia

educação e cultura do Serviço

e foi forçado a exilar-se, indo

deixado. Com sua volta ao

Social da Indústria, quando

para a Bolívia e mais tarde

Brasil passa a lecionar na

teve contato com a educação

para Santiago do Chile, lá

UNICAMP – (Universidade

de adultos e trabalhadores,

ficou aproximadamente cinco

Estadual de Campinas) e

percebendo a carência do

anos, retornando sua prática

na Universidade Católica de

Brasil em melhorias na

pedagógica e escrevendo seu

São Paulo. Quando o partido

educação e alfabetização

primeiro livro comercialmente

dos trabalhadores assume

deste segmento da população.

publicado, “Educação como

a Prefeitura de São Paulo,

Em 1958 firmou-se como

Prática de Liberdade” (1967),

Freire tornou-se secretário da

educador progressista no

como também sua obra

educação e empenhou-se em

II Congresso Nacional de

mais conhecida, “Pedagogia

movimentos de alfabetização.

Educação de adultos no Rio

do Oprimido”. Em 1966,

Em 1993 teve seu nome em

de Janeiro. Nos anos sessenta

participou de seminários e fez

uma das indicações ao Prêmio

participou do Movimento

conferências no México. Em

Nobel da Paz. Em 1996 fez

de Cultura Popular (MCP)

1967, visita aos Estados Unidos

sua última

que foi criado devido à sua

a convite de universidades

obra, “Pedagogia da

preocupação com os povos

norte-americanas. Mudou-se

Autonomia” onde apresenta

que não traziam posse de

para Genebra na Suíça, com

propostas de práticas pedagógicas

nada, viviam vidas humildes,

liberdade para desenvolver

como forma de construir a

com salários inferiores e

experiências fora do país,

autonomia dos educandos,

sem condições de obter

sendo professor universitário

valorizando e respeitando

uma educação. Como base,

e consultor levou suas

sua cultura e seu acúmulo

utilizava sua crença na

ideias e seu método para

de conhecimentos empíricos

educação libertadora. “A

a Ásia, Oceania, América

junto à sua personalidade.

libertação autêntica é práxis

e, sobretudo para a África

O mestre que saiu

424

ABRIL | 2017

de Recife recebeu mais de

Educação Brasileira, entre

cidadão do mundo com o

quarenta e um títulos de

vários outros títulos possui

currículo dedicado a liberdade

Doutor Honoris causa de

os de professor emérito e

e a assistência social. Em

universidades, entre elas

honorário, distinções e prêmios

02 de maio de 1997, morre

Harvard, nos Estados Unidos

por todo planeta. Constitui-

deixando um legado de ideias

da América, Cambridge

se em uma extraordinária

e sonho de liberdade.

e Oxford na Inglaterra.

referência como educador-

Declarado patrono da

pensador. Tornou-se um

MÉTODO DE ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS
Segundo Freire,

proporcionando a leitura

Este método é resultado

“Ensinar não é transferir

do mundo. De acordo com

de muitos anos de trabalho

conhecimento, mais criar

Freire (1987):

de Freire no campo da

as possibilidades para a sua

O homem não pode participar

educação e suas reflexões.

produção” (1996, p.25), é com

ativamente na história, na

No processo de aprendizado,

este pensamento que ele

sociedade, na transformação da

o alfabetizando é estimulado

desenvolve sua “pedagogia”.

realidade se não for ajudado a

a articular sílabas e formar

Não é possível falar da

tomar consciência da realidade e

palavras extraídas do seu

compreensão da educação

da sua própria capacidade para

cotidiano e sua

de Paulo Freire sem referir-

transformar (...). Ninguém luta

realidade. Nesse

se e deter-se em uma parte

contra forças que não entende,

sentido, vai além das normas

intrínseca dela: o seu “Método

cuja importância não meça,

metodológicas e linguísticas,

de Alfabetização”; que vai

cujas às formas e contornos

propondo aos alunos que se

além da simples alfabetização,

não discirna; (...). Isto é verdade

apropriem da palavra e da

propõe e estimula a inserção

se refere ás forças da natureza

escrita para politizarem-se,

do adulto iletrado no seu

(...) isto também é assim nas

tendo uma visão de totalidade

contexto social e político, na

forças sociais (...). A realidade

da linguagem e do mundo.

sua realidade, promovendo

não pode ser modificada se não

Este processo estimula a

o despertar para a cidadania

quando o homem descobre que

alfabetização dos adultos

plena e transformação

é modificável e que ele o pode

mediante a discussão de

social, é a leitura da palavra,

fazer. (Freire, 1987. P. 48).

suas experiências de vida
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entre si. Freire vai dizer

a execução prática do método

e fichas para a decomposição

ainda, “Estudar não é um ato

em cinco fases, são elas:

das famílias fonéticas. Com

de consumir ideias, mais de

levantamento do universo

base nessas etapas, professor

criá-las e recriá-las” (1982

vocabular, escolha das

e aluno buscam superar

p. 09-12).

palavras selecionadas do

uma primeira visão crítica

Em seu livro “Educação

universo pesquisado, criação

do mundo, partindo para

como Prática da Liberdade”

de situações existenciais,

transformação do contexto

(1967), Paulo Freire apresenta

elaboração de fichas-roteiro

vivido.

A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO
CONTEXTO SOCIAL E ECONÔMICO DE 1960
Quando Freire

crítica do Autor. Na educação

uma característica essencial

ingressou no Movimento de

“bancária”, o educador apenas

da educação libertadora

Cultura Popular (MCP), foi a

transmite aos educandos

propagada por Freire. Através

sua primeira experiência de

conteúdos e informações

do diálogo, educador e

alfabetização e conscientização

isolados da realidade a qual

educando se tornam sujeitos

de adultos, momento este

esses sujeitos se inserem.

do processo educacional

que representou o auge do

Essa educação transforma

e de nada mais valem os

populismo brasileiro no bojo

a consciência do aluno em

argumentos de autoridade.

de uma crise de hegemonia

um pensar mecânico e não

Ressaltando que o diálogo

política e de aceleração do

reflexivo. A relação entre os

nos relatos Freirianos,

desenvolvimento econômico,

sujeitos tem o propósito de

inicia antes da própria ação

na qual perante o campo

causar a ampliação da visão de

pedagógica, uma vez que,

educacional, era aplicada

mundo e isso acontece quando

essa interação acontece

uma “Educação Bancária”

a mesma é intermediada a

na busca do conteúdo a

cuja característica seria

favor do diálogo trazendo

ser trabalhado. A educação

tecnicista e alienante, à qual

uma nova visão crítica, com

como prática da liberdade

lutou contra. Falar sobre algo

possibilidade de intervenção

diferencia-se da simples

completamente distante da

dos sujeitos na sua própria

transmissão de informações

experiência do educando é

transformação.

e vem no sentido de produzir

uma das inquietações de

426

A dialogicidade é

um senso crítico que leve o
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sujeito a entender, reivindicar

sujeito da história, a força

e desistem. Reverter este

e se transformar. Além disso,

da ideologia e da liberdade.

quadro pressupõe analisar

a educação libertadora

Em concordância, Emília

o modelo atual e buscar

resulta na consciência do

Ferreiro e Ana Teberosky

alternativas condizentes com

aluno sobre o mundo em

em “Psicogênese da Língua

a realidade dos discentes. Os

que vive e refere-se à ideia

Escrita” (1999), o conhecimento

números são alarmantes,

da existência de uma troca

não se encontra no sujeito,

no entanto, refletem o círculo

contínua de conhecimento

tampouco no objeto. Pelo

vicioso em que ingressou a

entre educador e educando.

contrário, dá-se pela interação

modalidade nos últimos anos.

Em todo homem existe um

ou pelas trocas do sujeito

Paralelamente a

ímpeto criador. O ímpeto de criar

com o objeto, onde ambos

isso, incluem-se os mesmos

nasce da inconclusão do homem.

se transformam.

procedimentos metodológicos

A educação é mais autêntica,

A educação é o único caminho

adotados nas décadas

quanto mais desenvolve este

capaz para transformação

anteriores que continuam

ímpeto ontológico de criar. A

humana social dos indivíduos,

atuantes nas escolas nesta

educação deve ser desinibidora

conduzindo-os para uma visão

modalidade de ensino. Não

e não restritiva. É necessário

crítica, conscientizando-os para

houve preocupação em

darmos oportunidades para

uma visão crítica, conscientizando

adaptá-los aos interesses

que os educadores sejam eles

e preparando-os para viverem

de seus educandos, como

mesmos. (FREIRE 2001, p.32)

em sociedade e assumindo sua

também, a não valorização

Ao se engajar nos

cidadania (MARX, 1991, p.27).

dos profissionais da

movimentos de cultura e

Contemporaneamente

educação, expressa na baixa

educação popular desse

vive-se uma realidade onde

remuneração, às precárias

período acreditava-se na

se estima que a cada dia, dez

condições de trabalho e

educação como alavanca das

turmas de Educação de Jovens

da formação inadequada.

mudanças sócio-políticas,

e Adultos são fechadas no país.

Percebemos que na prática

contrapondo-se uma “pedagogia

Gestores públicos de um lado

ainda há muito que se fazer,

da revolução” à “pedagogia

afirmam ser muito custoso

pois as políticas públicas têm

do conformismo”. Paulo

manter turmas pequenas e

garantido apenas o acesso

Freire expressou melhor que

reclamam dos altos índices

desse público à escola, mas

ninguém o traço comum de

de evasão, de outro, alunos

não a sua permanência. A não

todos aqueles movimentos:

desistem por depararem

continuidade dos estudos

a confiança no homem como

com cada vez menos opções

correspondem, muitas
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vezes, ao fato da escola

o que Moura (2001) cita sobre

não atender as expectativas

o assunto:

e adultos. (MOURA, 2001, p.26).

Faz-se necessário que

desses sujeitos, mas outro

As iniciativas e ações que ocorrem

a formação dos educadores

fator que também contribui

neste período passam a margem

seja específica e continuada

refere-se à forma como as

das reflexões e decisões acerca

para estes alunos, visto que

aulas são ministradas após

de um referencial teórico para

possuem uma bagagem social,

um dia de trabalho árduo.

a área (...) essas hipóteses

cultural e uma história de vida

Diante desse contexto,

podem ser confirmadas através

maior que a de crianças. Por

entendemos a necessidade em

do comportamento de alguns

estes motivos e tantos outros

se oferecer aulas significativas

educadores que durante muito

o material didático não deve

e contextualizadas a realidade

tempo reagiram à ideia de

e não pode ser apenas uma

dessas pessoas para que as

mudar a forma de ensinar para

adaptação do infantil.

mesmas se tornem leitores e

crianças adaptando-os através

leitoras do mundo. Vejamos

de recursos didáticos a jovens

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mediante pesquisas

no movimento de educação

sua radicalidade, porque a

realizadas no decorrer do

popular não é apenas digna de

realidade vivida pelos jovens

projeto, conclui-se que se

ser lembrada e incorporada,

e adultos populares continua

faz necessário avançar no

quando pensamos em políticas

radicalmente excludente.

entendimento da Educação

e projetos da EJA, mas continua

(ARROYO, 2001, p.11).

de Jovens e Adultos como

tão atual quanto nas origens

A partir dessas

política de ação, ou seja,

de sua história nas décadas

conclusões recomenda-se

entender sua natureza de

de 50 e 60, porque a condição

que sejam feitos cursos de

respostas a um conjunto de

social e humana de jovens e

capacitação regulares para

desigualdades

adultos que , inspiraram essas

os profissionais atuantes nas

persistentes e estruturais

experiências e concepções

classes da Educação de Jovens

não superadas ou mesmo

também continua atual (...) em

e Adultos, para que os mesmos

alimentadas pelas políticas

tempos de exclusão, miséria,

possam refletir sobre suas

universais de Educação.

desemprego, luta pela terra, pelo

práticas e criar estratégias

A herança legada pelas experiências

teto, pelo trabalho, pela vida.

para modificar essa prática

de jovens e adultos inspirados

Tão atuais que não perderam

descontextualizada, bem como
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o investimento em materiais

políticas públicas e sociais

de uma consciência crítica,

didáticos para que se criem

mal estruturadas, falta de

libertadora e reflexiva,

ambientes estimuladores do

interesse e estimulo por

considerando uma nova relação

processo da aquisição da

parte dos alunos, professores

entre educador e educando,

leitura e da escrita. Sabe-se

incapacitados e mal

entendendo o analfabetismo

que necessita de uma boa

remunerados, infraestrutura

como um problema social.

vontade e entusiasmo dos

inadequada das salas de

Além disso, enfatiza-se que

professores em assumir este

aula, grande diferenciação

este estudo não se dá por

compromisso de mudança,

de idade em uma mesma

encerrada as discussões em

para que esse espírito de

sala, localização ruim dos

torno da Educação de Jovens

transformação motive e

centros de estudos, entre

e Adultos, mas tem o caráter

contagie os educandos das

muitas outras causas, tornam

de contribuir com a produção

classes de jovens e adultos,

o país o oitavo no mundo

científica, um exemplar a

para que estes também lutem

em números de analfabetos

ser somado, representa um

para serem partícipes de uma

nessa faixa etária. Paulo

estudo bibliográfico capaz

prática educativa coerente

Freire contribuiu de forma

de nortear novas pesquisas

com a realidade cultural por

singular para a diminuição

e, sobretudo abrir um leque

eles vivenciada. Desta forma,

das disparidades dos números

de possibilidades para

os professores devem estar

de analfabetos adultos, o seu

outras pesquisas sobre a

sempre atualizando seus

método dialógico,

EJA (Educação de Jovens e

conhecimentos e métodos

problematizador, não

de ensino, os alunos devem

é apenas um método ou uma

sentir orgulho e valorizar a

teoria pedagógica, mas uma

oportunidade de estudar e

práxis que propõe a libertação

ampliar seus conhecimentos.

da opressão que predomina

À sociedade cabe contribuir

na nossa sociedade.

não discriminando essa

Finalizando o trabalho

modalidade de ensino e

compreende-se que Paulo Freire

nem seus alunos.

contribuiu significativamente

Contudo, ressalta-

com a educação de Adultos

se ainda que o Brasil

e Jovens e colaborou com a

possui grandes índices de

construção de uma Educação

analfabetismo devido ás

que prioriza o desenvolvimento
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Este artigo tem como

pode influenciar a língua

professores conscientizarem-

objetivo corroborar para a

Portuguesa. Nota-se também

se da importância de não

reflexão sobre o papel da

que o objetivo não é apresentar

apenas corrigir a linguagem

escola e dos professores

um único ponto de vista e

utilizada por seus alunos, mas

diante da linguagem utilizada

sim diversas visões sobre

entende-la como processo

no ambiente virtual, que se

o tema. A metodologia que

histórico e cultural, para

faz por meio de abreviações

subsidiou o estudo foi a

desta forma aproxima-los

e criação de novas palavras.

pesquisa bibliográfica. Conclui-

da língua materna culta.

Como este novo conceito

se que é papel da escola e

Palavras-chave: Linguagem; Virtual; Professores; Escola.
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INTRODUÇÃO
Pode-se observar

e quem a utiliza, também suas

nem tão pouco assumir o

que a sociedade passou por

influências sobre a língua

papel apenas de corrigir está

diversas mudanças, novos

materna de forma culta.

linguagem, é importante

meios de comunicação

Justifica-se este estudo,

a escola contextualizar-se

crescem cada vez mais, a

o fato de que a escola depara-

e entender seus alunos,

linguagem usada nas novas

se com este tipo de linguagem

buscando assim aproxima-

tecnologias necessita de

e como espaço democrático

los cada vez mais da língua

rapidez e fluência, muitas

não pode ignorar as novas

materna e do conhecimento.

vezes se faz por meio de

tendências, tornando necessária

A metodologia deste

abreviações e até mesmo

a reflexão e compreensão

estudo foi orientação pela

criação de novas palavras.

deste fenômeno.

pesquisa bibliográfica,

Este artigo fez uma

Os professores e a

procurando fundamentação

analise sobre este tipo de

escola não podem distanciar-

para subsidiar a reflexão

linguagem, suas características

se das mudanças atuais,

sobre o tema.

1.

A LINGUAGEM VIRTUAL
Percebe-se que a

eficiente.

e paginas de redes sociais

sociedade passou por muitas

Pensar nos dias atuais

onde há troca de informações.

mudanças após a revolução

e não pensar em tecnologia

Esta troca de informações

industrial, principalmente

é realmente impossível,

acontece cada vez mais

nos meios de comunicação,

desde tarefas corriqueiras

rápida, acompanhando esta

temos hoje a internet que é

como cozinhar, muitas

rapidez há uma necessidade

uma rede de computadores

vezes há procura do suporte

de comunicação dinâmica e

interligados mundialmente,

tecnológico, como buscar

prática.

que trouxe mudanças

uma receita na internet ou

De acordo com Lévy:

inclusive na linguagem. Esta

em um aplicativo, após o

“O que seria o espaço cibernético?

nova sociedade exige uma

prato pronto procura-se

O espaço cibernético é um

comunicação muito veloz e

outro recurso, os aplicativos

terreno onde está funcionando
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a humanidade, hoje. É um novo

Atualmente a internet

pode ocorrer a exclusão de um

espaço de interação humana que

é utilizada como o principal

indivíduo que compreende este

já tem uma importância enorme

meio de comunicação, por

encurtamento das palavras

sobretudo no plano econômico

aplicativos, blogs, sites e

e até mesmo novas palavras

e científico e, certamente, essa

outros e é inegável que a

que são criadas, mas não é

importância vai ampliar-se e

comunicação muitas vezes não

familiarizado com a norma

vai estender-se a vários outros

segue os padrões da norma

culta de linguagem.

campos, como por exemplo

culta da língua portuguesa,

A princípio quem

na Pedagogia, Estética, Arte e

seja pela necessidade de

mais utilizava estas novas

Política. O espaço cibernético é

comunicar-se rápido, seja

tecnologias eram os jovens,

a instauração de uma rede de

por compreenderem-se por

atualmente a faixa etária que

todas as memórias informatizadas

meio de abreviações, por

utiliza esta diversificada, há

e de todos os computadores.

exemplo.

jovens utilizando, pessoas de

Atualmente, temos cada vez

Muitas vezes uma

mais idade e até as crianças.

mais conservados, sob forma

pessoa compreende e utiliza

E a faixa etária que mais

numérica e registrados na

a norma culta de linguagem

pode ser influenciada pela

memória do computador, textos,

e pode não entender estas

linguagem tecnológica, são

imagens e músicas produzidos

abreviações e ser vitima até

os jovens e as crianças.

por computador.” (acessado

mesmo de preconceitos e

em 13/10/2016)

exclusão. Da mesma forma

2. AS LINGUAGENS
A linguagem falada

que abrange até as gírias. Já

ainda dá muita importância

é uma modalidade mais

na linguagem escrita há mais

à gramática normativa; na

espontânea, dinâmica e

cobranças, está subordinada

verdade, essa gramática

flexível, a princípio deve

às regras gramaticais, há

tem veiculado algumas

seguir as normas cultas, mas

uma preocupação em corrigir

informações que estimulam

prioritariamente segue a

os erros, é um registro, que

o preconceito linguístico.

transcrição da fala, existem

pode ser lido e relido várias

A linguagem escrita tende

dois tipos: a linguagem falada

vezes.

a ser mais valorizada, pois

culta e a linguagem coloquial,
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regras convencionais da quais são predominantemente

abreviação da palavra você,

língua materna, para muitos escritas. Bechara (1987)

utilizada neste ambiente como

representa crescimento comenta que o privilégio não

“vc”, entre outras palavras.

intelectual e cultural. deve ser dado nem à língua

Sobre abreviações

Muitas vezes este conceito culta nem à coloquial, todavia

Silva aborda:

corrobora para o aumento à adequação da linguagem

“As gramáticas tradicionais

do preconceito linguístico, em suas diversas situações

pouco abordam o problema

pois as pessoas que não de uso. Nas redes sociais

das abreviações no campo

dominam a linguagem culta da internet, no momento

dos processos de formação

são desvalorizadas perante de interação ocorre um

de palavras. Há a preocupação

a sociedade. Este assunto entrecruzamento da escrita e

de destacar a necessidade de

não é de fácil interpretação da oralidade na linguagem. O

se abreviar certas palavras,

e gera muito conflito.

que ocorre nesses ambientes

empregando uma parte da

De acordo com Bagno: é uma conversação em forma

palavra pelo todo, para uma

“[...] ensinar gramática ou estudar

de escrita com marcas da

comunicação mais rápida,

a língua? Por que esta tem sido

oralidade.

sem que se prejudique tal ato

a confusão que se perpetua na

Marcuschi (2005)

comunicativo. Não há uma

cultura ocidental há muitos e

menciona, “os ambientes

discussão a respeito do processo

muitos séculos: a confusão

virtuais são muitos versáteis

de abreviar, limitando-se apenas

entre gramática e língua, que

e disputam paralelamente,

a acentuar certas estruturas que

são duas coisas totalmente

em importância, entre as

se tornaram independentes, no

diferentes, que era preciso

atividades comunicativas.” Ele

decorrer do uso, em relação

conhecer detalhadamente a

também associa o sucesso

ao vocábulo original, pois

nomenclatura gramatical para

dessa nova tecnologia ao

adquiriram um novo matiz no

poder fazer um bom uso dos

fato dela unir texto, som e

campo semântico.” (Acesso em:

recursos da língua.” (2001, p.11)

imagem.

17-10-20160).

Torna-se cada vez mais

É inegável que no

Mesquita (1999) aborda

necessário que os indivíduos ambiente virtual necessita

gramaticalmente, “conceitua as

tenham a capacidade de de praticidade e velocidade,

abreviações, símbolos e siglas

analisar a fala e a escrita, na também que é muito utilizado

como um aproveitamento de

perspectiva do uso, ou seja, abreviações para atender

espaço e tempo que ocorre

analisar quais práticas sociais estas necessidades citadas,

na comunicação escrita e

são predominantemente orais e um exemplo é o uso da

assemelha os às expressões
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simplificadas do processo

ambientes virtuais, há uma

uma das práticas possível da

oral.”.

identidade já estabelecida

linguagem partilhada entre

Para o uso das

nesse contexto, definida como

adeptos do computador com

abreviações há regras que

um ambiente que requer

acesso à internet. Em comum,

dão suporte na gramática

reduções, abreviações, marcas

essas pessoas têm o propósito

normativa, nestes ambientes

prosódicas, informalidades,

de se aproximar (física, afetiva,

virtuais nota-se que as

dentre outros. Mediante isso,

simbolicamente) umas das

abreviações não são usadas

há um julgamento constante

outras num espaço “virtual” por

seguindo estas regras, logo

dos integrantes. De um lado,

meio do trabalho na linguagem.

que utilizar as abreviações

esse julgamento se dá entre

Marcas como as abreviaturas,

dentro dos padrões dificultaria

os próprios internautas para

por exemplo, reconhecidas

a comunicação ágil, diante

avaliar quem participará ou

como uma das características

da análise que o internauta

não do evento comunicativo;

do internetês, seriam “pistas”

teria que fazer para emprega-

de outro, ocorre entre pessoas

desse trabalho numa tentativa

las, sendo assim utilizam

externas que avaliam de

de se comunicar com o outro

as abreviações de maneira

forma depreciativa esse

no espaço e no tempo.” (2015,

desordenada, mas que

comportamento linguístico.

p.22)

atendem suas necessidades.

Para Komesu e Tenani::

Ao interagir em

“O internetês seria, assim,

3. AS INFLUËNCIAS DA LINGUAGEM VIRTUAL
Esta manifestação

o de criar condições para que

sendo estimulas pelas novas

linguística utilizada na internet

ele seja aprendido. Qualquer

tecnologias?

preocupa muitas pessoas,

outra hipótese é um equívoco

Segundo Bagno (2006),

que por sua vez cobram da

político e ideológico” (1996, p.

o professor de português tem

escola a função de resgate

17-18)

que mostrar que a língua não

É muito difícil fugir

é neutra, mas sim lugar de

Para Possenti:

da reflexão e inquietação,

conflito. Os alunos precisam

“[...] o objetivo da escola é

qual o papel do professor,

saber que sua produção

ensinar o português padrão,

diante dessa situação, ora

linguística, oral ou escrita,

ou, talvez, mais exatamente,

que a leitura e a escrita estão

estará sempre sujeito a

da língua materna culta.
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avaliação social, positiva ou

recursos que chamam a

negativa. Segundo o autor

atenção das pessoas. Teixeira

nunca se escreveu tanto

afirma que:

como nesses tempos.

portuguesa.
Komesu e Tenani,
afirmam:

“Na atualidade os idiomas

“Defendemos, assim, que o

O professor necessita

nacionais sofrem todo tipo

internetês não fique apenas na

conhecer seus alunos, ter

de pressão desestabilizadora

internet, mas que seja objeto

sensibilidade para o novo e

porque a globalização e a

de estudo que permita ao

compreender as necessidades

revolução tecnológica da internet

professor e ao aluno refletir

pedagógicas.

estão dando origem a um novo

sobre práticas orais/faladas

A visão sobre a

mundo linguístico. Em tempos

e letradas/escritas diversas,

influência desta nova forma

de internet, as línguas, por

particularmente, aquelas

de linguagem utilizada

naturezas refratárias a arranjos

relacionadas ao chamado

nestas novas tecnologias

de gabinete e legislações impostas

mundo digital. Se o aluno tem

divide opiniões. Há visões

de cima para baixo, podem

contato direto ou indireto,

positivas e negativas sobre

comportar¬-se como potros

dentro ou fora da instituição

estas influências.

indomáveis. Quem vai ligar

escolar, com essas práticas

para as novas regras do uso do

diversas, por que não pensar

“A maioria de nós não pensa

hífen quando mantém longas

sua produtividade de forma

muito sobre a língua e não está

e satisfatórias conversações

mais sistematizada, orientada

acostumada a tê-la como foco

na internet usando apenas

pelo professor e pela escola?”

de atenção. E como revoluções

interjeições e símbolos gráficos

(2015, p. 26)

que afetam a língua não ocorrem

como os consagrados ‘emoticons’”.

com frequência na história

(acesso em 13/10/2016)

Para Crystal:

Para outros autores
é necessário ter cautela no

humana, não fica muito claro

Segundo Lucena (2010),

uso da linguagem virtual,

como se precaver quando

é extremamente positivo o

Fiorin (2010), afirma que

acontece uma. Mesmo os que

uso que os jovens fazem da

na internet os usuários não

trabalham com línguas- os

internet e dessa linguagem

se incomodam em escrever

profissionais da linguagem”[...]

tão peculiar, por dois motivos:

bem e suas agressões à

(1941, p. 13)

primeiro por ver adolescentes

língua ameaçam-na de

Para Teixeira a língua

escrevendo e segundo para

descaracterização e acabarão

culta encontra-se em disputa

que eles escrevam abreviados

por levá-la a decadência.

com o ambiente virtual, este

eles precisam saber pelo

Outro ponto é a questão

último oferecendo outros

menos o básico da língua

do inglês, pois este terá um
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em vista dos argumentos

como estes jovens foram

de linguagem.

apresentados neste trabalho

alfabetizados e quão eles

Houve também o

é notória a influência da

se apresentam próximos do

levantamento do papel

linguagem usada nas novas

uso da norma culta do uso

excludente que a linguagem

tecnologias, seja no modo

do português.

propicia, neste caso observado

de se comunicar, seja no

Observou-se que

até nestes ambientes virtuais

modo de escrever e utilizar

sobre a ação desta nova

a discriminação para com

a língua materna.

linguagem há divisão de

quem não se comunica da

Também é notório

opiniões, alguns autores

maneira convencionalmente

que cada vez mais pessoas

acreditam na importância

estipulada pelos usuários,

que várias idades estão

destes movimentos no processo

O papel da escola

cedendo aos encantos de

histórico da sociedade e da

é difícil, sendo necessário

novos aplicativos, programas

língua como ferramenta

apresentar-se como espaço de

e ambientes virtuais, pessoas

de registro e comunicação,

reflexão e contextualização,

das mais diferentes faixas

acreditam que este dinamismo

propiciando discussões sobre

etárias.

na linguagem denota um

quando e onde utilizar este

A partir dos argumentos

novo mundo linguístico.

tipo de linguagem informal,

analisados nesta pesquisa

Outros autores tem uma

não assumir um papel apenas

nota-se que a influência na

visão negativa do uso da

de corrigir os erros, mas

linguagem atinge diferentemente

linguagem virtual, como

principalmente de conscientizar

as pessoas, de maneira mais

instrumento distanciador,

sobre a importância do uso

considerável os mais jovens

contribuindo para afastamento

da linguagem de maneira

e outro fator relevante é

das pessoas da norma culta

culta.
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O trabalho realizado

a situações humanas, mas

foram realizadas diversas

tem por objetivo mostrar que

também aos problemas

pesquisas com diversos

ser pedagogo não consiste

tangentes tais como:

autores com o intuito de

em estar apenas em uma sala

produtividade e qualidade;

investigar não só a função,

de aula, podendo esta ser de

que em muitos casos estão

bem como a importância do

crianças ou até mesmo de

intermitentemente ligados ao

profissional dentro da sua

adultos. O pedagogo pode

fator humano, seja este por

área de atuação e quais as

estar em diversos ambientes,

problemas externos ou até

reais contribuições oferecidas

inclusive de uma empresa a

mesmo internos, que a pessoa

pelo mesmo dentro do campo

fim de equacionar os desafios

carrega consigo, acarretando

de trabalho.

ao longo do caminho que

um comprometimento do

diz respeito não somente

seu trabalho. Contudo,

Palavras-chave: Pedagogia; Empresarial; Equipe; Fator Humano; Trabalho.
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INTRODUÇÃO
Se a figura do

a função do pedagogo inserido

entre as pessoas, partindo

pedagogo for analisada ao

num espaço empresarial

da premissa que ela instaura

longo dos anos, pode-se

lembrando que este deverá

situações e vivências em

afirmar que esse profissional

sempre visar à melhoria do

grupos que possibilitam

estava apenas relacionado

trabalho e das relações entre

um melhor conhecimento

a um professor que limitava

as pessoas dentro da firma,

da equipe, bem como dos

o seu trabalho dentro da

pensando que é fundamental

companheiros de trabalho,

sala de aula, e que tinha por

que a empresa envolvida

além de levar as pessoas a

função, ensinar crianças ou

sempre alie a qualidade e

ponderarem seus atos de

até mesmo adultos a ler e

produtividade, mas que não se

maneira natural, tudo em

escrever, corrigir provas,

esqueça que os funcionários

prol de um bem comum.

preparar atividades, enfim,

são seres humanos que

Atualmente esse

uma série de atividades que

carregam consigo diversos

desafio de lidar com o ser

se restringiam ao ambiente

fatores não só sociais, mas

humano está se acentuando

escolar.

também emocionais que, na

cada vez mais, uma vez

Essa era uma

maioria das vezes, precisam

que o mercado de trabalho

visão geral e uniforme da

ser ajustados e respeitados,

está muito mais exigente e

sociedade, e com certeza

tal como o potencial de cada

excludente, o que leva as

perdura até os dias atuais.

um.

pessoas a buscarem cada vez

Contudo, os

Portanto o

mais conhecimento a fim de

cursos de pedagogia fazem

pedagogo empresarial e o

manterem o seu emprego,

referência à pedagogia

pedagogo que atua dentro da

ao passo que, por outro lado,

empresarial, mas não dão

escola possuem uma função

estão muito estressadas e

a ênfase necessária para

muito especial, isto é, lidar

cansadas diante da disputa

que se conheça o trabalho

com emoções, sentimentos,

dos campos de trabalho e

de um pedagogo dentro de

jogos de vaidade e relações

cada vez menos com tempo

uma empresa.

humanas.

para o lazer e convívio com

Assim a

A pedagogia

a família.

especialização na área da

inserida no ambiente da

É nesse meio que

pedagogia empresarial é

empresa tende a equacionar

entra o pedagogo dentro da

primordial para que se conheça

uma melhor convivência

empresa, buscando atingir
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o equilíbrio, não só entre os

saudável e prazerosa no

equilibrada, no que tange o

funcionários, mas do grupo

local, a fim de que se produza

ambiente familiar e social.

todo em questão, almejando

mais e melhor tendo uma

restabelecer uma convivência

convivência externa mais

OS CAMPOS DE ATUAÇÃO DO PEDAGOGO
Quando a palavra

modos de ação, visando à

formativos em contextos

pedagogia é mencionada,

formação humana, de acordo

socioculturais específicos. Todo

a primeira coisa que nos

com o momento histórico

educador sabe, hoje, que as

vêm em mente é uma sala

vigente.

práticas educativas ocorrem

de aula, ou seja, acredita-se

Assim, “o pedagogo

em muitos lugares, em muitas

que o pedagogo tem o seu

pode atuar em diversos

instâncias formais, não-formais,

trabalho restrito dentro de

campos, visando sempre à

informais. Elas acontecem

uma escola, podendo esta ser

promoção da educação, em

nas famílias, nos locais de

tanto na educação infantil,

diversos contextos, aliando

trabalho, na cidade e na rua,

como nos anos iniciais do

caráter tanto educativo,

nos meios de comunicação e,

ensino fundamental.

quanto o pedagógico”, de

também, nas escolas. Não é

Contudo, não é

acordo com Almeida (2010).

possível mais afirmar que o

isso que ocorre, haja vista que

Pimenta (2002,

trabalho pedagógico se reduz

o pedagogo é fundamental

p. 29), nos dá uma definição

ao trabalho docente nas escolas

dentro do ambiente escolar,

sobre o pedagogo

[...] (PIMENTA, 2002, p. 29)

porém o seu trabalho também

Para além de razões históricas,

A pedagogia empresarial

é de extrema importância em

pensamos que a identificação

consiste em ser um tipo de

outros tipos de organização.

do pedagogo com o docente

educação não formal, haja

Libâneo (2011)

incorre num equivoco lógico

vista que ela ocorre fora do

nos afirma que o pedagogo é

conceitual. A Pedagogia é

ambiente escolar, e dentro

o profissional que pode atuar

uma reflexão teórica a partir

do ambiente empresarial.

em diversas instâncias no que

e sobre as práticas educativas.

“Toda ação

tange a prática educativa,

Ela investiga os objetivos

educativa fora da escola é

estando essas ligadas ao

sociopolíticos e os meios

denominada de educação

processo de transmissão e

organizativos e metodológicos

não formal, e ocorre a partir

assimilação dos saberes e

de viabilizar os processos

da troca de experiências
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em espaços coletivos”, de

De acordo com a LDB

referentes a um trabalho a

acordo com Gohn (2006).·.

nº9. 394/96 é primordial que

ser realizado”. (Gonh, 2009).

É importante

a educação profissional alie

considerar que, de acordo com

habilidades e competências,

com Gadotti (2005), essa

Tozetto (2011) “a Educação

em prol de um aprendizado,

educação “[...] é mais difusa,

não formal busca capacitar

de acordo com o artigo 40,

menos hierárquica e menos

o cidadão, promovendo

que diz que “a educação

burocrática.”

projetos de desenvolvimento

profissional será desenvolvida

Neste contexto,

pessoal e social que podem

em articulação com o ensino

o pedagogo terá que se

acontecer em diversos espaços:

regular ou por diferentes

apropriar de técnicas e

comunidades, empresas,

estratégias de educação

aprendizagens, a fim de que

penitenciárias, organizações

continuada, em instituições

se atinja o público envolvido,

não governamentais, entre

especializadas ou no ambiente

de acordo com determinada

outros.”

de trabalho”.

causa, considerando a

A educação não

Outras

formal também não dispensa

características que merecem

as características da escola,

ser ressaltadas no que tange

e

a educação não formal é
Em suma, quando se fala em

que ela não é organizada

metodologias não-formais, o que

em séries, modalidades ou

se quer dar a entender é que se

conteúdo, pelo contrário, ela

trata de procedimentos que, com

se solidifica na construção

maior ou menor radicalismo,

do bem comum, ou seja, no

se distanciam das formas

coletivo, no grupo como um

canônicas ou convencionais

todo, abrangendo todos os

da escola. Assim, como um

envolvidos, independente

sentido muito semelhante ao

deste ter tido acesso ao

dessa acepção de educação

sistema escolar ou não.

não-formal, alguns autores

Contudo, ela não substitui

utilizaram expressões como

a educação formal, uma vez

“ensino não convencional”

que ela envolve apenas a

ou “educação aberta” (TRILLA,

aquisição de “habilidades

2008, p. 40).

corporais, técnicas, manuais,
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De acordo

empresa como um local de
conhecimento.
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A FUNÇÃO DO PEDAGOGO NO AMBIENTE
EMPRESARIAL

FONTE: http://blog.unifilead.com.br/pedagogia/o-que-e-pedagogia-empresarial-e-educacao-corporativa/ Acesso em 05 de Abril de
2017.

O pedagogo inserido

de formação/atuação do

requalificação profissional,

no ambiente empresarial

pedagogo bastante nova,

produz e difunde o conhecimento,

deverá desempenhar um

ou seja, é uma vertente da

estrutura o setor de treinamento,

trabalho em grupo, de

pedagogia que ainda está

desenvolve e adéqua metodologias

modo a buscar estratégias

se fortificando, tomando

de informação e da comunicação

que visem o conhecimento

forma, e surgiu a partir da

às práticas de treinamento

significativo, tendo sempre

necessidade de se preparar

(ARAÚJO, 2011, p. 2).

por base o conhecimento do

o setor de recursos humanos

O pedagogo dentro

comportamento humano,

em prol de um bem comum,

da empresa também deve

bem como estratégias de

o sucesso da empresa,

auxiliar no diagnóstico de

organização centradas nas

acoplado com o bem estar

problemas e na busca de

pessoas”, como nos afirma

de seus funcionários.

soluções para o mesmo.

Almeida (2012).
Contudo, de

Quanto a essa
ramificação da pedagogia,

Ribeiro
(2010),considera que a

acordo com Ribeiro (2010),

Considera-se também que a

empresa é um local educativo

a pedagogia empresarial se

pedagogia empresarial implanta

formado por uma associação

coloca como uma possibilidade

programa de qualificação e

de pessoas que também
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visam aprender e por isso,

o que ela almeja em relação

relacionadas à educação

o pedagogo empresarial

aos seus funcionários é que os

na empresa; diagnosticar a

deve buscar estratégias e

mesmos sejam competentes

realidade institucional; elaborar

metodologias que disseminem

e se qualifiquem cada vez

e desenvolver projetos, buscando

a aprendizagem e a busca de

mais.

conhecimento também em outras

informações em prol de idéias

Já em relação ao

áreas profissionais; coordenar

e objetivos pré-definidos,

pedagogo, “o que se espera

a atualização em serviço dos

visando promover a mudança

é que o mesmo desenvolva

profissionais da empresa;

no comportamento do grupo

as competências dos

planejar, controlar e avaliar

bem como a melhoria da

trabalhadores”, de acordo

o desempenho profissional

qualidade dos produtos e

com Ferreira (2011).

dos funcionários da empresa;

o sucesso das pessoas, não

Araújo (2009)

assessorar as empresas no que

só no quesito profissional,

afirma que as empresas

se refere ao entendimento dos

mas também pessoal.

desejam que o pedagogo

assuntos pedagógicos atuais

A empresa deve sustente seu trabalho nas
sempre se posicionar como

seguintes habilidades:

um local onde se “aprenda

criatividade, espírito de

a aprender”, de acordo com

inovação, compromisso com

Abrantes (2009), haja vista que

os resultados, pensamento

o mundo está em evolução

estratégico, trabalho em

constante e o sucesso atual

equipe, capacidade de

de uma empresa, pode

realização, direção de grupos

não lhe garantir um futuro

de trabalho, condução de

promissor.

reuniões, enfretamento e
De acordo com

análise em conjunto das

Ribeiro (2010), “o pedagogo

dificuldades cotidianas e

deve auxiliar diretamente nas

problemas profissionais das

atividades que se referem

empresas.

ao planejamento, gestão,

No que se referem

controle e respectiva avaliação

à função dos pedagogos, eles

da aprendizagem”.

resumem-se em

No que tange a

Conceber, planejar, desenvolver

empresa, pode-se dizer que

e administrar atividades
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(PASCOAL, 2007, p. 190).

ABRIL | 2017

IMPORTÂNCIA DO PEDAGOGO NO AMBIENTE
EMPRESARIAL
O pedagogo é

mantém o funcionamento

promoção e a capacitação

fundamental dentro da empresa,

de uma empresa são as

das pessoas em diversos

já que ele possibilitará o

pessoas e o trabalho das

segmentos, haja vista que

fortalecimento da mesma e

mesmas, que também são

as informações devem estar

garantirá que seus objetivos

responsáveis pelo sucesso

sempre expostas, a fim de

sejam alcançados, uma vez

ou até mesmo fracasso das

que o trabalhador a visualize

que serão implantadas práticas

empresas.

e a coloque em prática.

educativas que culminarão

Vale ressaltar

com o crescimento da empresa

que as empresas são uma

e controle de qualidade em

organização e que

tudo o que for produzido.

Os trabalhadores de uma

Machado (2011)

organização formam sua

afirma que o pedagogo

estrutura. Portanto, o desafio

empresarial é primordial

das empresas de hoje é formar

porque ele representa uma

e integrar uma boa equipe de

importante peça dentro da

trabalho com conhecimento,

empresa, a fim de impulsionar

capacidade e habilidades

o trabalho dinâmico, a

específicas para os postos

interação, a comunicação

de trabalho, para cumprirem

entre equipes e a capacitação

as tarefas exigidas e para

permanente, tudo em prol da

pensarem estrategicamente

valorização não só do trabalho,

sobre os destinos da organização

como também do potencial

(BASSANI et al., 2003, p. 43).

de cada um, buscando a

As empresas devem

integração do grupo e criando

sempre considerar que é

diversas estratégias no que

fundamental referenciar o

tange o desenvolvimento

potencial humano, considerando

organizacional.

que todos têm uma opinião,

Contudo, nunca se

sentimentos e até mesmo

deve esquecer que o que

percepções, visando à
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O CONHECIMENTO E A PEDAGOGIA
EMPRESARIAL
Tudo o que vai se

Outro ponto importante

referência, além de estar

executar na vida exige

a ser delimitado é de como o

capacitado para atuar em

conhecimento, e esse se dá

conhecimento será transmitido

casos que dizem respeito

através de leituras, estudos

dentro da empresa, de modo

as relações interpessoais,

e de um fator fundamental,

que é fundamental que se

desenvolvimento de lideranças

que é o querer aprender.

analise as ferramentas que

e qualquer outra atividade

Neste processo vale não só

serão utilizadas, bem como a

de cunho educativo.

aprendizagens individuais,

realidade cujo qual a empresa

mas também coletivas e é

está inserida. Neste caso, vale

deve se colocar como um

baseado sempre na troca

considerar que a empresa

gestor, a fim de que o grupo

constante de informações

depende diretamente do

seja bem direcionado em

conhecimento do funcionário,

prol do sucesso da empresa

O conhecimento serve

já que o sucesso da mesma

e seja garantido o respeito

primeiramente para nos conhecer

está intimamente ligado

aos funcionários, seus

melhor, a nós mesmos e todas

não só a produtividade,

conhecimentos e respectiva

as nossas circunstancias. Serve

mas também ao trabalho

ordem hierárquica, de modo

para conhecer o mundo. Serve

em equipe e a qualidade

que o desempenho individual

para adquirirmos as habilidades

que deve estará presente na

seja valorizado, bem como

e as competências do mundo

prestação do serviço.

o trabalho em equipe, e

Assim,

Então, o pedagogo

do trabalho; serve para tomar

Partindo deste

as pessoas consigam ver

parte nas decisões da vida em

pressuposto, “a função do

geral, social, política econômica.

pedagogo neste espaço é

O pedagogo empresarial junto

Serve para compreender o

planejar, executar, coordenar

com a gestão de pessoas serão

passado e projetar o futuro.

e avaliar os programas

os grandes responsáveis pelo

Finalmente, serve para nos

educacionais”, de acordo

desenvolvimento daqueles que

comunicar, para comunicar o

com Prado (2013).

na organização atuam. Para que

melhorias na sua vida.

que conhecemos, para conhecer

Machado (2011)

isso seja possível, o profissional

melhor o que já conhecemos

afirma que o pedagogo

em questão desfrutará do

e para continuar aprendendo.

dentro da empresa insere

auxilio de dinâmicas de grupos

(GADOTTI, 2005, p. 4).

o conhecimento como uma

e de treinamentos. Desta
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forma, a Pedagogia tem como

dentro da empresa, buscando

com o desenvolvimento, mas

principal finalidade mudar o

aprimorar sempre a qualidade

também com a educação dos

comportamento e as ações

e o aumento da produtividade,

funcionários, haja vista que

das pessoas, prezando pela

considerando que ele se

até mesmo universidades

qualidade de vida, sem deixar

encontrará dentro de um

corporativas estão sendo

de levar em consideração

novo espaço educativo,

criadas por elas, visando o

o contexto de vida de cada

se deparando com novos

estímulo do conhecimento

indivíduo (SILVA, 2009, p. 11).

desafios e oportunidades.

e a condução de novas

O pedagogo deverá

Vale considerar oportunidades de negócios,

se preocupar em explorar o

que as empresas atuais, de

com o objetivo de se estreitar

potencial de cada funcionário,

acordo com Chiavenato (2009),

e aprofundar os laços com

lembrando que cada um tem

estão se transformando em

os clientes.

uma função e que todas as

organizações de aprendizagem

funções são fundamentais

e se comprometem não só

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A elaboração deste

mantenha o respeito às

em equacionar os problemas,

trabalho possibilitou verificar

pessoas, não apenas como

propor soluções, reconhecer

que, o pedagogo não é um

funcionários, mas também como

potencialidades, ocasionar

profissional importante

seres humanos dotados de

oportunidades que culminam

somente dentro da escola,

conhecimentos e sentimentos,

com o crescimento empresarial,

ou seja, inserido em uma

respectivamente.

porém, o principal de todos

sala de aula e lecionando

Este profissional está em sempre se preocupar

para diversas crianças ou

também faz toda a diferença

com o lado humano das

até mesmo adultos.

no ambiente empresarial

pessoas.

Além disto, ele

quando se refere à resolução

É fundamental

pode atuar num ambiente

de problemas, uma vez que

que se passe a valorizar essa

empresarial, cujo seu trabalho

ele engloba o bem comum e

função do pedagogo, ou seja,

é fundamental para que o

busca de soluções que sejam

que se divulgue mais e que

sucesso da empresa seja

pertinentes a todos.

se faça ver como a presença

garantido, sem deixar de

Vale dizer

mencionar que ele organiza

que a principal função do

a empresa a fim de que se

pedagogo na empresa está
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deste é primordial em um
ambiente empresarial.
As pessoas
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precisam ser impulsionadas

de encontro aos objetivos

acima citados, baseado

a aprender cada vez mais,

da empresa, priorizando a

sempre em aprendizagem

mantendo-se atualizadas,

busca constante por novos

e busca incessante pelo

freando o que chamamos de

conhecimentos.

conhecimento, considerando

estagnação ou até mesmo
alienação.

Contudo,

que todos somos capazes, e

finalizando este trabalho, o

precisamos ser estimulados

que pude verificar é que ser

e valorizados, independente

contexto que se destaca a

pedagogo seja este da sala

do ambiente, cujo qual as

importância do pedagogo,

de aula ou inserido em uma

pessoas se encontram.

haja vista que este propõe

empresa, significa garantir a

ações educativas, que vão

harmonia entre os ambientes

É nesse
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A INCLUSÃO PELA TECNOLOGIA POR MEIO DO ENSINO
A DISTÂNCIA

O presente artigo

alternativa para aqueles

problemas de socialização. O

tem como objetivo discutir

que não têm condições,

real intuito da EAD, aliado à

a aprendizagem autônoma

por diversos motivos, de

tecnologia qualifica e forma

na modalidade à distância,

estudarem através do ensino

profissionais de diversas áreas,

mais conhecida por (EAD),

convencional. Esse método

podendo também formar e

tendo este em seu foco a

de ensino atual e positivo

qualificar de maneira bastante

inclusão pela tecnologia.

proporciona conhecimento,

significativa, como também

Tal sigla significa Educação

autonomia e até mesmo

promover a inclusão de alunos

a Distância ou Ensino a

inclusão para alunos ditos

especiais e deficientes para

Distância. EAD é um método

normais, imaginem então

atuarem no mercado de

de ensino vantajoso e

os benefícios que ele pode

trabalho tornando-os mais

bastante significativo através

trazer aos alunos excluídos,

autônomos e preparados a

de um ambiente virtual e

aqueles que possuem

fim cumprirem suas tarefas.

pode ser considerado como

síndromes, deficiências e

Palavras-chave: Educação a Distância, autonomia, aprendizagem, inclusão e aluno.
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INTRODUÇÃO
Os gargalos da

No universo digital, tempo

ocorre a aprendizagem, a

educação convencional no

e espaço são cada vez mais

qual é considerada uma

Brasil são muitos: a falta de

relativizados, isto é, todos

alternativa para pessoas

acessibilidade para alunos

estão na mesma posição em

que não podem cursar o

com mobilidade reduzida,

relação aos colegas e aos

ensino tradicional, sendo

ausência de métodos e

tutores. Todos são e estão

estas normais ou especiais.

estratégias pedagógicas para

iguais diante dos conteúdos

Tal aprendizagem além dos

pessoas com dificuldades de

e dos materiais disponíveis

inúmeros benefícios que

aprendizado, surdez, cegueira

na plataforma e ainda com

proporciona, tem ainda o

e outros. A falta de espaços e

o tempo que precisarem

poder de incluir o aprendiz

equipamentos adequados para

tempo este diferenciado de

por meio da tecnologia e dos

tais diversidades comprometem

aluno para aluno, cada um no

seus avanços.

significativamente o método

seu tempo para assimilação

No presente

de ensino convencional, e

dos conteúdos e do próprio

artigo, é discutido e definido

nesse contexto, a EAD de

aprendizado.

primeiramente o que é EAD e

forma simplificada é capaz

De acordo com

algumas das suas características,

de resolver praticamente

os avanços tecnológicos a

após isso relata-se em um

na totalidade essa questão,

Educação à Distância - EAD -

breve histórico da evolução

passando a ser uma alternativa

tem passado e vem passando

da EAD no Brasil e por fim

que confere a essas pessoas a

por várias fases até os dias de

aborda-se o funcionamento

comodidade de não precisarem

hoje, sempre se aprimorando.

e os benefícios da inclusão

sair da sua própria casa.

Teve seu início com o uso da

digital para alunos com

correspondência e material

necessidades especiais.

Com a
utilização das plataformas

impresso, na atualidade pode

de EAD em seu computador,

se beneficiar com o emprego

estudantes com deficiências

das Novas Tecnologias da

diversas veem-se capazes de

Informação e Comunicação

participarem ativamente dos

- NTICs.

processos de aprendizagem,

Na modalidade

se incluindo de diversas

à distância e através de

maneiras inclusive digitalmente.

ambientes virtuais, é onde
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O ENSINO A DISTÂNCIA - CARACTERÍSTICAS
Muitas vezes o ensino

diferentes.

O ensino na

regular e tradicional, chamado

O aluno ao

modalidade a distância

de “presencial” não cabe mais

aprender torna-se capaz de

(EAD), sobretudo através

na vida de alguns, sendo que

desenvolver certas habilidades

de um ambiente virtual de

esses indivíduos precisam

e competências relativas ao

aprendizagem, tem sido

continuar seus estudos

curso e ao trabalho no tempo

considerado como uma

de alguma maneira para a

e local que lhe forem mais

alternativa à expansão dos

obtenção de um certificado

adequados, não com a ajuda

diversos cursos existentes

ou diploma reconhecidos

em tempo integral da aula

como: superior, técnico e

por órgãos educacionais

de um professor, mas com

outros, sendo apontado

competentes. A EAD é uma

a mediação de professores,

também como uma das várias

modalidade de ensino que

orientadores ou tutores. Tais

soluções para as carências

se adequa à vida, seja ela

professores ou orientadores

educacionais no contexto

como for, desde que o aluno

atuam também a distância

brasileiro atual. Além disso,

deseje de fato aprender de

através de plataformas de

possibilita ao aluno, seja ele

forma mais autônoma.

ensino, podendo vez ou

especial ou não uma maior

Nessa modalidade

outra atuar de forma física

autonomia e flexibilidade,

de ensino, a mediação didático-

promovendo encontros

podendo assim conciliar os

pedagógica nos processos

presenciais com os alunos,

estudos com casa, com o

de ensino-aprendizagem

como também encontros

trabalho, com a família, amigos

ocorre com a utilização

e discussões virtuais, mas

e demais, oferecendo-o uma

de meios e tecnologias de

apoiados de forma sistêmica

comodidade a mais para a

informação e comunicação,

pelos programas e sistemas

obtenção do seu tão sonhado

com estudantes, tutores e

operacionais e de gestão

e necessário diploma.

professores desenvolvendo

específicos. Os materiais

atividades educativas em lugares

didáticos apresentados nas

ou tempos diversificados.

plataformas de ensino são

É um método que permite

combinados, integrados e

aos envolvidos no processo

organizados por intermédio

(professor-aluno-tutor) de

de diversos meios de

estarem em ambientes físicos

comunicação.
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O EAD NO BRASIL – BREVE HISTÓRICO
Não existem registros

de Ciências, que criou a

distância foram iniciadas, e

precisos que atestem o inicio

pioneira Rádio Sociedade do

algumas delas ainda podem ser

da EAD no Brasil, pode-se

Rio de Janeiro, com o intuito

vistas hoje em dia, como, por

estimar por volta de 1900. Em

de difundir a educação em

exemplo, o Telecurso Segundo

1891 o Jornal do Brasil iniciou

meados de 1923.

Grau e o Telecurso 2000, cursos

suas atividades, registrando

Já nessa época

na primeira edição da seção

os anúncios dos cursos a

• A partir da oficialização da

de classificados, um anúncio

distância convidavam o

EAD no país como modalidade

oferecendo profissionalização

cidadão a participar de um

válida e equivalente para

por correspondência para

curso técnico em suas horas

todos os níveis de ensino

um curso de datilografia.

de folga, no aconchego da

(fundamental, médio, superior e

Tal publicação trouxe para

sua casa. Alguns anos depois,

pós-graduação), as experiências

reflexão que desde aquela

em 1936, Roquette Pinto

brasileiras em EAD já somam

época já se buscavam no país

doou a Rádio Sociedade do

grande número.

alternativas para a melhoria

Rio de Janeiro ao Governo

• Um importante momento para

da educação brasileira.

Brasileiro, passando a ser

a EAD no Brasil foi a criação,

denominada Rádio MEC.

em 1996, da Secretaria de

Nostalgicamente,

de EAD via televisão.

aqui no Brasil, tudo começou

- Apresentação

Educação a Distancia (SEED).

com o rádio e com os correios,

cronológica da evolução da

Entre as responsabilidades

sendo importante lembrar

EAD no Brasil:

dessa secretaria, está a de

que foi principalmente por

As experiências

atuar como agente de inovação

meio do rádio que alguns

de EAD no Brasil ganharam

dos processos de ensino e

programas educativos

impulso no início do século XXI

aprendizagem na EAD.

contribuíram de forma

com as TICs (Tecnologias de

Fonte:http://ftp.comprasnet.se.gov.

significativa na produção do

Informação e Comunicação).

br/sead/licitacoes/Pregoes2011/

conhecimento para milhares
de pessoas.

PE091/Anexos/Eventos_modulo_I/
• Desde a fundação do Instituto

topico_ead/Aula_03.pdf - Data

O responsável

Rádio-Monitor, em 1939, e

de Acesso em 09/02/2017

por esse feito no Brasil foi

depois do Instituto Universal

Na legislação brasileira

o senhor Edgard Roquette

Brasileiro, em 1941, várias

a Educação à Distância está

Pinto, da Academia Brasileira

experiências de educação a

fundamentada
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80 da Lei 9.394/96 - Lei de

A educação a distância é uma

suportes de informação, utilizados

Diretrizes e Bases (LDB),

forma de ensino que possibilita

isoladamente ou combinados,

regulamentado pelo Decreto

a autoaprendizagem, com a

e veiculados pelos diversos

n.º 2.494, de 10 de fevereiro

mediação de recursos didáticos

meios de comunicação.

de 1998 e dá a seguinte

sistematicamente organizados,

definição:

apresentados em diferentes

A INCLUSÃO DIGITAL PARA ALUNOS COM
NECESSIDADES ESPECIAIS
Evidenciam-se muito

inclusão pela tecnologia? É o

sendo que para atingirem seus

nos dias de hoje da educação

que se discute neste artigo.

objetivos precisam aprender

ou ensino a distância, e dos

Às vezes o ensino

a se concentrar agindo com

seus pontos fortes em relação

convencional não é capaz de

mais autonomia em busca do

ao aprendizado e também da

atender as expectativas na

conhecimento. Aprendem a se

inclusão digital para indivíduos

vida de algumas pessoas,

organizar melhor em termos

que desejam aprender a

por inúmeros motivos

de tempo nas suas tarefas

distância, sem possuírem

como: acidentes, deficiência,

do dia a dia, caso contrário,

domínio suficiente em algumas

síndromes e outros, assim a

não se disciplinando, não

tecnologias, mas com força

EAD é o ensino que veio para

haverá tempo suficiente

de vontade e determinação,

se adaptar à vida destes.

para o estudo. Pode-se então

tais indivíduos passam a se

Nesta modalidade

dizer que o EAD promove a

incluírem digitalmente. Este

ensino não existe o bullying, o

autodisciplina especialmente

é outro ponto extremamente

aluno se inclui verdadeiramente

para alunos com necessidades

favorável da EAD.

sem que haja o preconceito

especiais, como também

E com relação

comum existente nas escolas

mais autonomia.

a alunos especiais, aqueles

convencionais nos cursos

que apresentam alguma

presenciais.

A EAD também é
extremamente positivo para

deficiência ou aqueles que

Os jovens e pessoas

aqueles com dificuldades

não conseguem se socializar

em geral com necessidades

cognitivas, pois a sua

no ensino tradicional, a EAD

especiais recorrem a EAD para

estrutura permite uma total

pode promover também a

sofrerem menos preconceito,

individualização do ensino,
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o aluno aprende sozinho se para que a inclusão ocorra

aspecto de cidadania, daqueles

tornando mais independente, é necessário que haja a

que por algum motivo, não

mais autônomo e muito acessibilidade, a qual segundo

têm um acesso ao sistema

mais inclusivo. À medida Mazzoni (2001), afirma ser o

educacional vigente. Ele, o

que estes alunos têm seu primeiro passo no processo

EAD extravasa os muros da

ritmo de aprendizagem de inclusão, um modelo de

universidade entrando nos

respeitado, podendo acessar acessibilidade é um processo

lares dos cidadãos, sendo

o conteúdo quantas vezes dinâmico que engloba

um meio democrático de

desejarem e em seu próprio variáveis tecnológicas, sociais,

educar, onde a relação ensino

tempo, verifica-se que os educacionais, dentre outras,

aprendizado pode proporcionar

resultados são extremamente para que haja uma atenção

a inclusão socioeconômica

satisfatórios, pois ganhos não maior às diferenças, sejam

de pessoas que estão fora

só acadêmicos são conseguidos, elas, raciais, sociais, físicas,

dos parâmetros da sociedade

mas também na autoestima mentais, enfim, propiciar o

vigente, seja por motivos

e na autoconfiança.

econômicos, sociais ou por

acesso à educação é dar um

Além disso, passo para a inclusão.
no ensino a distância existe

Ainda, segundo

motivos de algum tipo de
deficiência.

ferramentas que permitem outros autores pesquisados

Já para Abreu

focar nos pontos mais críticos e pertinentes ao tema do

(1999), o autor afirma que o

da compreensão do aluno, os estudo em questão, afirmam

conhecimento intermediado

quais, sem essa estratégia, e relatam que o EaD é um

pelas diversas mídias,

seriam deixados de lado. Isso modelo educacional em

podem dar ao cidadão a

permite um aproveitamento expansão, democrático e

ação interativa na sociedade

mais completo, até mesmo promotor da inclusão, seja ela

contemporânea baseada na

de conteúdos complexos.

nos âmbitos: social, cultural,

tecnologia da era da internet

Dessa maneira, mental, físico, econômico e

e das redes sociais, sendo

pode-se dizer que o aprendizado outros. Assim, seguem como

que o distanciamento e o

fica totalmente nivelado, exemplo alguns pontos de

isolamento dessas redes

passando todos a ter acesso vista desses autores:

colocam o indivíduo numa

aos mesmos acréscimos

situação de exclusão.

Moore e

positivos do conhecimento, Kearsley (2008) relatam que

Souza e Leal

sendo esse também um dos o EAD como um modelo

(2015) deduziram que a EAD

princípios da inclusão. E educacional pode resgatar o

é um modelo educacional
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que permite a ruptura do

mesmo que este seja o espaço

tecnologia através do ensino a

isolamento do indivíduo e

cibernético.

distância (EAD) é a esperança

como consequência a sua

Assim, pode-

inserção no seio social,

se dizer que a inclusão pela

para a diversidade excluída
na contemporaneidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através dos avanços e

ditas acima, ainda encontram

inclusão digital das mesmas.

de novos recursos tecnológicos,

dificuldade de formação

Neste contexto,

pôde-se constatar por

devido à falta de recursos

por meio dos referenciais

meio desta pesquisa, que

necessários para atendê-los

bibliográficos dos diversos

a EAD é uma ferramenta

nas instituições de ensino

autores, que elucidaram de

inclusiva, a qual favorece a

convencionais.

maneira bastante significativa e

profissionalização de pessoas

Hoje em dia,

contribuindo para a realização

ditas normais e também

percebe-se que não só as

deste trabalho, pode-se

para aquelas portadoras

pessoas com deficiência

afirmar que a inclusão pela

de necessidades especiais

possuem seus limites, mas

tecnologia ocorre de fato, e

diversas.

que os ambientes dessas

que a mesma tem ajudado as

As barreiras e os

instituições convencionais de

pessoas com deficiência a se

entraves existentes no ensino

ensino são que, em verdade,

qualificarem para o mercador

presencial são amenizados

estão incapacitados para

de trabalho e também para

e até mesmo destruídos

recebê-las, mudando o foco

a vida.

pelo ensino a distância,

da pessoa para o ambiente,

barreiras estas advindas

enquanto que no ensino a

pela falta de acessibilidade

distância, ocorre exatamente

para os alunos em termos

o oposto.

de distância, inflexibilidade

A EAD aliada à

de horários, altos custos

tecnologia tem a capacidade

e outros. Para as pessoas

de minimizar tais entraves e

portadoras de necessidades

criar novos caminhos para

especiais diversas, além de se

as pessoas com ou sem

enquadrarem nas barreiras

deficiência, promovendo a
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RESOLUÇÃO DE EXERCÍCIOS E PROBLEMAS NA

MATEMÁTICA: A IMPORTÂNCIA DO USO DAS REGRAS
ALGORÍTMICAS PARA A CONSOLIDAÇÃO DE
HABILIDADES E COMPETÊNCIAS
A Matemática possibilita

passo a passo, respeitando-se

com o desenvolvimento de

o desenvolvimento de

todas as regras algorítmicas,

habilidades e competências,

habilidades e competências,

mantendo-se um equilíbrio

em um ambiente onde a

ajuda na estruturação do

entre a aplicação de exercícios

cooperação e a participação

pensamento e raciocínio,

e problemas durante todo o

foram amplamente incentivadas.

lógica e criatividade. O

ano letivo. Inicialmente, foram

A metodologia empregada foi

objetivo deste trabalho foi

aplicadas duas avaliações

bem recebida pelos alunos

aplicar estratégias didático-

diagnósticas que revelaram

e gradualmente houve uma

pedagógicas adequadas

o nível de aprendizado dos

melhoria significativa em seu

para consolidar nos alunos a

alunos, os tipos de erros

desempenho nas avaliações

apropriação do conhecimento,

por eles cometidos e suas

bimestrais, como evidenciou-se

e ao mesmo tempo desenvolver

dificuldades. A partir daí, foi

pelos resultados alcançados

habilidades e competências.

possível intervir com ações

em relação aos conceitos

Para atingir esse objetivo,

corretivas para orientá-los

finais.

recorreu-se à resolução de

e conduzi-los para um nível

exercícios de forma criteriosa,

de aprendizado satisfatório

Palavras-chave: Exercícios; Problemas; Avaliação diagnóstica; Erros; Aprendizagem
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INTRODUÇÃO
Este artigo aborda a

A partir desses resultados, o

com clareza e organização;

importância do uso das regras

professor é capaz de nortear

mostrar domínio da linguagem

algorítmicas na resolução de

suas ações afim de conduzir

matemática e criatividade

exercícios e problemas nas

seus alunos rumo à superação

na resolução de problemas

aulas de Matemática para a

das dificuldades. Assim,

relacionando conceitos e ideias

consolidação de habilidades

identificar esses possíveis erros

e elaborar propostas para a

e competências pelos alunos.

e dificuldades e reorientar os

resolução de problemas com

O presente trabalho teve

discentes da melhor forma

argumentação consistente.

origem a partir da constatação

possível no intuito de sanar

Com este estudo,

de que grande parte dos

falhas e preencher lacunas

especificamente, pretendeu-se

discentes ingressam no Ensino

de aprendizagem é uma

identificar os possíveis erros e

Médio apresentando falhas

tarefa que deve ser colocada

dificuldades dos alunos através

e lacunas de aprendizagem

em prática pelo docente já

de avaliações diagnósticas

em Matemática, fatores

nas primeiras semanas do

e a partir dos resultados

geradores de dificuldades

ingresso do aluno no Ensino

obtidos nessas avaliações,

e erros na resolução de

Médio.

teve-se como objetivo geral,

exercícios e problemas e que,

Recorrer à prática aplicar estratégias didático-

muitas vezes, são obstáculos

de resolução de exercícios

pedagógicas para consolidar

na assimilação de novos

de forma criteriosa, passo

nos alunos a apropriação do

conteúdos e conhecimentos.

a passo, respeitando-se

conhecimento e, paralelamente,

Por meio dos

todas as regras algorítmicas

promover o desenvolvimento

resultados de avaliações

e mantendo-se um bom

de habilidades e competências.

diagnósticas é possível

equilíbrio entre a aplicação

detectar e analisar os tipos

de exercícios e problemas

de erros cometidos pelos

durante todo o ano letivo,

alunos e conhecer suas

pode levar os alunos à

outras possíveis dificuldades.

superação das dificuldades e

Além disso, as avaliações

levá-los ao desenvolvimento

diagnósticas também revelam

de habilidades e competências

o nível de apropriação de

como, por exemplo: se

conhecimento pelos alunos.

expressar matematicamente
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METODOLOGIA, INFORMAÇÕES COLETADAS E
ANALISADAS
Este trabalho foi

representados graficamente

Figura 1 – Avaliações

desenvolvido juntamente

através de valores percentuais.

Diagnósticas aplicadas

com os alunos do 1º. ETIM

Inicialmente, na

aos discentes do 1º. ETIM

Administração da ETEC Tenente

segunda semana de aula do

Administração da ETEC Tenente

Aviador Gustavo Klug, na

1º. bimestre, foi aplicada uma

Aviador Gustavo Klug

cidade de Pirassununga, SP,

avaliação diagnóstica objetiva,

Segundo Ribeiro

administrada pela autarquia

dissertativa e individual

(2010), o professor pode

de ensino Centro Paula Souza.

(Figura 1), versando sobre

utilizar a avaliação diagnóstica

Ocorreu durante todo o ano

conteúdos ministrados no

como um instrumento para

letivo de 2016, inicialmente,

Ensino Fundamental na forma

compreender em qual estágio

com o envolvimento de 40

de exercícios, tais como:

de aprendizagem o aluno se

alunos .

equações do 1º. grau, equações

encontra, sendo possível,

A metodologia

do 2º. grau, operações com

portanto, detectar sua

empregada nesse estudo

frações, potenciação, as quatro

apropriação de conhecimento.

fundamentou-se numa

operações fundamentais

Dessa forma, o professor

pesquisa quanti-qualitativa.

com números inteiros e

pode tomar decisões sobre

Dal-Farra e Lopes (2013, p.67)

expressões numéricas.

intervenções didático-

afirmam que:
A conjugação de elementos

pedagógicas satisfatórias para
a aprendizagem do aluno.

qualitativos e quantitativos

A importância de

possibilita ampliar a obtenção

uma avaliação diagnóstica

de resultados em abordagens

contendo exercícios ao invés

investigativas, proporcionando

de problemas reside no fato de

ganhos relevantes para as

que para resolver problemas

pesquisas complexas realizadas

em Matemática, é importante

no campo da Educação.

que o discente possua

A análise dos dados

habilidades e competências

coletados limitou-se à uma

suficientes para que tenha

descrição dos resultados,

autonomia nas suas execuções,
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mostrando atenção e domínio

ou operações para obter um

de resolver exercícios e

dos conteúdos. Assim, é

resultado. Ou seja, a solução

tampouco problemas, após

necessário, primeiramente,

não está disponível de início,

questionamentos e reflexões

que o professor verifique

no entanto é possível construí-

para elaborar uma solução.

se existem lacunas de

la.” PCN (1997, p.33)

Pode ser frustrante para

aprendizagem no alunado

E ainda, “o

um aluno, por exemplo, ter

no que se refere à execução

problema certamente não

sido capaz de elaborar uma

das regras algorítmicas nas

é um exercício em que o

solução para uma situação

resoluções de exercícios para

aluno aplica, de forma quase

problema e errar no momento

depois ministrar problemas

mecânica, uma fórmula ou um

de emitir a resposta, por

com níveis de dificuldade

processo operatório. Só há

causa de distração, falta

mais elevados. Antes de

problema se o aluno for levado

de treinamento ou ainda

aplicar problemas com níveis

a interpretar o enunciado da

por não dominar as regras

mais altos de dificuldade, é

questão que lhe é posta e a

algorítmicas necessárias para

necessária uma intervenção

estruturar a situação que lhe

se chegar na resposta final.

por parte do professor

é apresentada;” PCN (1997,

Verificou-se na

com o objetivo de suprir e

p.32)

preencher possíveis falhas

primeira avaliação diagnóstica
Dante (1998, apud, um certo imediatismo na

e lacunas de aprendizagem.

RODRIGUES & MAGALHÃES

resolução dos exercícios,

Sousa (2005, p.5) afirma que

2011, p.4) também diferencia:

com poucas “passagens”,

“devemos propor situações

[...] exercício serve para exercitar,

cálculos e anotações, além

que os estudantes tenham

para praticar um determinado

de respostas diretas sem a

condições de resolver. Caso

algoritmo ou processo e

presença de uma resolução

contrário, poderemos estar

problema é a descrição de uma

formal. Não houve por parte

nutrindo sentimentos de

situação onde se procura algo

de nenhum dos alunos o

aversão à Matemática.”

desconhecido e não temos

cuidado de uma execução

previamente nenhum algoritmo

passo a passo dos algoritmos

que garanta a solução.

das resoluções. Evidenciou-se

Os Parâmetros
Curriculares Nacionais fazem
a distinção entre problemas

Não é difícil inferir

que grande parte dos alunos

e exercícios. “Um problema

que se o aluno não tiver

apresentaram dificuldades

matemático é uma situação

o domínio das regras e

nas quatro operações

que demanda a realização

procedimentos algorítmicos

fundamentais com números

de uma seqüência de ações

apropriados, não será capaz

inteiros, notadamente com
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as “regras de sinais” nestas quatro operações.
Figura 2 – Porcentagem dos acertos e erros dos exercícios da Avaliação Diagnóstica
1 aplicada aos discentes do 1º. ETIM Administração da ETEC Tenente Aviador Gustavo Klug.

O gráfico da Figura

da ordem de 39%. O tempo

de conhecimentos já

2 mostra claramente que o

oferecido para que os alunos

construídos e que podem

índice de erros foi maior do

resolvessem a avaliação foi

acontecer por distração ou

que o índice de acertos. De

de, aproximadamente, 90

falta de treinamento; Erros

um total de dezoito exercícios,

minutos (foi aplicada em

construtivos - que sinalizam a

apenas sete tiveram mais

duas aulas seguidas).

formação de novas estruturas.

acertos do que erros. Destaque

Faz-se necessário, A criança erra porque a

para o exercício 2D que não

a partir dos dados coletados,

estrutura de pensamento

foi resolvido corretamente

investigar as razões, os motivos,

que possui não é suficiente

por nenhum dos alunos. Os

as causas e os tipos desses

para realizar a tarefa, ou seja,

acertos foram, no mínimo,

erros. De acordo com Davis e

existem lacunas que dificultam

da ordem de 2,5% (nos

Esposito (1990, apud, BERTI

a assimilação dos dados

exercícios 2G e 2H) e, no

& CARVALHO 2007), existem

disponíveis; Erros por limites

máximo, da ordem de 97,5%

três tipos de erros: Erros de

na estrutura do pensamento

(no exercício 1I). A média de

procedimento - cometidos no

- por não possuir a estrutura

acertos foi, aproximadamente,

emprego ou aprimoramento

necessária à solução da tarefa,
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a criança fica impossibilitada

em várias outras. Os números

favorecendo a superação.”

de compreender o que lhe é

que os alunos escreveram

solicitado.

errado não representavam o

que a resolução de cada

Os três tipos de

valor solicitado, mas, também

exercício foi apresentada

erro, diferenciados pelas

são números. Esses outros

de forma algorítmica, passo

autoras, foram estendidos

valores podem ser trabalhados

a passo, respeitando-se

nesse trabalho também

pelo professor mostrando aos

rigorosamente todas as

para adolescentes, com

alunos que a ausência ou a

regras e que o professor

foco nos chamados erros de

presença de algarismos ou a

enfatizou a importância desse

procedimento. Para procurar

mudança de sua posição, altera

processo. Houve também a

determinar a existência desse

a quantidade expressa pelo

oportunidade da realização

tipo de erro entre os alunos

conjunto de algarismos.

de uma revisão paralela dos

Deve-se destacar

foi realizada uma intervenção

O professor fez a

por parte do docente na forma

correção na lousa, sempre

de socialização de resultados

levando os alunos a pensarem

Uma semana

seguida por uma segunda

sobre o motivo de não terem

depois, foi aplicada a segunda

avaliação diagnóstica nos

resolvido corretamente os

avaliação diagnóstica (Figura

mesmos moldes e versando

exercícios e incentivando-os

1). Antes que os alunos

sobre os mesmos conteúdos da

a cooperar ativamente no

iniciassem a resolução dessa

avaliação anterior, entretanto,

processo, buscando construir

nova avaliação, o professor

com novos exercícios.

um ambiente participativo,

os orientou para que

Assim, na aula

por exemplo, incentivando e

resolvessem as questões com

seguinte à aplicação da primeira

convidando (sem nomear) os

muita atenção, da forma mais

avaliação diagnóstica, houve

alunos a irem até a lousa para

completa possível, passo a

a devolutiva e o professor

resolver exercícios que haviam

passo, sem “pular passagens”

incentivou os alunos a refletirem

errado na avaliação. Houve a

(como dizem alguns alunos)

sobre seus erros, buscando a

participação espontânea de

no desenvolvimento das

superação das dificuldades,

seis alunos nesta ação que

resoluções e que procurassem

ação que enriqueceu o trabalho,

foi bem recebida por toda

fazer as possíveis anotações e

pois, de acordo com Berti e

a turma. Berti e Carvalho

cálculos envolvendo operações

Carvalho (2007, p.23-24):

(2007, p.20) afirmam que “As

básicas na própria folha

Ao socializar os erros com os

discussões sobre os erros

da avaliação, no intuito de

alunos, uma atividade se desdobra

problematizam as dificuldades

encorajá-los a se expressarem
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conteúdos abordados na
avaliação diagnóstica.
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matematicamente.

de 64%, um aumento de

intervenção do professor junto

Verificou-se na

aproximadamente 25% em

aos alunos e dos resultados

segunda avaliação diagnóstica

relação à avaliação anterior.

das duas avaliações, pôde-

uma considerável elevação

O tempo de resolução da

se diagnosticar que, em

no índice de acertos em

avaliação foi o mesmo da

sua totalidade, os alunos

comparação com a avaliação

anterior.

apresentaram erros de

anterior. Os acertos foram,

Figura 3 – Porcentagem

procedimento em maior ou

no mínimo, da ordem de

dos acertos e erros dos exercícios

menor grau, visto que cada

30% (no exercício 2D) e,

da Avaliação Diagnóstica 2

aluno tem suas próprias

no máximo, da ordem de

aplicada aos discentes do 1º.

especificidades e dificuldades.

100% (no exercício 1I), como

ETIM Administração da ETEC

Como já foi mencionado,

mostra o gráfico da Figura

Tenente Aviador Gustavo Klug.

esse tipo de erro, segundo

3. A média de acertos foi

Davis e Esposito (1990),

aproximadamente da ordem

pode acontecer por falta de
treinamento ou por distração.
Na primeira avaliação, os
alunos não tiveram tempo
para se preparar e não
houve nenhuma aula sobre
os conteúdos que seriam
abordados para preparalos para a avaliação. Dessa
forma, tiveram que se
valer dos conhecimentos já
construídos no decorrer do

Constatou-se que

pelo professor durante a

todos os alunos se esforçaram

correção das avaliações.

para resolver os exercícios da

Houve também um aumento

forma mais completa possível,

das anotações envolvendo

sem “pular passagens”, fator

as quatro operações básicas,

que contribuiu fortemente

mesmo que apagadas ou

para a elevação do índice

rasuradas.

de acertos, como observado
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A partir da

Ensino Fundamental.
Já na segunda
avaliação, após a intervenção
do professor com a devolutiva,
socialização dos resultados e
revisão, acompanhada pela
orientação de que os exercícios
deveriam ser resolvidos
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Questionamentos

respeitando-se as regras

ser apenas de procedimento,

algorítmicas, passo a passo

mas erros construtivos ou

desse tipo refletem a

e com atenção, houve queda

erros por limites na estrutura

insegurança dos alunos

significativa na quantidade de

do pensamento.

diante dos resultados obtidos,

erros de procedimento. Esse

De fato, através

ainda que, nos três casos

resultado positivo mostra a

da avaliação do rendimento

mencionados, as respostas

eficácia da ação corretiva

desses alunos durante o

estavam corretas. Essa

realizada pelo professor após a

ano letivo, constatou-se a

insegurança sustenta ainda

primeira avaliação diagnóstica.

existência de lacunas de

mais a necessidade de uma

Ribeiro (2010, p.6) relaciona

aprendizagem em maior

resolução dos exercícios

avaliações diagnósticas e

ou menor grau e foram

passo a passo, seguindo as

ações corretivas:

adotadas estratégias didático-

regras algorítmicas, ou seja,

A avaliação diagnóstica é parte

pedagógicas diferenciadas

de um treinamento eficaz.

de um conjunto de avaliações no

para que tais lacunas fossem

processo de ensino-aprendizagem

preenchidas e as habilidades e

os procedimentos matemáticos

e possui uma importância vital

competências do componente

básicos e exercitadas as

para sua qualidade, permite

curricular desenvolvidas.

habilidades, os alunos

Uma vez dominados

que todos (docente, discente e

Vale mencionar

terão segurança suficiente

o sistema de ensino) possam se

também que durante a

para resolver exercícios e

auto compreender, diagnosticando

aplicação da segunda

problemas. Com o tempo e

deficiências e capacidades e

avaliação, alguns alunos que

experiência poderão passar,

direcionando ações corretivas.

resolveram corretamente

inclusive, a “pular passagens”,

Apesar da melhoria

diversos exercícios, fizeram

pois já terão adquirido as

no desempenho da turma de

as seguintes perguntas ao

habilidades e competências

uma avaliação para outra, é

professor:

necessárias, terão superado

importante mencionar que

(16089) - O

cerca de 30% dos alunos

resultado dá uma fração

continuaram a repetir os

estranha?

suas dificuldades e estarão
mais seguros.
É preciso levar

mesmos erros de outrora e

(16126) - Está

o aluno a entender seus

apresentando dificuldades,

certo? O número não é muito

erros de procedimento

mesmo após a intervenção

grande?

com exercícios. Como já foi

do professor, o que evidencia

(16189) - Dá

mencionado anteriormente, o

que esses erros podem não

umas respostas esquisitas?

aluno que incorre a esse tipo
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de erro, mesmo possuindo

terceira semana de aula, o

a aplicação de exercícios

habilidades e competências

professor iniciou os conteúdos

e problemas para cada

para a resolução de um

do Ensino Médio. Durante

conteúdo estudado e apesar

problema, certamente sentir-

o ano letivo, os conteúdos

de também ter sido mantida

se-á frustrado ao constatar

estudados foram: 1) Conjuntos

a orientação aos alunos

que errou por falta de atenção.

numéricos: números naturais,

para que os exercícios ou

Sanadas as dificuldades e

inteiros, racionais, irracionais

problemas fossem resolvidos

adquiridas habilidades e

e reais; 2) Operações entre

com atenção e da forma

competências de forma plena,

conjuntos; 3) Intervalos reais

mais completa possível,

com treinamento, pode-se

e operações com intervalos;

com o passar do tempo e

partir para a resolução de

4) Inequações do 1º e 2º

evoluções da turma durante

problemas ou melhor ainda,

graus; 5) Sistema cartesiano

os bimestres, o professor pôde

segundo Soares e Pinto

e produto cartesiano; 6)

incentivá-los a superar esses

(2001), pode-se manter um

Noções de função: domínio,

procedimentos algorítmicos

equilíbrio harmonioso entre

contradomínio e imagem; 7)

padronizados, conduzindo-

exercícios e problemas durante

Análise gráfica de funções;

os à autoconfiança, pois

o ano letivo, pois ambas as

8) Regras práticas para a

foi possível avaliar que já

modalidades possuem grande

determinação do domínio

possuíam habilidades e

valor. De fato, esse equilíbrio

de uma função; 9) Função

competências suficientes.

foi mantido durante todo o

composta e função inversa;

No decorrer

ano letivo.

7) Funções do 1º e 2º graus;

do ano letivo, grande parte

Antes de dar início 8) Função modular; 9) Função

dos alunos que cometiam

aos conteúdos programáticos

exponencial; 10) Função

erros de procedimento não

do 1ºETIM Administração,

logarítmica; 11) Progressão

mais incorreram a esse tipo

o professor ainda fez a

aritmética; 12) Progressão

de erro, dentro de limites

devolutiva da segunda

geométrica; 13) Matemática

aceitáveis, visto que é muito

avaliação diagnóstica, da

financeira: capital, juro, taxa

difícil (mas não impossível)

mesma forma como procedeu

de juro, montante, juros

para um aluno, manter a

anteriormente, reforçando

simples e compostos.

atenção e a concentração

pontos positivos, trocas de

Durante todo

durante o tempo de uma

experiência entre os alunos e

o ano letivo, em todas as

avaliação ou mesmo durante

incentivando a participação.

avaliações bimestrais, foi

a aula.

A partir da
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mantido o equilíbrio entre

Analisando as
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menções de conceito final,

rendimento durante todo o

e com o acompanhamento

foi possível verificar que

ano letivo ocorreu conforme

do coordenador de curso. Os

10,26% dos alunos fecharam

o Regimento Comum das

instrumentos de avaliação

com MB (excelente), 56,41%

Escolas Técnicas Estaduais do

priorizaram a observação

com B (bom) e 33,33% com R

Centro Estadual de Educação

de aspectos qualitativos da

(regular). Nenhum aluno ficou

Tecnológica Paula Souza

aprendizagem, de forma a

para recuperação final ou

(2013): sistematicamente,

garantir sua preponderância

com conceito I (insatisfatório)

contínua e cumulativamente,

sobre os quantitativos.

no componente curricular

por meio de instrumentos

Matemática.

diversificados, sendo

A avaliação do

elaborados pelo professor

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Efetivamente, toda a

ou menor grau por toda a

levou os alunos à superação

estratégia didático-pedagógica

turma e analisar as demais

de suas dificuldades e ao

adotada trouxe resultados

dificuldades dos alunos,

desenvolvimento de habilidades

positivos tendo-se verificado a

o que levou à aplicação

e competências. Evidenciou-se

apropriação do conhecimento

eficaz de uma ação corretiva

que, ao final do ano letivo, os

e o aprendizado dos conteúdos

permitindo uma intervenção

alunos eram capazes de se

ministrados durante o ano

didático-pedagógica contínua

expressar matematicamente

letivo de forma razoável,

durante o ano letivo com ampla

com clareza e organização,

como evidenciou-se pelos

receptividade e aceitação

mostravam domínio da

resultados dos conceitos finais

pelos discentes.

linguagem matemática e

dos alunos. A metodologia

A prática de

criatividade na resolução

empregada também favoreceu

resolução de exercícios de

de problemas relacionando

o desenvolvimento de

forma criteriosa, passo a

conceitos e ideias e elaboravam

habilidades e competências

passo, respeitando-se todas as

propostas para a resolução

esperadas de forma razoável.

regras algorítmicas, mantendo-

desses problemas com

Por meio das

se um bom equilíbrio entre

argumentação consistente.

avaliações diagnósticas foi

a aplicação de exercícios e

Cabe aqui fazer a

possível identificar erros

problemas durante todo o ano

observação de que todas essas

de procedimento em maior

letivo, mostrou-se válida, pois

evoluções não aconteceram
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de forma linear com todos os

por si próprio, possibilitando

importantes para o ensino-

estudantes, mas ocorreram

o exercício do raciocínio

aprendizagem e consolidação

em maior ou menor grau de

lógico e não apenas o uso

de habilidades e competências

indivíduo para indivíduo, visto

padronizado de regras”.

em alunos cursando o 1º ano

que cada aluno tem suas

Assim, é imprescindível

do Ensino Médio.

próprias especificidades e

manter durante todo o ano

Não se pretende

dificuldades.

letivo o equilíbrio proposto

com esse trabalho encerrar

entre exercícios e problemas.

o assunto, visto que o estudo

Embora tenha
sido dado destaque nesse

Como já

possui algumas deficiências

trabalho para a resolução

mencionado, cada aluno possui

e limitações como não

de exercícios seguindo

suas próprias dificuldades e

apresentar, por exemplo, dados

regras algorítmicas e para

especificidades e, obviamente,

sobre as demais avaliações

o diagnóstico de erros de

isso também acontece na

bimestrais realizadas e um

procedimento, é importante

totalidade de uma turma.

acompanhamento mais

deixar claro pelas palavras

Não há como generalizar

profundo sobre a evolução

de Sousa (2005, p.1) que

os resultados aqui obtidos,

da turma durante o ano

“Na aprendizagem da

mas espera-se que tenha

letivo. Espera-se que tais

matemática, os problemas são

ocorrido uma contribuição

limitações e deficiências

fundamentais, pois permitem

para o desenvolvimento

possam ser superadas em

ao aluno colocar-se diante de

ou aprimoramento de

futuros estudos.

questionamentos e pensar

ações didático-pedagógicas
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AFETIVIDADE E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O
PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM
A construção do

professores de acordo com

conhecimento acontece

o conceito de afetividade

de diversas formas e em

pode contribuir para um

várias situações, mas é

melhor desenvolvimento do

no âmbito escolar que tal

processo Ensino-aprendizagem,

ação é sistematizada. Este

tornando-se então um

trabalho objetiva evidenciar

aspecto importante e que

que a prática pedagógica

deve ser evidenciado nas

baseada em relações

ações cotidianas vivenciadas

interpessoais entre alunos e

nas salas de aula. Objetiva-

se ainda ressaltar o papel de
mediador a ser desempenhado
pelo professor nas situações
de aprendizagem, buscando
a interação entre os aspectos
cognitivos, motores e afetivos,
facilitando assim a interação
entre o sujeito e o seu objeto
de conhecimento.

Palavras-chave: Afetividade, Ensino-aprendizagem, Mediação.
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INTRODUÇÃO
Com base na importância

culturalmente constituído.

autor, torna-se fundamental

da interação social para a

Neste intuito,

para a construção efetiva do

construção da aprendizagem,

torna-se extremamente

alguns aspectos tornaram-

necessário que a situação

A atuação do

se essenciais para a prática

de aprendizagem que o

mediador, ou seja, o professor

pedagógica, dentre elas

educando está inserido seja

torna-se um elemento

destaca-se prioritariamente a

pensada e que os sujeitos

facilitador e fundamental no

a fe tiv id a d e . A função primeira

envolvidos neste processo

processo Ensino-aprendizagem,

da escola é proporcionar a

proponham um ambiente

manifestando-se nas ações

aprendizagem de qualidade

que favoreça a formação do

que buscam a parceria entre

ao maior número de

individuo para além do simples

Professor – aluno. Giancaterino

crianças que a frequentam,

conhecimento científico que

(2007) ressalta que esta relação

independente da organização

é fragmentado por meio das

é o núcleo concreto da prática

que ela disponha relacionada

disciplinas estabelecidas pelo

educativa e que estrutura

ao calendário, estrutura e

currículo escolar.

todas as ações desenvolvidas

formação dos docentes e

conhecimento.

Partindo desse

no âmbito escolar. Quando

pressuposto, a aprendizagem

as relações afetivas são

deve sim ser permeada de

construídas, influenciam

Vygotsky (1994) a mediação

informações científicas,

também a apropriação do

e a internalização são

porém deve abranger além

conhecimento, uma vez que

aspectos fundamentais

dos aspectos cognitivos,

possibilita surgir sentimentos

para a aprendizagem que

aspectos afetivos, que

como confiança, admiração,

acontece somente do intenso

pressupõe então a relação

espontaneidade, entre outros.

processo de interação social

com o outro. Pino (1997)

que perpassam pelas relações

destaca que o conhecimento

interpessoais. Dessa forma,

é uma atividade que perpassa

com base das relações do

pelo envolvimento de três

sujeito com meio e com

elementos sendo: o sujeito,

os outros se desenvolve,

o objeto de conhecimento e

evoluindo por meio de sua

o elemento mediador, sem

inserção em um ambiente

o qual, de acordo com o

interações sociais.
Segundo
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CONTEXTUALIZANDO A AFETIVIDADE
O indivíduo possui

conjunto indissociável e original.

essas ressonâncias têm um

uma complexidade que não

Na sucessão de suas idades é um

impacto no quarto conjunto: a

pode ser compreendida

início e mesmo ser em contínua

pessoa, que, ao mesmo tempo

apenas tomando de uma

metamorfose (WALLON APUD

em que garante essa integração,

perspectiva, faz-se então

MAHONEY, 2006, 33).

é resultado dela. (MAHONEY,

necessário relevar que o

Assim, torna-se

desenvolvimento acontece

necessário ampliar o olhar para

De acordo com Codo &

de forma concomitante em

além da dimensão cognitiva e

Gazzotti (1999) a afetividade

três dimensões: cognitiva,

motora, destinando também

é um conjunto de fenômenos

motora e afetiva, sendo

uma atenção maior para a

psíquicos que são manifestados

que nenhuma apresenta

dimensão afetiva, Mahoney

por meio de emoções sendo

importância maior que a

(2006) ressalta ainda que:

acompanhados de impressões

outra.
Essas dimensões

2006,15)

O motor, o afetivo, o cognitivo, a

relacionadas à dor, satisfação,

pessoa, embora cada um desses

alegria, agrado ou desagrado.
Corroborando com

estabelecem relação entre si

aspectos tenha identidade estrutural

durante todo o desenvolvimento

e funcional diferenciada, estão

essa ideia, Mahoney (2006)

do sujeito, resultando na

tão integrados que cada um é

destaca que a afetividade

representatividade de seu

parte constitutiva dos outros.

está relacionada à forma que

comportamento, dependendo

Sua separação se faz necessária

o mundo intervém no sujeito,

do momento que está sendo

apenas para a descrição do

tanto com fatores externos,

vivenciado. Para Mahoney

processo. Uma das consequências

como em fatores internos, por

(2006) novos recursos motores,

dessa interpretação é de que

meio de sensações que podem

afetivos ou cognitivos são

qualquer atividade humana

ser agradáveis ou não. Para

organizados de acordo com

sempre interfere em todos

a autora, a afetividade passa

a configuração necessária

eles. Qualquer atividade motora

ainda por três aspectos em

em cada atividade.

tem ressonâncias afetivas e

sua evolução, sendo emoção,

Wallon apud

cognitivas; toda disposição

sentimento e paixão, descrito

Mahoney (2006) destaca que:

afetiva tem ressonâncias motoras

da seguinte forma:

É contra a natureza tratar a

e cognitivas; toda operação

criança de forma fragmentada.

mental tem ressonâncias

corporal dos sentimentos

Em cada idade constitui um

afetivas e motoras. E todas

que faz a relação entre o
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Emoção: expressão
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aspecto orgânico e o social,

se à inteligência, auxiliando o

nas mais variadas situações.

estabelecendo o primeiro

sujeito a conhecer, analisar,

Dessa forma, destaca-se

contato com o mundo externo;

explicar e etc. as situações

que a afetividade é uma

vivenciadas.

dimensão que se interliga com

•

Sentimento:

relaciona-se à expressão

Para Pereira

outras dimensões, tornando

representacional, traduzindo

(1995) o controle intelectual

extremamente importante na

intelectualmente os motivos

das emoções acontece, na

constituição do sujeito e na

em expressões de sentimentos;

maioria dos casos, na fase

sua interação interpessoal,

adulta, tratando-se um

essencial para a vida e para a

autocontrole das emoções em

processo muito longo com

construção do conhecimento.

uma determinada situação,

vários avanços e retrocessos

quando se utiliza aspectos

durante seu percurso. Ter

se que essa percepção afetiva

cognitivos para atender as

controle da afetividade, não

é muitas vezes sucumbida pelo

necessidades afetivas.

significa eliminar as emoções,

próprio sistema educacional

Galvão (1999)

que podem ser resgatadas

que visa à aquisição de

ressalta que por diversas

com auxilio de alguns recursos

conhecimentos, o que reflete

vezes o conceito de afetividade

em qualquer momento da

nos seus professores, que focam

é relacionado somente às

vida.

o seu olhar para avaliações

•

Paixão:

questões sentimentais, porém

Na escola observa-

Podemos observar frias e que se destinam apenas

o termo refere-se a uma

que a afetividade vai além de

a verificação de notas. Porém,

abrangência para além das

ser um resgate de emoções,

também vale ressaltar que

emoções, reunindo diversas

tratando-se de um conjunto

algumas práticas pautadas em

manifestações.

de sentimentos que engloba a

aspectos afetivos acontecem e

O aspecto da

reação corporal relacionando-a

realmente facilitam a mediação

afetividade está relacionado

com a experiência subjetiva

do sujeito com o objeto de

às emoções e tem como papel

de cada indivíduo.

conhecimento para que se

principal buscar a união dos

Para Bock (1999) efetive a aprendizagem.

indivíduos entre si de forma

enfatiza que os afetos vividos

indiferenciada. Além disso,

ajudam a avaliar as diversas

permite o desenvolvimento de

situações, analisando-as

uma instância que ajuda na

positivamente ou negativamente,

compreensão da realidade, indo

preparando o cognitivo para

além da emoção, atrelando-

atuar de diversas formas
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CONCEITOS E REFLEXÕES SOBRE A
APRENDIZAGEM
Aprendizagem

o sujeito está interagindo

transmissão das aquisições

é uma palavra que deriva

com novos conhecimentos

culturais de uma civilização,

de “aprender”, originária do

e por consequência, está

continue sua história.

latim “apreendere”, e possui

ampliando e construindo

como significado “adquirir

suas aprendizagens.

conhecimento” ou “aquisição

Corroborando com
essa ideia, Antunes (2003),

Assim seguindo esse

define aprendizagem como

parâmetro, para Ciasca

um conjunto de atividades

A aprendizagem vem

(2003) a aprendizagem é

que conduz a pessoa a

sendo estudada desde o

mais bem definida como

transformar-se, adquirir novos

século passado, embora

um processo evolutivo e

hábitos, atitudes e habilidades

com os avanços obtidos

constante, que envolve um

decorrentes da construção

das diversas pesquisas,

conjunto de modificações no

de conhecimento, descreve

muitos conceitos foram

comportamento do indivíduo,

ainda como uma mudança

apresentados como uma

tanto em nível físico como

relativamente duradoura do

tentativa de melhor explicar

neurológico, e do ambiente

conhecimento, comportamento

a aprendizagem e como se

no qual está inserido, no

ou compreensão que resulta

dá todo processo. Apesar de

qual todo esse processo

da experiência. Ressalta que

existir diferentes conceitos,

emergirá sob a forma de

muitas pessoas restringem

todos eles concordam que a

novos comportamentos.

o conceito de aprendizagem

de conhecimento”.

aprendizagem implica numa

Segundo Pain (1992),

somente às atividades

relação bilateral, Aluno –

aprendizagem é o processo que

realizadas na escola, porém, o

professor; Aluno - meio

se inscreve na transmissão da

termo possui um intuito mais

social; Aluno – família, tanto

cultura e constitui a definição

abrangente que compreende

da pessoa que ensina como

mais ampla da educação,

desde aspectos da vida afetiva

da que aprende.

sendo que a continuidade da

à assimilação de valores

O conceito de

conduta humana se realiza por

culturais. Ressalta ainda, que

aprendizagem não está

intermédio da instância Ensino

a aprendizagem da criança

restrito ao contexto escolar,

- aprendizagem permitindo

inicia-se no âmbito familiar

já que em diversas situações

que cada indivíduo, pela

e no seu contexto social.
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Antunes (2003)

sobre o indivíduo já maturado,

de modificação, essa que pode

descreve ainda duas formas

que se expressa, diante de

ser anulada e que não pode

de aprendizagem programada

uma situação-problema, sob

ser simplesmente atribuída

e significativa, sendo a

a forma de uma mudança

ao processo de crescimento.

primeira definida como uma

de comportamento em

Sawrey e Telford (apud

técnica que visa aplicação do

função da experiência de

Piletti, 2004) conceituam

condicionamento operante,

vida de cada sujeito. (JOSÉ

aprendizagem como aprendidas

e a ultima como processo

&COELHO, 2000,68)

mudanças de comportamento

por meio do qual, uma nova

E descrevem ainda

relativamente permanentes,

informação se relaciona de

a aprendizagem como um

que não podem ser atribuídas

maneira substantiva e não

processo que não é restrito

à maturação, lesões ou

arbitrária a um aspecto

somente à escola, podendo

alterações fisiológicas do

relevante da estrutura

ocorrer da seguinte forma:

organismo, mas que resultam

É comum as pessoas

da experiência e que acontece

Para McCornnell (apud

restringirem o conceito de

de forma autônoma sem um

Piletti, 2004), aprendizagem

aprendizagem somente aos

reflexo de um modelo correto

é uma progressiva mudança

fenômenos que ocorrem na

que a família ou sociedade

do comportamento que

escola, como resultado do

julga como ideal.

está ligada, de um lado, a

ensino. Entretanto, o termo

É muito comum na

sucessivas apresentações

tem um sentido muito mais

escola o professor achar que

de uma situação e, de outro,

amplo: abrange os hábitos

somente na sala de aula ou em

a repetidos esforços dos

que formamos, os aspectos

momentos de concentração e

indivíduos para enfrentá-

de nossa vida afetiva e

silencio que o aluno realmente

la de maneira eficiente,

assimilação de valores

está aprendendo, mas como

concordando ainda que

culturais. (JOSÉ &COELHO,

discorrido nesse trabalho, o

acontece de uma forma

2000,69).

conceito de aprendizagem

cognitiva do indivíduo.

bilateral.

Ressaltando a

amplia-se para qualquer

As autoras José e

importância do meio social

momento em que exista a

Coelho (2000) apresentam

e da família no processo de

interação do sujeito com o

a aprendizagem da seguinte

aprendizagem, Gagné (apud

seu objeto de conhecimento e

forma:

Piletti, 2004) a define como

tal ação não necessariamente

É o resultado de

uma modificação na disposição

acontece com a supervisão

estimulação do ambiente

ou na capacidade do homem

do professor.
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Assim, conclui-se que

fatores físicos, neurológicos

da família, sua forma de

aprendizagem, baseado no

e sociais, que atuam seu

atuação e a sua importância

contexto relatado, possui um

processo podendo auxiliá-la

para este campo.

conceito muito amplo, que

ou prejudicá-la. Neste estudo

depende de um conjunto de

estaremos enfocando o papel

AFETIVIDADE NO ÂMBITO EDUCACIONAL
– CONSTRUÇÃO DA RELAÇÃO PROFESSORALUNO
O ambiente

aprendizagens, mas não é só

que valorize a confiança

educacional desempenha a

na escola. A aprendizagem

e o respeito mutuo, mas

função de propiciar para o

acontece no sujeito... A cultura

que também apresente um

educando diversas vivências

o que faz é, de todos os objetos

nível aceitável de tensões e

que contribuirão para a sua

culturais, selecionar alguns e os

cobranças.

construção como sujeito.

transformar então em objetos

Visca (1991) aponta

Por essa razão, destaca-

pedagógicos, no sentido que

que essa interação com os

se a importância dessa

são os reativos de conduta ou

sujeitos no contexto escolar

instituição como primeiro

estimulantes para fazer este

revela vínculos positivos

espaço socializador fora do

sujeito ingressar na cultura.

e negativos, por isso a

circulo familiar e o papel que

Mas a aprendizagem acontece

necessidade da interação de

o professor desempenha

nas situações mais diferentes.

forma afetiva entre professor

durante o processo Ensino-

(VISCA,1991, 17)

e aluno, facilitando assim sua

aprendizagem, porém como

A diversidade cultural

identificação com a disciplina

destaca Visca (1991) a

destacada pelo referido

dependendo da relação de

construção do conhecimento

autor e as mais variadas

afetividade estabelecida com

acontece de várias formas e

necessidades encontradas

o professor. Durante a prática

cabe à escola compreender

nas escolas, torna a prática

pedagógica, o professor por

essa formação multifacetada.

pedagógica desafiadora.

meio de suas ações fornece

Eu não acho que a aprendizagem

Martinelli (2005) ressalta a

ao aluno informações que

esteja restrita à escola. Eu

importância de propiciar um

contribuirão para o aluno a

acho que esta é a melhor

ambiente favorável para a

construção do autoconceito.

forma de se transmitir algumas

construção do conhecimento

A dificuldade
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emocional apresentada nas

que desviam o foco da

cerca, bem como o que ela faz

interações educacionais, tanto

real proposta que a escola

ali na escola. (SALTINI, 2008, 63)

nas relações Aluno-aluno e

deve desempenhar que é

O conhecimento do

Aluno-professor pode contribuir

um ambiente favorável à

aspecto afetivo permite

para o comprometimento

convivência e construção de

ao professor um melhor

das atividades acadêmicas

conhecimento.

aproveitamento das

desenvolvidas pelo aluno,

A relação

potencialidades apresentadas

porém a atuação educacional

estabelecida entre professor

pelos alunos, tornando o

voltada para a afetividade

e aluno deve priorizar as

processo Ensino-aprendizagem

torna mais fácil e próxima à

necessidades de quem está

dinâmico, prazeroso e

construção do conhecimento.

aprendendo e não somente

produtivo. Além disso,

os anseios e objetivos de

contribui para um ambiente

Vygotsky (1996) evidencia

quem está ensinando.

de troca de aprendizagens e

que a relação Professor-aluno

Cunha (2008) ressalta a

de valorização da autoestima

deve privilegiar situações de

importância de direcionar

e do autoconhecimento.

cooperação e afetividade, no

a prática pedagógica para

		 Destaca-

qual o professor deve assumir

atingir as expectativas do

se também que o professor

o papel de mediador e do

aluno, conhecendo-o todas

num contexto voltado para

sujeito mais experiente no

suas dimensões: cognitivas,

a afetividade torna-se um

processo de construção da

motoras e afetivas.

mediador do processo de

Segundo

aprendizagem, proporcionando

Saltini (2008)

construção do conhecimento,

a interação entre aspectos

corrobora com essa premissa

aproximando o conteúdo ao

afetivos e cognitivos.

afirmando que:

seu aluno, deixando também

O professor (educador)

que todo o seu contexto

apresentado na sala de

obviamente precisa conhecer e

emocional, cognitivo e motor

aula evidencia que cada vez

ouvir a criança. Deve conhecê-

atue para a efetivação da

mais os aspectos afetivos

la não apenas na sua estrutura

aprendizagem.

necessitam ser observados

biofisiológica e psicossocial, mas

e priorizados nas práticas

também na sua interioridade

torna-se necessário que

pedagógicas, já que em

afetiva, na sua necessidade de

cada vez mais as questões

diversos momentos podem-

criatura que chora, ri, dorme,

referentes à afetividade e

se presenciar situações de

sofre e busca constantemente

relação Professor-aluno

conflitos e enfrentamento

compreender o mundo que a

sejam evidenciadas no âmbito

O contexto
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escolar, voltando-se mais

diálogo e reflexões sobre as

para práticas que valorizem

situações cotidianas.

a convivência, alteridade,

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A construção

afetivo das crianças e expressão

não inseparáveis, já que as

do conhecimento perpassa

de suas emoções, uma vez

duas dimensões possuem

pelas dimensões cognitivas,

que o funcionamento total

funções definidas e quando

motoras e afetivas, em que

do organismo, em todos os

integradas, ajudam o sujeito a

cada uma desempenha

momentos e circunstâncias,

elevar o seu nível de evolução.

uma função importante no

envolve considerável e

Embora existam

decorrer da vida e atuam de

inseparável parcela de

vários teóricos que relatam

forma conjunta no processo

sentimentos e emoções.

a importância de ações que

Ensino-aprendizagem.

A emoção é uma condição

visem o trabalho com tal

complexa que surge em

temática. A educação ainda

descrito neste estudo e

resposta a determinadas

não planeja situações para a

evidenciado por Visca (1991),

experiências de caráter

expressão dos sentimentos no

a aprendizagem acontece

afetivo pertencentes aos

ambiente escolar, priorizando

em diversos momentos que

alunos e que não pode ser

o desenvolvimento da

estão além dos muros da

desconsiderada.

dimensão cognitiva. A prática

Conforme

escola, na relação do sujeito

Segundo Wallon com ações para a construção

com o mundo, porém é no

(1971), a emoção é o primeiro

dos valores ainda não possui

âmbito escolar que essas

e mais forte vínculo entre os

o foco dos educadores e do

aprendizagens precisam

indivíduos, sendo fundamental

sistema educacional.

ser sistematizadas por meio

a observação de todos

Observa-se que

da mediação do professor

os gestos (olhar, mímica,

os aspectos afetivos ainda

entre o sujeito e seu objeto

expressão facial), uma vez que

são poucos privilegiados na

de conhecimento.

são elementos constitutivos

escola e que os professores

Lück & Carneiro

da atividade emocional. O

destinam a maior parte de

(1993) coloca que o ambiente

referido pesquisador coloca

suas ações pedagógicas para a

educacional deve dar especial

ainda em sua teoria, que a

transmissão de conhecimentos

atenção ao desenvolvimento

afetividade e a inteligência

específicos, baseados em
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dados e informações que

então uma maior atenção de

crianças menores existe uma

distanciam o ambiente

todo o sistema educacional

aproximação mais afetiva

escolar do cotidiano em

para a ampliação do olhar

entre professor e aluno, e

que o aluno está inserido e

para a formação do sujeito

essa relação acaba quase

que não favorece o diálogo,

em todas as suas dimensões,

não existindo nos anos finais

a reflexão e resolução de

já que nas escolas pode-se

da escolarização.

conflitos.

observar que nas modalidades
Faz-se necessário de ensino que atendem
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CONTEXTUALIZANDO A GESTÃO DEMOCRÁTICA NO
ESPAÇO ESCOLAR
O presente artigo

papel legal que se reveste

apenas na figura do Diretor

propõe a reflexão sobre o

pelo processo democrático e

de Escola, mas amplia-se

conceito de gestão escolar

que envolve todos os atores

pela compreensão de que a

democrática, sinalizando

que perpassam o espaço

democracia é fenômeno que

como escopo principal o

escolar. Esta reflexão se

pode ser vivenciado em todo

fazer da gestão, ou seja,

reveste não pela limitação

campo coletivo e em todas as

o princípio e finalidade do

semântica ou pauta-se

searas do cotidiano escolar.

Palavras-chave: Gestão; Educação; Democratização
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INTRODUÇÃO
Numa perspectiva

Esta esfera

escola. Estes movimentos advêm

democrática pensar em

principia-se pela dicotomia

de lutas pela educação para

gestão escolar é revestirmos

entre teoria e prática, muitas

todos e por compreendermos

de conceitos ampliados e de

vezes os sujeitos não estruturam

que o fracasso escolar era

fundamentos que norteiam as

de forma objetiva e com

a mácula impositiva para

possibilidades e os desafios

fundamentação teórica suas

evasão dos muitos excluídos

cotidianos no espaço escolar.

práticas, mas apropriam-se

do processo educacional.

Não se trata apenas de discursos aparentemente

Estes dois

de aludir a democracia apenas

revestidos de ciência.

a figura do Diretor de Escola,

movimentos legais – acesso

Um dos princípios e permanência são aspectos

mas sim de compreender

fundamentais para a

ainda preocupantes, mas

que a coletividade é a mola

construção de uma escola

talvez já consolidados em

propulsora para a efetivação

aprendente, emancipatória e em

nossa educação.

do processo democrático na

consequência que estabeleça

escola.

o processo democrático

contemplada – a gestão

A real democracia, como um de seus pilares

democrática, pelo mesmo

Apesar de

não ocorre de forma isolada

cotidianos, é ter claro que

proclame legal – a Lei

ou aquém de sujeitos que a

sem a fundamentação teórico

9394/96/96 – Lei de Diretrizes

constituem, mas sim pelo

e seus efeitos na prática, não

e Bases da Educação Nacional,

envolvimento que se tece por

se constrói democracia.

é fundamental que tenhamos

meio do comprometimento

O processo

atenção redobrada a sua

dos atores que constroem o

democrático é um dos pilares

concepção traduzida no chão

espaço escolar.

para que a escola almeje a

da escola, pois o processo

qualidade.

democrática é a tríade

Se analisarmos
os sujeitos no intra - contexto

Efetivamos por

do devir para garantia da

escolar observamos que

meio dos dispositivos legais

substancial qualidade que

suas ações muitas vezes se

o acesso à educação, e por

ainda verdadeiramente não

distanciam de suas falas,

eles também ensejamos

fora efetivada nosso processo

e especialmente de seus

esforços para a efetivação

educacional .

modos de fazer.

da permanência do aluno na
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a gestão democrática no
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sistema educacional público

Reconhecemos que

para migração conceitual,

abre possibilidades para que

todos os sujeitos devem

quanto para efetivação deste

se construa uma escola pública

estar em prol coletivamente

processo no espaço escolar,

de qualidade, que atenda

da construção da gestão

que se revela a democracia

aos interesses da maioria da

democrática na escola, mas

na escola.

população brasileira, além de

nosso objetivo investigativo

Sendo assim

representar uma possibilidade

paira sobre a figura do

abordaremos com maior

de vivência e aprendizado da

Gestor Escolar, sinalizado

ênfase sobre as dimensões

democracia, podendo, portanto,

aqui pelo Diretor de Escola,

da gestão escolar como forma

tomar um sentido diferenciado.

por acreditarmos que na

de principiar este diálogo.

(AZEVEDO, 2006, p. 510).

relevância de suas ações, tanto

O FAZER NA GESTÃO ESCOLAR
Quando nos

que se o mesmo enveredar

que se o aporte principal da

referimos a dimensões da

revestido pelo autoritarismo,

escola é o ensinar, o aprender,

Gestão Escolar, é fundamental

mas difícil será alcançar

enquanto essência de sua

reconhecer que os aspetos

êxito na condução de suas

existência reconhecemos

dimensionais estão relacionados

atividades.

então, umas das maiores

às amplas funções que são de

Para além das

dimensões de competência

competências e atribuições

questões burocráticas,

a se efetivar na ação do

do Diretor de Escolar.

administrativas, perpassa o

gestor, que pressupõem

Caminhar pelas

que de maior valia temos na

que de forma qualitativa

vias da democracia requer

escola, ou seja, a aprendizagem,

só se efetivará com base no

da figura do gestor rigor de

lembrando aqui que o papel

contexto democrático

conhecimento de suas funções

social da escola é ensinar, e

Uma das competências básicas

e empenho teórico e prático

que este ensinar deve estar

do diretor escolar é promover

para sua concretização.

atrelado a reconhecer os

na comunidade escolar o

Cremos que

sujeitos aprendentes e qual

entendimento do papel de

são inúmeras atribuições

contexto os mesmo estão

todos em relação à educação

do Diretor de Escola, mas

inseridos

e a função social da escola,

compreendemos também
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Pensemos, pois

mediante a adoção de uma
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filosofia comum e clareza de uma

inicial, incorporado a sua

política educacional, de modo

prática, de forma reflexiva

sociocultural de seu tempo,

a haver unidade e efetividade

e flexível.

seu país, estado, município
Trata-se de

no trabalho de todos. O
desenvolvimento dessa concepção

conceituais, tais como:
•

passa pelo estudo contínuo

Constituição

de fundamentos, princípios e

Federal e Constituição Estadual

diretrizes educacionais, postos

;

que define os fins da educação

e comunidade, em uma
sociedade global, tecnológica
e centrada no conhecimento;
•

Natureza

Lei de Diretrizes e de desenvolvimento, nas

Bases da Educação Nacional;
•

brasileira e organiza e orienta a

Problemática

humana e seu processo
•

tanto na legislação educacional,

•

Diretrizes

sucessivas etapas de vida e
em relação aos seus desafios.

sua atuação, quanto na literatura

Curriculares Nacionais dos

educacional de ponta e atual

diversos níveis e modalidades

que não se trata apenas

(PENIN, 2001,p.52).

de ensino;

de possuir conhecimento

Esta talvez seja

•

Legislação

Enfatizamos

teórico, pois os referenciais

a maior empreitada a se

Educacional de seu Estado

sem o devido reconhecido

desenvolver na escola, mas

e do seu Município,

do cotidiano que se constrói

isso por si só não se efetiva

Instrumentos

na escola, se encerra em si,

sem uma base epistemológica

Normativos e Executivos de

o conhecimento científico

sólida. O Diretor é figura

seu sistema e rede de ensino;

por si só não possuo teor

central neste processo e

Estatuto do

para o reconhecimento da

sendo assim é necessário que

•

Magistério;

seu conceitual metodológico,
seja alinhado e instrumento

•

Estatuto da

a vida dos sujeitos que

Criança e do Adolescente;

constroem o cotiando escolar.

facilitador no empenho de
suas funções.

especificidade que perpassa

•

Concepções teórico-

O que pretendemos

metodológicas consistentes

anunciar é a junção do teórico

Alguns indicativos com a promoção de educação

com a prática que conhece e

referenciais devem constar

para a formação do cidadão

reconhece nos sujeitos sua

na trajetória profissional da

como sujeito autônomo,

razão de ser.

figura do diretor de escola,

participativo e capaz de

como base conceitual, que

posicionar-se criticamente

o Gestor escolar faz do seu

não seja mero axioma, mas

diante de desafios e resolvê-

saber é a tradução emanada

que possa ser um instrumento

los;

do teórico ao pratico, como
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Assim, a valia que
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ponte que une o saber da

As invenções cotidianas que

é potencialmente elemento

ciência considerando o saber

ocorrem na escola representam

facilitador em sua prática.

dos sujeitos.

as diferentes formas de os

Conforme nos

Isso é o que

professores se ajustarem às

sinaliza Luck, 2007, são

podemos denominar como a

políticas que lhes são impostas, às

competências da gestão

arte de construir, conhecer

diferentes formas de “caça não-

democrática e participativa

e reconhecer o cotidiano

autorizada, que vai reorganizando

o diretor que:

escolar, para além do que

o cotidiano de suas práticas(

Lidera e garante a atuação

o próprio sentido teórico

DURAN, 2007,p.126)

democrática efetiva e participativa

possa traduzir, o movimento

Concebemos que

do Conselho Escolar ou órgão

é o inverso – da prática para

este é um caminho para a

colegiado semelhante, do

teórica, e de sua junção à

construção real do processo

Conselho de Classe, do Grêmio

própria realização.

democrático na escola, a

Estudantil e de outros colegiados

Pesquisar o cotidiano escolar

partir das dimensões, do

escolares.

é justamente captar essas

conhecimento, do reconhecimento

Equilibra e integra as interfaces

artes de fazer, essas operações

e principalmente dos sujeitos

e diferentes áreas de ação da

que acontecem nas escolas,

envolvidos neste processo.

escola e a interação entre as

realizadas por professores e

Os fenômenos que

pessoas, em torno de um ideário

alunos. Mas não só. Pesquisar

se traduzem por meio

educacional comum, visão,

o cotidiano escolar significa um

do cotidiano escolar nos

missão e valores da escola.

caminho de investigação pela

revelam as mais variadas

Lidera a atuação integrada

sondagem das “vias da lucidez

formas de construção da

e cooperativa de todos os

e da ação”. Uma sondagem

democracia, porém além da

participantes da escola, na

que permite recuperar os

compreensão da importância

promoção de um ambiente

aspectos contraditórios e as

do teórico – metodológico, é

educativo e de aprendizagem,

diversas perspectivas presentes,

fundamental que conheçamos

orientado por elevadas

os múltiplos aspectos e

as competências que podem

expectativas, estabelecidas

características sociais e políticas

facilitar a consolidação da

coletivamente e amplamente

que formam o contexto mais

democracia na escola.

compartilhadas.

amplo, a partir do qual se pode

Estas competências

Demonstra interesse genuíno

discutir o desempenho de uma

devem estar presentes na

pela atuação dos professores,

medida encetada pelo poder

ação do Diretor, pois aliada a

dos funcionários e dos alunos

público e seus usos na escola.

amplitude de sua responsabilidade

da escola, orientando o seu
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trabalho em equipe, incentivando

construção da identidade da

e genuíno interesse pelo

o compartilhamento de

escola.

trabalho desenvolvido pelos

experiências e agregando

Promove a articulação e

docentes, seus resultados

resultados coletivos.

integração entre escola e

e impactos na vida dos

Estimula participantes de

comunidade próxima, com

alunos. Veicula e promove a

todos os segmentos da escola

o apoio e participação dos

viabilização de projetos que

a envolverem-se na realização

colegiados escolares, mediante

possam facilitar o processo

dos projetos escolares, melhoria

a realização de atividades de

educacional,

da escola e promoção da

caráter pedagógico, científico,

aprendizagem e formação

social, cultural e esportivo.

Agrega as pessoas
respeitando a diversidade e

dos alunos, como uma causa

Analisando o que nos

a multiplicidade de valores

comum a todos, de modo a

aponta a autora, podemos

existentes, compreendendo

integrarem-se no conjunto do

considerar a importância que

que os opostos podem ser

trabalho realizado.

as competências possuem

elementos de junção para

Estimula e orienta a participação

no fazer do Gestor Escolar

riqueza das mais variadas

dos membros mais apáticos e

em prol da construção de

formas de produções.

distantes, levando-os a apresentar

uma escola alicerçada pela

suas contribuições e interesses

democracia.

Estimula a co
participação, compreendendo

Em principio temos que a coletividade possui

para o desenvolvimento
conjunto e do seu próprio

a competência de reconhecer

papel importante nos aspectos

desenvolvimento.

nos colegiados participativos

decisórios da escola .

Mantém-se a par das questões

a possibilidade coletiva e

Aliar o fazer

da comunidade escolar e

facilitadora para realização

e as competências na

interpreta construtivamente seus

do processo democrático.

atuação do Gestor Escolar

processos sociais, orientando o

Outro fator explicitado é a

é considerar que para além

seu melhor encaminhamento.

integração entre os valores

do que possamos denominar

Promove práticas de co-

que se reconhecem na

como só metodológico e

liderança, compartilhando

multiplicidade dos sujeitos

procedimental existe a

responsabilidades e espaços

e na construção do que se

intencionalidade ativa do

de ação entre os participantes

manifesta enquanto a missão

sentido e do significado do

da comunidade escolar, como

da escola.

que é ser a mera figura do

condição para a promoção da
gestão compartilhada e da
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Nesta perspectiva administrador, e vislumbrar
o Diretor possui também real

que a eficiência e a eficácia
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da escola esta sob a liderança

sujeitos a razão de suas ações.

daquele que reconhece nos

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao tratarmos do que garante que os muitos
tema abordado, já em seu

discursos na prática se

inicial consideramos que o

revelem como verdadeiras

processo de construção da

ações.

na construção do processo
democrático.
Ao gestor, muitas
são as causas para que se

democracia na escola não é

Reiteramos o

fundamente no conhecimento

elemento que possa se dar

papel legal que se cumpre

e reconhecimento de suas

apenas pela imposição legal,

em relação ao acesso e

dimensões e competências,

ou apenas mérito isolado

permanência na escola, mas

visando a garantia de um

um sujeito de composição,

compreendemos que muito

cotidiano que respeite a

ou seja, o Diretor da Escola

ainda tem que ser feito para

diversidade e a multiplicidade

.

a garantia de uma educação

de ideias, por estas vias é que

de qualidade.

poderá anunciar e transpor

Reconhecemos
que o aporte teórico é de

A escola não se

as barreiras dos limites em

fundamental importância

faz, e nem se traduz sozinha,

prol de fronteiras

como instrumento facilitador

ou pelo viés de apenas um

uma educação mais justa e

para ação do Gestor Escolar,

ator, é necessário que a

igualitária .

mas que não é apenas ele

coletividade esteja presente

para
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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NOS
CURSOS SUPERIORES
Pretende-se que este

pela analogia e dedução

EaD e aos cursos a distância,

Artigo de Revisão seja mais

através de pesquisas teóricas

sob alegações de que o

um trabalho propulsor de

e revisões bibliográficas,

problema é que estes

divulgação e esclarecimentos

por levantamento e análise

cursos supostamente não

sobre a Educação a Distância

da legislação, além da

tenham a mesma qualidade

(EaD), que mostre a importância

disponibilização de fontes

que os cursos presenciais

desta modalidade de ensino

atinentes à EaD. Pretende-

e, consequentemente, os

nos cursos superiores, com

se que esta publicação

alunos formados a distância

o intuito de que, além de

demonstre a importância e

também poderiam ser

esclarecer e tirar dúvidas, seja

as vantagens desta dinâmica

menos competentes e menos

mais uma fonte de consulta

modalidade de ensino no

qualificados que os alunos

e pesquisa. Basicamente,

cenário educacional, pois

formados em salas de aula.

a metodologia pautou-se

ainda há várias críticas à

Palavras-chave: Importância. Vantagens. Educação a Distância. Cursos Superiores.

ABRIL | 2017

489

INTRODUÇÃO
O presente

mais um veículo propulsor de

Educador e ao aluno para

Artigo justifica-se pela

divulgação, pois, muitas vezes,

ficarem bem próximos em

necessidade de apresentar

pela falta de conhecimento,

contatos sistematizados,

informações esclarecedoras

ainda há várias dúvidas e

inclusive em tempo real.

sobre a modalidade de ensino

críticas à EaD e aos cursos

Portanto, apesar de serem

“Educação a Distância” (EaD)

a distância, sob alegações

ambientes virtuais, as pessoas

que possui muita qualidade,

de que o problema é que

envolvidas interagem como

vantagens, e ótimas condições

estes cursos não são tão

se estivessem em ambientes

aos alunos em relação à

qualificados quanto aos

presenciais.

comodidade, flexibilidade

cursos presenciais.

A hipótese levantada é

de horários, economia de

Abordam-se em algumas

que este trabalho divulgará e

tempo e mensalidades mais

bibliografias citadas nesse

esclarecerá dúvidas pertinentes

baratas, economia financeira,

trabalho que a Educação

à modalidade de ensino EaD,

excelentes condições de inclusão

à Distância (EaD) também

com a principal proposta de

de alunos com dificuldades

chamada de teleducação, é

propagar a sua importância e

para frequentarem cursos

uma modalidade de ensino

as suas vantagens nos cursos

totalmente presenciais.

que permite que o estudante

superiores.

Este trabalho de

não esteja 100% presente

A obra foi dividida

pesquisa tem como objetivo

em ambientes formais de

em três seções: A primeira

geral propor o diálogo por

ensino-aprendizagem, pois

tratou sobre conceitos e

meio de diversas publicações

esta modalidade de ensino

publicações sobre a EaD,

e bibliografias nacionais,

permite uma separação

a segunda abordou sobre

informações e detalhes desta

temporal ou espacial entre o

as principais legislações

dinâmica modalidade de

Educador e o aluno, porém,

atinentes, e a terceira sobre

ensino “Educação a Distância”,

isso não significa perda de

a expansão da Educação a

tendo ainda como objetivo

qualidade no ensino, pois,

Distância, com esclarecimentos,

específico demonstrar a

apesar de muitas vezes

analogias e informações de

importância da EaD nos

estarem espacialmente

sua importância e vantagens

cursos superiores.

distantes, ambientes virtuais

nos cursos superiores.

Pretende-se também

qualificados e estruturados

que esta publicação seja

são disponibilizados ao
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A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD)
Existem

que todos se beneficiam do

sistemática organizada de

vários conceitos sobre a

planejamento, da orientação e

auto-estudo onde o aluno se

Educação a Distância (EaD).

do ensino por uma organização

instrui a partir do material de

No portal do Ministério da

tutorial. Percebe-se que a

estudo que lhe é apresentado,

Educação e do Desporto, com

autora à época já enfatizava

sendo que o acompanhamento

o tema “Educação Superior

os benefícios oferecidos a

e a supervisão do sucesso do

a Distância” aborda-se que

todos pela estrutura da EaD.

estudante são acompanhados

a Educação a Distância é a

Mattar (2011, p. 4)

por um grupo de professores.

modalidade educacional que a

disserta que a sigla EaD

Explicam ainda pela citação

mediação didático-pedagógica

significa Educação a Distância

que tal processo se torna

nos processos de ensino e

, portanto, a forma correta

possível à distância através

aprendizagem concretiza-se

de falar é no feminino “a

da aplicação de meios de

com a utilização de meios e

EaD”. Segundo o autor a

comunicação adequados

tecnologias de informação

Educação a Distância recebeu

para vencer longas distâncias.

e comunicação, sendo que

denominações distintas em

Segundo os autores a

nestes processos estudantes

diferentes países, tais como

Educação a Distância é um

e professores desenvolvem

“Estudo ou Educação por

método racional de partilhar

atividades educativas em

Correspondência” (Reino

conhecimento habilidades e

variados lugares e tempos.

Unido); “Estudo em Casa e

atitudes através da aplicação

Holmberg (1997,

Estudo Independente” (Estados

da divisão de trabalhos e de

apud BELLONI, 1999) o qual

Unidos); “Estudos Externos”

princípios organizacionais.

descreve educação à distância

(Austrália); “Telensino” ou

Segundo Carneiro

como “o termo que cobre

“Ensino a Distância” (França);

(2012, p. 5) a metodologia

várias formas de estudos que

“Estudo ou Ensino a Distância”

usada na modalidade de

não estão sob a supervisão

(Alemanha); “Educação

cursos a distância pauta a

contínua e imediata de

a Distância” (Espanha) e

autonomia e a independência

tutores presentes”, ou seja,

“Teleducação” (Portugal).

dos estudantes na construção

os alunos não estarão em

Nunes (1998), apud

do conhecimento. A autora

salas de aula ou nos mesmos

Chermann, Bonini (2000, p.

salienta que ao se planejar

lugares e ambientes. A própria

16) abordam que Educação a

um curso, a criação de meios

autora Belloni destaca ainda

Distância (EaD) é uma forma

pelos quais a aprendizagem
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deva acontecer precisa ser

e meios de transmissão das

ensino devem possuir polos

considerada, sendo que no

informações, e o respeito às

de apoio presencial para o

caso da EaD, apud Mugnol

diferenças individuais com

atendimento de professores,

(2009), os principais meios

a utilização de métodos

tutores e alunos, sendo que

a serem considerados são

capazes de respeitar o ritmo

os polos devem ser bem

o comprometimento e a

individualizado de aprendizagem

projetados e estruturados

responsabilidade do aluno,

de cada estudante.

para o acompanhamento da

a orientação e apoio dos

Enfim, Carneiro (2012,

professores disponíveis em

p. 7) alega que para haver um

todos os momentos, a utilização

bom desenvolvimento de cursos

compartilhada de métodos

a distância, as instituições de

demanda e particularidades
dos cursos.

LEGISLAÇÕES ATINENTES À EAD
Várias legislações em alguns artigos aborda sobre

exercício da cidadania e sua

relacionadas à educação

os princípios fundamentais

qualificação para o trabalho.

contribuíram e vêm

e imprescindíveis para a

Já o artigo 206 aborda que o

contribuindo, de forma direta

garantia de constituição e

ensino será ministrado por

ou indireta, como alicerces

regramento de um Estado

vários princípios, dentre eles,

para uma democratização

Democrático de Direito,

os expressos nos incisos I,

e garantia de qualidade do

a exemplo no Capítulo III

II e VII, sendo que o inciso I

ensino no país, porém, neste

da Educação, da Cultura

aborda o princípio da igualdade

trabalho a ênfase resume-se

e do Desporto, seção da

de condições para o acesso

à Constituição da República

educação, o caput do artigo

e permanência na escola,

Federativa do Brasil de 1988,

205 disserta que a educação

o inciso II sobre o princípio

a Lei de Diretrizes e Bases da

é direito de todos através do

da liberdade de aprender,

Educação Nacional (LDB) de

Estado e da família, sendo

ensinar, pesquisar e divulgar

1996, e a Portaria n° 1.134,

que a educação deverá ser

o pensamento, a arte e o

de 10/10/2016, conforme

promovida e incentivada com

saber, e o inciso VII sobre

seguem:

a colaboração da sociedade,

o princípio do padrão de

A Constituição da

e com o objetivo de propiciar

qualidade de ensino. Portanto,

República Federativa do Brasil,

o pleno desenvolvimento da

na Constituição de 1988,

promulgada em 05/10/1988,

pessoa, seu preparo para o

que é a atual Carta Magna
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do Brasil está claramente

nos programas de Educação

Disposições Gerais), a partir

expressa a intenção dos

a Distância (EaD).

do artigo 78. Portanto, pelo

legisladores em legislar em

A LDB em seu artigo

regramento da LDB, o sistema

prol de uma gestão de ensino

21, título V (Dos níveis e

educacional, praticamente,

democrática, com princípios

modalidades de educação

abrange todos os setores

de liberdade de aprender, e

e ensino), capítulo I, (Da

de ensino de forma muito

com padrões de qualidade.

composição dos níveis

ampla e concreta.

A LDB no Título VIII

escolares), aborda que a

A Portaria n° 1.134,

das Disposições Gerais, em

educação escolar compõe-se

de 10/10/2016 revogou a

seu artigo 80, aborda sobre

de educação básica, formada

Portaria MEC n° 4.059, de

a Educação a Distância, o

pela educação infantil, ensino

10/12/2004, e estabeleceu em

qual prediz que cabe ao

fundamental e ensino médio,

seu art. 3º que as instituições

Poder Público incentivar o

e pela educação superior,

de ensino superior deverão

desenvolvimento e a veiculação

sendo que, além dessas

inserir a atualização do

de programas de ensino à

modalidades, outras também

projeto pedagógico dos cursos

distância, em todos os níveis

estão inseridas na LDB, tais

presenciais com oferta de

e modalidades de ensino,

como, a educação de jovens e

disciplinas na modalidade

bem como programas de

adultos (EJA), seção V, artigo

a distância para fins de

educação continuada. Outro

37, a educação profissional,

análise e avaliação, quando

destaque da LDB está no artigo

capítulo 3, artigo 39, a educação

do protocolo dos pedidos de

47, § 3º, o qual especifica

especial para portadores de

reconhecimento e renovação

sobre a obrigatoriedade da

deficiência, capítulo 5, artigo

de reconhecimento dos

frequência em cursos por

58, e a educação escolar

cursos.

alunos e professores, salvo

indígena, no título VIII (Das

A EXPANSÃO E IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO
A DISTÂNCIA
No portal do MEC

2011 e 2012. Narra-se ainda

Segundo Carneiro,

aborda-se que as matrículas

que com esse crescimento,

2012, p.3, a EaD não é uma

da Educação a Distância

a modalidade a distância à

modalidade de ensino

avançaram 12,2% nos cursos

época já representava mais

recente, e devido ao avanço

a distância e 3,1% nos

de 15% do total de matrículas

tecnológico e eletrônico houve

presenciais entre os anos

em graduação.

um grande crescimento deste
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modelo de ensino, o qual

Disserta ainda que a EaD é um

sendo homens e mulheres

passou a ser uma opção de

grande processo de inclusão

que não frequentaram curso

atendimento a um grande

tardia de trabalhadores no

superior na idade adequada

número de pessoas que o

ensino superior, pois ainda

pelo Ministério da Educação

sistema presencial encontra

há desconfiança por alguns

e do Desporto (MEC), que

dificuldades em atender.

segmentos retrógrados da

deve ser entre 18 e 24 anos.

Segundo a autora, desde o

sociedade em relação a

Pressupõe-se, portanto que

ano de 2003 a educação a

esta modalidade de ensino,

a EaD propicia cenários de

distância no país vem tendo

a qual ele acredita que

igualdade aos estudantes nos

um aumento no número de

possui estruturas até para

cursos superiores, facilitando

matrículas maior do que o

ser mais eficiente do que a

a frequência e a conclusão

ensino presencial, e também

modalidade presencial. O

destes cursos com custos

vem sendo utilizada como

autor cita ainda que o ingresso

menores, sem a necessidade

uma ferramenta de inclusão

no ensino superior sempre

de locomoções dos cursos

no ensino superior, sendo

foi um degrau alto demais

presenciais, reduzindo

que o crescimento ocorre

para muitos brasileiros,

gastos aos estudantes e,

pelas características desta

porém, a EaD passou a

consequentemente, também

modalidade, tais como a

ser uma modalidade de

às instituições de ensino, as

flexibilidade de horário e

educação vantajosa, inclusiva

quais são beneficiadas com

local de estudo, utilização da

e democrática, devendo ser

redução de seus engargos

internet e de novas mídias,

vista como uma alternativa

administrativos

além de pesquisas em redes

de acesso ao conhecimento,

MATTAR, 2011, p. 5

virtuais como meios do

com prioridade aos estudantes

e 6 aborda que há várias

processo de aprendizagem.

que tinham mais dificuldades

críticas à EaD e aos cursos a

Gaio (2012) em

para ingressar em cursos

distância, os quais não teriam

publicação no portal “Educação

superiores profissionais.

a mesma qualidade que os

a distância, uma pequena

Segundo ele, o perfil do

cursos presenciais, bem

revolução” aborda que a EaD é

aluno EaD o adéqua para um

como os alunos formados a

uma modalidade de educação

estudo comprometido com os

distância também não seriam

inclusiva e democrática,

resultados, pois muitos são

competentes como os alunos

e que deve ser percebida

trabalhadores de baixa renda,

formados em salas de aula.

como uma alternativa de

que moram com a família e

O autor cita que em 2011,

acesso ao conhecimento.

que têm em média 30 anos,

por exemplo, o CFESS-CRESS
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(Conselho Federal de Serviço

Serviço Social) promoveram

Educação a Distância, além

Social e Conselhos Regionais

a campanha “Educação não é

de uma série interativa de

de Serviço Social), a ABEPSS

fast-food: diga não à graduação

vídeos que ironizavam a

(Associação Brasileira de

a distância em Serviço Social”.

montagem de um cardápio

Ensino e Pesquisa em Serviço

O autor alega também que

voltado para um curso a

Social) e a ENESSO (Executiva

no site da campanha havia

distância.

Nacional de Estudantes em

vários argumentos contra a

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio de

as quais a enaltecem como

como meios do processo

estudos e pesquisas, elaborou-

uma modalidade dinâmica,

de ensino e aprendizagem,

se o presente Artigo com

moderna, estruturada e

além de a orientação e o

informações e argumentos

compensatória, que também

acompanhamento do ensino

capazes de esclarecer e mostrar

propicia circunstâncias de

serem realizados por uma

que a modalidade de ensino

facilidade e igualdade no

organização tutorial.

Educação a Distância (EaD)

ingresso aos estudantes de

Enfim, abordou-se ainda

tem uma grande importância

cursos superiores, oferecendo

sobre conceitos e publicações

no sistema educacional

benefícios para a frequência

da EaD e a sua expansão no

brasileiro, e nos cursos

e conclusão dos cursos de

sistema educacional, com

superiores do país, pois

formas mais flexíveis com

esclarecimentos, analogias

além de estar embasada e

custos menores, e sem a

e informações variadas, e

alicerçada na Constituição da

perda da qualidade do ensino,

com o objetivo de expor

República Federativa do Brasil,

pois além de excelentes

argumentos reais e legais

promulgada em 05/10/1988 e

estruturas, a metodologia

sobre a importância da

na Lei de Diretrizes e Bases da

usada na modalidade de

EaD nos cursos superiores,

Educação Nacional (LDB) de

cursos a distância pauta a

além de demonstrar que

1996, as quais são as maiores

autonomia e a independência

esta

leis que regulamentam o

dos estudantes na construção

um alicerce de apoio para

atual sistema educacional

do conhecimento, com

ingresso e formação de muitos

brasileiro, a EaD está como

planejamento, com a utilização

estudantes que encontram

objeto de estudos em diversas

da internet e de novas mídias,

dificuldades para frequentarem

bibliografias e publicações,

pesquisas em redes virtuais

cursos superiores presenciais,
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pois apesar de o sistema

sobre a EaD e seus mecanismos

divulgação e esclarecimentos

educacional do Brasil ser

e estruturas, os quais são

de dúvidas pertinentes à EaD,

organizado e garantido

capazes de contribuir para

com a principal proposta de

através de legislações que

uma democratização cada

ampliar informações sobre a

abrangem praticamente

vez mais sólida e concreta do

Educação a Distância e suas

todos os setores de ensino e

ensino na sociedade brasileira.

vantagens e importância nos

a todos os cidadãos, muitos

Portanto, cria-se uma real

cursos superiores do país.

alunos ainda não possuem

expectativa de que este

conhecimentos suficientes

trabalho poderá auxiliar na
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INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Foto: www.fotolia.com.br
evidenciadas que carecem

TAIS CRISTINA DE ARAUJO

de intervenção urgente em
prol de uma verdadeira e
efetiva educação inclusiva.
Justifica-se o presente estudo

Este estudo se refere a

deficiência; identificar quais

uma revisão bibliográfica que

os conceitos de inclusão

tem por objetivo pesquisar

e integração; analisar o

como acontece a inclusão

papel do professor frente

de crianças com deficiência,

ao processo de inclusão. A

em instituições de Educação

inclusão de crianças com

Infantil, publicas e privadas.

deficiência na Educação

Como objetivos específicos

Infantil é um processo que

apresentam: identificar o

tem enfrentado inúmeros

caminho percorrido pela

obstáculos, como a escassez

educação especial ao longo

de vagas, o preconceito e a

da historia; pesquisar sobre

falta de informação e formação

legislação referente à educação

dos profissionais, assim

especial; verificar quais as

como de estrutura física e

diferenças entre necessidades

pedagógica das instituições

educativas especiais e

de ensino. Essas são situações

por entender que a educação
especial assume, a cada ano,
importância maior, dentro
da perspectiva de atender
às 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 à informação, ao
conhecimento e aos meios
necessários para a formação
de sua plena cidadania.

Palavras-chave: Inclusão, Educação Infantil, Criança.
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INTRODUÇÃO
Desde o ano de 1994,

A educação de pessoas

da Educação Nacional de

com o advento da Declaração

deficientes é um processo

1996 (Lei 9394/96), cunhou-

de Salamanca, temos visto

que se inicia no cenário

se a expressão educação

diversos debates a respeito

mundial no século XVII. Este

infantil para designar todas

da inclusão de pessoas com

trabalho educacional esbarrou

as instituições de educação

deficiência no contexto

em inúmeros empecilhos,

para crianças de zero a seis

escolar. A inclusão tem sido

baseados em questões

anos. Este fato, em si, denota

motivo de discussões no

religiosas, místicas e sociais,

que a criança pequena passou

âmbito educacional tanto na

cuja concepção que se tinha

a ter um espaço próprio de

forma de legislação quanto

da pessoa com deficiência

educação para o exercício

na teoria e prática. Todavia

era que esta possuía uma

da infância. A expansão

são ainda poucos os estudos

espécie de carma, ou era

deste tipo de educação,

que identificam as concepções

pecadora, ou um peso morto

bem como sua importância,

inclusivistas dos professores

para a sociedade e o mercado

tem crescido desde o final

que trabalham com este

de trabalho. Sabemos que a

da década de 1960, na

público. A educação infantil

educação institucionalizada

Europa e na América, com

passa por um momento

para crianças de zero a seis

um novo impulso recente

fundamental: o processo de

anos não é um fato novo.

nos Estados A expectativa

universalização desta etapa

Ao longo da história dessa

de todo ser humano é de se

da educação básica, que tem

institucionalização, vários

apropriar de conhecimento

sido conquistada a partir

nomes designaram tais

sistematizado, que este é

das lutas da sociedade civil

equipamentos, entre eles:

produzido no espaço escolar.

organizada em fóruns, das lutas

jardins da infância, escola

Contudo, a impossibilidade

das mulheres, dos partidos

maternal, sala de asilo,

de acesso a esse tipo de

populares, etc. No entanto,

escola de tricotar, creche,

conhecimento restringe a ação

precisamos estar atentos, pois

pré-primário, pré-escola,

e a identificação do sujeito no

a questão da qualidade de

etc. No entanto, a partir dos

seu grupo social. A escola pode

ensino na educação infantil

dispositivos da Constituição

contribuir significativamente

não pode estar dissociada

de 1988 e, mais recentemente,

atendendo às diversidades

da universalização.

da lei de Diretrizes e Bases

e proporcionando educação
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a todos; constituindo-

da diversidade e o encontro

poucos centralizados na

se no atual desafio, ou seja,

com o diferente acontecem

Educação Infantil.

na consolidação da escola

em situações corriqueiras,

Para nortear a

inclusiva. A escola deve

diferente do que ocorre em

pesquisa tem-se a seguinte

assumir um novo papel social,

outros níveis educacionais. A

problemática: o que é

mudando os paradigmas e

primeira infância é um lócus

preciso para que a inclusão

analisando os problemas de

excepcional, este é o começo

realmente aconteça como

forma a buscar uma interação

da escolarização, a partir

prática educativa.

entre o Ensino Regular e a

do qual devemos discorrer

Sob este olhar, o

Educação Especial, de forma a

e praticar uma verdadeira

objetivo geral deste trabalho

consolidar a teoria vygotskyana

educação emancipatória.

é discutir as dimensões:

de que o meio é o maior

O tema “A inclusão da

legal, política e pedagógica

contribuidor para a aquisição

Criança com Deficiência na

da educação especial,

do conhecimento; onde o

Educação Infantil” torna-se

focalizando o processo de

processo de aprendizagem

relevante por observarmos

inclusão como garantia de

resulta da interação com

o distanciamento entre

acesso e permanência das

outros sujeitos sociais, o

professores, pesquisadores e

pessoas com necessidades

que permite ao indivíduo

gestores da Educação Infantil

educacionais especiais

construir sua representação

envolvidos com a proposta

no sistema regular de

simbólica do mundo.

da educação inclusiva. Isso

ensino. Tem como objetivos

A criança que

nos instiga a pesquisar os

específicos: identificar o

aprender a conviver com as

processos de inclusão da

caminho percorrido pela

diferenças aprenderá muito e

criança com deficiência nesta

educação especial ao longo

descobrirá que participar das

modalidade educacional. A

da história; pesquisar sobre

atividades sociais é partilhar

decisão por essa etapa da

a legislação referente à

informações e experiências

educação básica se justifica

educação especial; verificar

que serão benéficas ao seu

pela incipiência de estudos

quais as diferenças entre

desenvolvimento.

neste segmento, pois, de

necessidades educativas

É importante que a

acordo com Drago (2011), ao

especiais e deficiência;

inclusão no sistema educacional

observarmos as publicações

identificar quais os conceitos

se inicie na Educação Infantil.

a respeito da inclusão nos

de inclusão e integração;

Este é um local no qual as

últimos anos dentro do contexto

analisar o papel do professor

questões suscitadas a respeito

educativo perceberemos

frente ao processo de inclusão.
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EDUCAÇÃO ESPECIAL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Durante vários anos

Uma investigação sobre essas

todas as crianças, com ou

estas instituições de Educação

medidas mostra que até o final

semdeficiências.

Especial permaneceram

do século XIX diversas expressões

Estudos recentes sobre

isoladas, desenvolvendo

eram utilizadas para referir-se

a atuação do professor em

um trabalho em torno de

ao atendimento educacional

classes inclusivas apontam

critérios assistencialistas e

dos portadores de deficiência:

que o sucesso de sua

voltados para o cuidado e

Pedagogia de Anormais, Pedagogia

intervenção depende da

preservação. Essa perspectiva

Teratológica, Pedagogia Curativa

implementação de amplas

mudou, inicialmente, a partir

ou terapêutica, Pedagogia da

mudanças nas práticas

das Leis de Diretrizes e

Assistência Social, Pedagogia

pedagógicas (O’Donoghue

Bases 4024/61 que tratam

Emendativa. Algumas dessas

& Chalmers, 2000), quais

da Educação Especial no

expressões, ainda hoje, são

sejam: a adoção de novos

art. 88 que propõe, pela

utilizadas, a despeito de sua

conceitos e estratégias, como

primeira vez, o atendimento

impropriedade (MAZZOTA, 2001,

a educação cooperativa

ao deficiente dentro do

p.17 apud DRAGO, 2011, p.6

(O’Connor & Jenkins, 1996); a

possível na educação regular.

É sabido que os

adaptação ou reconstrução

No ano de 1994 a Declaração

fundamentos teóricos

de currículos; o uso de

de Salamanca aprovou um

metodológicos da inclusão

novas técnicas erecursos

conjunto de princípios que

escolar centralizam-senuma

específicos para essa clientela;

configuram as atuais políticas

concepção de educação de

oestabelecimento de novas

educacionais referentes à

qualidade para todos,no respeito

formas de avaliação; oestímulo

Educação Especial, dentre

à diversidade dos educandos.

à participação de pais e da

os quais a garantia da

Assim, emface das mudanças

comunidade nessanova

qualificação profissional dos

propostas, cada vez mais tem

realidade social e educacional

educadores e a valorização

sidoreiterada a importância da

(Mantoan, 1997;Mantoan,

do outro como sujeito e

preparação de profissionaise

2001; Mrech, 1998; Pires

como ser humano que possui

educadores, em especial do

& Pires, 1998;Westwood,

diferenças dentro da imensa

professor de classecomum,

1997). Depende, além disso,

diversidade humana.

para o atendimento das

de atitudespositivas frente

necessidadeseducativas de

à inclusão de crianças
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comnecessidades

deve acontecer no sistema

trabalhar com esses temas.

especiais no ensino regular

regular de ensino “[...] a

Educação Inclusiva é um

(Avramidis,Bayliss & Burden,

educação especial, como

movimento mundial baseado

2000).

modalidade de educação

nos princípios dos direitos

A atual Lei de Diretrizes

escolar, terá que ser promovida

humanos e da cidadania,

e Bases 9394/96 ressalta que

sistematicamente nos

onde o objetivo principal é

os sistemas educacionais

diferentes níveis de ensino”

eliminar a discriminação e a

devem possibilitar o acesso

(BRASIL, 2001, p.126), ainda

exclusão, garantindo o direito

de alunos deficientes às

este mesmo documento

a igualdade de oportunidades

classes regulares, oferecendo

em seu capítulo 8, item

e a diferença, modificando

suporte teórico e prático,

8.3, denominado Objetivo e

os sistemas educacionais,

favorecendo desta forma

metas referentes à educação

de maneira a propiciar

a inclusão escolar, “[...] há

especial, evidencia uma

a participação de todos

uma grande preocupação

serie de objetivos e metas a

os alunos, especialmente

no que diz respeito a uma

serem atingidos na próxima

aqueles que são vulneráveis a

política inclusivista de pessoas

década, relacionados a essa

marginalização e a exclusão.

deficientes no seio da escola

modalidade de ensino, sendo

Em 2008, o Ministério

regular, com apoio técnico,

que um desses objetivos

da Educação lança a Política

um atendimento digno e

é: “aumentar os recursos

Nacional de Educação Especial

de qualidade em relação a

destinados à educação

na Perspectiva da Educação

recursos materiais, físicos e

especial a fim de atingir,

Inclusiva. O objetivo principal

profissionais” (DRAGO 2011,

em dez anos, o mínimo

deste texto é “o acesso, a

p.67). Além disso, este mesmo

equivalente a 5% dos recursos

participação e a aprendizagem

documento sustenta que o

vinculados a manutenção e

dos alunos com deficiência,

serviço especializado para o

desenvolvimento do ensino,

transtornos globais do

atendimento às características

[...]” (BRASIL, 2001, p.13).

desenvolvimento e altas

especiais dos educandos só

A definição de

habilidades/superdotação

deverá ser instaurado se

Educação Inclusiva difere

nas escolas regulares,

necessário.

da definição de Educação

orientando os sistemas de

A Lei nº 10.172/01 que

Especial, descrita no início

ensino para promoverem

instituiu o Plano Nacional de

deste texto, esta diferença

respostas às necessidades

Educação frisa que a inclusão

precisa estar clara para que

educacionais especiais”

das pessoas com deficiência

não haja confusão ao se

(BRASIL, 2008, p.14), deixando
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explicito que a educação

garantir a aprendizagem de

para o atendimento das

especial deve ser entendida

todos os alunos.

necessidades educacionais

como uma modalidade

A Educação é um

com ênfase nas competências,

de ensino que perpassa

direito de todos e deve

capacidades e potencialidades

todos os outros níveis, as

ser orientada no sentido

do educando.

modalidades e as etapas do

do pleno desenvolvimento

Ao refletir sobre a abrangência

processo educacional, além de

e do fortalecimento da

do sentido e do significado do

orientar sobre as propostas

personalidade. O respeito

processo de Educação inclusiva,

de atendimento educacional

aos direitos e liberdades

estamos considerando a

especializado, disponibilização

humanas, primeiro passo para

diversidade de aprendizes e

de recursos e serviços e

a construção da cidadania,

seu direito à equidade. Trata-se

contribuições metodológicas

deve ser incentivado.

de equiparar oportunidades,

e de implementação.

Educação inclusiva,

garantindo-se a todos - inclusive

A Educação inclusiva

portanto, significa educar

às pessoas em situação de

compreende a Educação

todas as crianças em um

deficiência e aos de altas

especial dentro da escola

mesmo contexto escolar.

habilidades/superdotados, o

regular e transforma a escola

A opção por este tipo de

direito de aprender a aprender,

em um espaço para todos.

Educação não significa

aprender a fazer, aprender

Ela favorece a diversidade

negar as dificuldades dos

a ser e aprender a conviver.

na medida em que considera

estudantes. Pelo contrário. Com

(CARVALHO, 2005).

que todos os alunos podem

a inclusão, as diferenças não

A Educação inclusiva

ter necessidades especiais

são vistas como problemas,

tem sido um caminho

em algum momento de sua

mas como diversidade. É

importante para abranger

vida escolar.

essa variedade, a partir da

a diversidade mediante a

Há, entretanto,

realidade social, que pode

construção de uma escola

necessidades que interferem

ampliar a visão de mundo e

que ofereça uma proposta

de maneira significativa no

desenvolver oportunidades

ao grupo (como um todo)

processo de aprendizagem

de convivência a todas as

ao mesmo tempo em que

e que exigem uma atitude

crianças.

atenda às necessidades de

educativa específica da

Preservar a diversidade

cada um, principalmente

escola como, por exemplo,

apresentada na escola,

àqueles que correm risco

a utilização de recursos e

encontrada na realidade social,

de exclusão em termos de

apoio especializados para

representa oportunidade

aprendizagem e participação
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Além de ser um direito, a

competências interpessoais. A

morais para a convivência

Educação inclusiva é uma

sala de aula deveria espelhar

democrática. O resultado

resposta inteligente às demandas

a diversidade humana, não

final, desfocado pela miopia

do mundo contemporâneo.

escondê-la. Claro que isso gera

de alguns, é uma Educação

Incentiva uma pedagogia não

novas tensões e conflitos, mas

melhor para todos. (MENDES,

homogeneizadora e desenvolve

também estimula as habilidades

2012).

INTEGRAÇÃO OU INCLUSÃO
O paradigma da

adaptados ingressarem

mas um único ambiente que

integração pressupõe uma

nas classes comuns.Assim

receberá a todos os alunos

adaptação, agregação do

entendemos que a integração

com suas especialidades e

sujeito, sendo um processo

nada mais é do que uma “[...]

peculiaridades, não mais

onde não há mudanças no

pseudoinserção da pessoa ao

os confinando em classes

ambiente escolar e nem na

contexto comum de ensino,

especiais no interior das

metodologia de ensino. O

uma vez que essa pessoa

escolas que se denominam

conceito de integração está

pode vir a não ser sujeito total

inclusivas.

baseado no princípio de

do processo por ficar alheio

A inclusão diz respeito a todos os

que quem deve se adaptar

às atividades curriculares,

alunos, e não somente a alguns.

é o aluno para se adequar

avaliativas, dentre outras

Ela envolve uma mudança de

à escola, independente de

[...]” (DRAGO 2011, p.76-77).

cultura e de organização da

suas necessidades físicas,

O paradigma da inclusão

escola para assegurar acesso

sensoriais ou intelectuais

por sua vez é totalmente

e participação para todos os

(DRAGO 2011).

o inverso da integração,

alunos que a frequentam

A integração traz a

pois há o reconhecimento

regularmente e para aqueles

concepção de que as crianças

de todas as diferenças que

que agora estão em serviço

e jovens deficientes serão

conduzem a uma nova forma

segregado, mas que podem

matriculadas nas instituições

de organização do sistema

retornar a escola em algum

educacionais regulares,

educacional. Essa concepção de

momento futuro. A inclusão

mas atendidos nas classes

inclusão requer que se efetive

não é a colocação de cada

especiais para só depois

nas escolas ambientes que

criança individual nas escolas,

que estiverem devidamente

não sejam fragmentados nas

mas é criar um ambiente onde

modalidades regular e especial,
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todos possam desfrutar o

submetidas às pessoas deficientes

entre a criança PNE e seus

acesso e o sucesso no currículo

por vários séculos. A exclusão

companheiros não PNE

e tornarem-se membros totais

ocorria em seu sentido total,

dentro do grupo.

da comunidade escolar e local,

ou seja, as pessoas portadoras

Enfim, a integração

sendo desse modo, valorizados

de deficiências eram excluídas

significa a inserção da pessoa

(MITTLER, 2003, p. 236 apud

da sociedade para qualquer

PNE preparada para conviver

DRAGO, 2011, p.78-79).

atividade porque antigamente

na sociedade, esta deve se

A integração dos PNE

elas eram consideradas invalidas,

adaptar ao meio. Neste tipo

é uma das mais importantes

sem utilidade para a sociedade

de inserção a escola oculta

consequências do principio

e incapazes para trabalhar,

o seu fracasso, isolando os

de normalização. De acordo

características estas atribuídas

alunos e integrando somente

com Sassaki (1997 p. 30-31)

indistintamente a todos que

os que não constituem um

“A ideia de integração surgiu

tivessem alguma deficiência.”

desafio à sua competência.

para derrubar a pratica de

Integração Social

exclusão social a que foram

refere-se ao relacionamento

A INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
A Conferência Mundial

fazer no povo e no futuro de

a inclusão, verificou-se a

sobre Educação Para Todos

um país, a educação deve ser

necessidade de possibilitar

(1990), recomenda que as

considerada uma dimensão

mudanças no ensino que

necessidades básicas de

fundamental de todo projeto

atendem a este princípio

aprendizagem para todos

social, cultural e econômico.

sendo necessárias profundas

sejam satisfeitas mediante

Nesse sentido é

transformações em nossas

ações de alcance muito mais

necessário que todos realizem

praticas educativas e no

amplo, todos os membros

seu papel para que a educação

projeto institucional. O

da sociedade têm uma

seja oferecida de forma

professor deve aprender a

contribuição a dar, lembrando

igualitária e adequada para

lidar com as diferenças, por

sempre que o tempo, a energia

todos independente de gênero

meios de atitude e disposição

e os recursos dirigidos à

e idade, pois a educação é

para repensar o cotidiano.

educação básica constituem,

um direito fundamental de

A integração dos alunos

certamente, o investimento

todos.

mais importante que se pode
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se dá quando o professor
Em pesquisa sobre

planeja um projeto
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educacional para

criança com deficiência. De

a promoção das crianças

cada aluno deficiente, ou

fato, como o comprovam

da educação Infantil para

seja, elaborar uma aula que

as práticas do dia-a-dia nas

o Ensino Fundamental”

possibilite a integração de

nossas escolas, não basta

(FRELLER, FERRARI, SEKKEL,

todos os alunos de acordo

determinar legalmente a

2008, p. 88).

com a necessidade existente

integração para que ela

dentro da sala de aula.

aconteça.

A realidade de cada
criança deficiente é única.

O estudante que se

O que presenciamos

Não existem critérios gerais

sente excluído necessita ser

na prática da Educação

de como deve ser o seu

visto com suas possibilidades,

Infantil é que muitas creches e

ensino. O professor precisa

ou seja, o professor deve

escolas aceitam crianças com

observar e perguntar, analisar

promover atividades que

deficiências acreditando que

e ouvir para compreender

desenvolva suas questões

elas apenas necessitam de

as necessidades de cada

cognitivas e também sócio

socialização e brincadeiras,

aluno, os sentimentos e

afetivo, onde os demais

não que estas não sejam

os seus pontos de vista,

colegas possam interagir

importantes, mas é cada vez

estando atento sempre às

aprendendo e ensinando

maior o número de crianças

relações que esses alunos

com a situação.

mantidas na Educação Infantil

estabelecem com seus colegas

Para que a inclusão

após atingirem a idade de

nos momentos de atividades

seja efetuada, é necessário

alfabetização e de ingresso

e de recreação. As ações dos

que o trabalho não seja

no Ensino Fundamental.

colegas diante dos alunos

executado somente dentro da

Em algumas situações

com deficiência se mostram

sala de aula e sim na escola

quando a criança esta com

como um fator decisivo para

toda; também é necessária

aproximadamente dez anos

a inclusão social. As atitudes

uma maturidade de todo

de idade ou muito grande em

das crianças dependem, em

o grupo escolar para que

comparação aos colegas de

grande parte, das atitudes

compreendam o aluno e

cinco ou seis anos, a família

observadas em seus pais

suas dificuldades.

é informada de que precisará

e nos professores, mas

Estudos indicam que

encontrar outra escola. “Isso

programas educacionais que

a atitude do professor é um

ocorre porque o critério de

favorecem a comunicação e

dos fatores que mais contribui

prontidão para a alfabetização

o conhecimento contribuem

para o sucesso de qualquer

tem sido preponderante, na

de forma significativa para

medida de integração da

maioria das escolas, para

facilitar o processo de
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inclusão social nas escolas.

desses indivíduos, sejam

humano e sua primeira matriz

Quando se fala sobre

pessoas com deficiência ou

de aprendizagem. Os primeiros

educação inclusiva, não

não, como Voivodic (2004, p

anos de vida de uma criança

podemos deixar de lado sem

49) relata:

constituem um período critico

analisar quais os fatores que

“A família se constitui o primeiro

em seu desenvolvimento social,

possibilitam a concretização

grupo social da criança, e é

emocional e cognitivo, e o papel

desse processo inovador

através do relacionamento

que a família desempenha

da educação. A família esta

familiar é que a criança terá

nesse período e de fundamental

diretamente relacionada

suas primeiras experiências,

importância.”

nesse processo, como agente

sendo, portanto essa, a unidade

educacional e socializador

básica de crescimento do ser

O QUE SIGNIFICA TER UM PROJETO
PEDAGOGICO INCLUSIVO
As barreiras que podem

deparam com a urgência

que orienta as atividades

impedir o acesso de alguns

de transformar o sistema

escolares revelando a

alunos ao ensino e à convivência

educacional e garantir um

concepção da escola e as

estão relacionadas a diversos

ensino de qualidade para

intenções da equipe de

componentes e dimensões

todos os estudantes. Não

educadores. Com base no

da escolarização. Ocorrem,

basta que a escola receba

projeto pedagógico a escola

também, impedimentos

a matrícula de alunos com

organiza seu trabalho; garante

na ação dos educadores.

necessidades educacionais

apoio administrativo, técnico

Vejamos os principais pontos

especiais, é preciso que

e científico às necessidades

revelados na experiência

ofereça condições para a

da Educação inclusiva; planeja

com educadores no exercício

operacionalização desse

suas ações; possibilita a

da Educação inclusiva, para

projeto pedagógico inclusivo.

existência de propostas

todos.

A inclusão deve garantir a

curriculares diversificadas

Educadores reconhecem,

todas as crianças e jovens o

e abertas; flexibiliza seu

cada vez mais, a diversidade

acesso à aprendizagem por

funcionamento; atende à

humana e as diferenças

meio de todas as possibilidades

diversidade do alunado;

individuais que compõem

de desenvolvimento que a

estabelece redes de apoio,

seu grupo de alunos e se

escolarização oferece.

que proporcionam a ação de

É o projeto pedagógico
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profissionais

educacional. Vários fatores

possibilidades de adequações

especializados, para favorecer

podem influenciar a dinâmica

ou flexibilizações têm sido

o processo educacional.

da sala de aula e a eficácia

uma das alternativas mais

É na sala de aula que

do processo de ensino e

discutidas como opção

acontece a concretização do

aprendizagem. Planejamentos

para o rompimento com

projeto pedagógico - elaborado

que contemplem regulações

estratégias e práticas limitadas

nos diversos níveis do sistema

organizativas diversas, com

e limitantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A escola comum é,

inclusão a um maior número

da escola em inclusiva

por excelência, um ambiente

de escolas, facilitando incluir

implica no reconhecimento

capaz de formar gerações

todos os indivíduos em

de que a educação infantil

com concepções diferentes

uma sociedade na qual a

é o primeiro espaço em

sobre o outro, cidadãos com

diversidade está se tornando

que as mudanças devem

experiências singulares de

mais norma do que exceção.

se efetivar. A realidade

convivência com o que há de

Esta pesquisa

educacional referente à

mais humano em nós, nossas

possibilitou entender que a

inclusão da criança deficiente

diferenças. O preconceito, a

ação pedagógica no cotidiano

na educação infantil, ainda

discriminação, a estigmatização

escolar inclusivo é necessária

é ambígua, paradoxal e mal

são comportamentos

para que a escola responda

entendida pelos atores do

aprendidos.

não somente aos alunos

processo educativo nos

Portanto, incluir e

que nela buscam aprender,

aspectos social, afetivo

garantir uma educação de

mas aos desafios na função

e cognitivo. Quanto ao

qualidade para todos os

formativa e de inclusão,

paradigma da Inclusão este

alunos é uma questão de

reconhecendo e valorizando a

processo muitas vezes não

justiça e equidade social é

diversidade, como um elemento

tem se refletido na prática

necessária uma reformulação

enriquecedor do processo

pedagógica nestes espaços

de políticas educacionais e

de ensino e aprendizagem.

educacionais, pois conceitos

de implantação de projetos

Desta forma, pensar em

como “Inclusão”, “Integração”

educacionais inclusivo, sendo

mudança de paradigma e em

e “Educação Especial” tem

o maior desafio estender a

consequente transformação

se confundido no cotidiano
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destas creches, escolas e

sobre a deficiência do aluno

individuo critico, autônomo e

EMEIs revelando ações que

e do medo e incapacidade

consciente de sua participação

conotam o exercício da

de lidar com uma situação

na sociedade e de seus

integração nestas unidades;

de inclusão na sala de aula.

direitos, como protagonista

ressaltamos como um dos

A educação é o

da própria historia, por meio

empecilhos à educação

resultado de um trabalho

do respeito à diversidade

inclusiva a discriminação e o

coletivo, em que se devem

e ao reconhecimento da

preconceito presente muitas

introduzir ideais que visam

importância de cada um na

vezes nos atos e palavras dos

ao desenvolvimento do

construção de um mundo

educadores infantis, atitudes

ser como um todo, o que

melhor.

estas resultado da ignorância

resulta na construção de um
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O fracasso escolar é uma realidade bastante comum no cotidiano de muitas
unidades escolares brasileiras, o objetivo deste artigo é refletir sobre a temática do
fracasso escolar, por considerá-lo um tema recorrente nos estudos sobre educação
e, especificamente sobre a educação escolar, onde na maioria das vezes insistem em
realizar suas pesquisas procurando nomear um culpado pelo insucesso no processo de
ensino aprendizagem do educando. Por meio de uma pesquisa embasada na avaliação
neuropsicopedagogica pretende-se identificar quais contribuições podem ser viáveis
na tentativa de sanar ou diminuir essa realidade em nosso país.
Palavras-chave: Insucesso; Ensino-aprendizagem; Avaliação; Neuropsicopedagogia;Contribuições.

510

ABRIL | 2017

INTRODUÇÃO
As contribuições das

ficava evidente que os alunos

“O fracasso escolar afeta o

avaliações neuropsicopedagógicas

com muita dificuldade na

sujeito em sua totalidade.

para crianças com histórico

aprendizagem ou, então,

Ele sofre, ao mesmo tempo,

de insucesso escolar surgiu

com atraso escolar muitas

com a falta de estima por

pelas experiências vivenciadas

vezes eram considerados

não estar à altura de suas

pela professora na escola

como “problemáticos” em

aspirações, ele sofre também

EMEF Aclamado do munícipio

sala de aula.

com a depreciação. Quando

de São Paulo no ano de
2016. Esta

observou que

Diante das dificuldades
a educadora

sentiu a

não com o desprezo que lê
no olhar dos outros.

ao menos dez por cento

necessidade de estudar a

O fracasso atinge,

dos alunos em cada sala

neuropsicopedagogia, afim de

portanto, o ser íntimo e o ser

aparentavam dificuldades

favorecer a aprendizagem de

social da pessoa.” (CORDIÉ,

de concentração, logo

seus alunos, principalmente os

1996, p.35). Nota-se que

dificuldades de compreender

que demonstravam maiores

dificuldades para enxergar

o que deveria ser aprendido,

dificuldades de concentração.

e ouvir, ou transtornos não

mesmo quando oferecido de

Após estudar a bibliografia,

diagnosticados dificultam o

forma lúdica ou explicado por

percebeu-se que a essa

desempenho acadêmico, e ao

várias vezes. Vale ressaltar

dificuldade de concentração

invés de serem encaminhadas

que a professora presenciou

poderia ser desencadeada,

para profissionais da área

situações no Ensino Fundamental,

muitas vezes por transtornos

da saúde para terem um

repetidas vezes, expressões

psicológicos ou psiquiátricos,

diagnóstico adequado,

proferidas por educadores

o que normalmente não

acaba-se fazendo tentativas

que já haviam lecionado

é visto como tal, logo

forçadas para que o aluno

para alunos com dificuldades

não recebe o tratamento

aprenda. Sabe-se, no entanto,

de aprendizagem em anos

adequado e necessário. E

que não podemos dizer

anteriores, como por exemplo:

esses educandos acabam

que tais crianças não são

Vocês não sabem nada!;

sendo rotulados, pela própria

capazes de aprender, e que,

Vocês não querem nada com

comunidade escolar como

em geral, têm níveis normais

vida, porque vêm à escola?

mal educado, desinteressado,

ou elevados de inteligência.

Com estes relatos concretos,

com problemas familiares.

As dificuldades
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de aprendizagem podem
acarretar na criança diversas

que na maioria das vezes, é

educandos que enfrentam

a mais atingida.

dificuldades no processo

dificuldades emocionais,

O embasamento

de ensino aprendizagem. À

de relacionamento familiar

metodológico deste trabalho se

essas práticas, Weisz (2001,

e social, resultando no

deu por meio de referenciais

p. 29) afirma que:

baixo rendimento em sala

bibliográficos, de uma

“A escola precisa

de aula. O objetivo deste

pesquisa numa abordagem

refletir sobre suas práticas.

artigo é compreender o

qualitativa de caráter

Porque dependendo de

comportamento humano e

exploratório, analisando os

como as desenvolve, pode

como interferem no processo

vários fatores que podem

estigmatizar as crianças,

de aprendizagem e de que

influir nas dificuldades de

prejudicando sua autoestima

forma a Neuropsicopedagogia

aprendizagem dos alunos

e dificultando, com isso, seu

pode avaliar e contribuir

com histórico de insucesso

envolvimento com as situações

para com educandos que

escolar e como a avaliação da

de aprendizagem. É algo que

apresentam relatos em seu

neuropsicopedagogia pode

acontece em muitas escolas

histórico acadêmico

de

contribuir a favor dos educandos.

por meio de atitudes sutis,

insucesso escolar. Acredita-

Foi possível compreender

muitas vezes inconscientes

se que esse entendimento

quais as contribuições que

e que, mesmo de maneira

auxiliará na busca por

a

neuropsicopedagogia

involuntária, prejudicam o

respostas que diminuam o

pode oferecer para nortear

sucesso escolar dos alunos.”

sofrimento dos educandos,

a prática docente frente a

NEUROCIÊNCIA
A Neurociência é a

formado por três elementos

como um todo, tanto nas

área que trata de estudar o

cruciais: o cérebro, a medula

atividades voluntárias,

sistema nervoso do individuo,

espinhal e os nervos periféricos

quanto as involuntárias.

objetivando compreender seu

que estão intrinsicamente

Estudar o sistema nervoso

funcionamento, estrutura,

relacionados. Ele, o cérebro

pode aparentar ser fácil,

desenvolvimento e eventuais

é responsável por coordenar

mas não é. A compreensão

alterações que venha sofrer.

todas as ações do nosso corpo,

sobre o funcionamento dos

Seu objeto de estudo é

e é de extrema relevância

mecanismos de regulação do

bastante complexo, sendo

para o seu funcionamento

sistema nervoso tem sido
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um dos maiores desafios

constituído por milhares de

facilitou as pesquisas na área

da humanidade desde

células.

e despertou efetivamente a

a Antiguidade. O termo

A teoria da evolução

Neurociência. Na atualidade,

Neurociência é relativamente

de Charles Darwin também

a cibernética também tem

recente, surgindo em 1970,

contribuiu significativamente

oferecido contribuições para

mas os estudos do cérebro

para o entendimento da

essa disciplina, principalmente

humano são de muitos anos

estrutura e funcionamento

por meio da neurociência

atrás. Isso se deve ao fato

cerebrais. Mas foi o surgimento

computacional.

de que esse é o órgão mais

de tecnologias como exames

complexo do corpo humano,

computadorizados

que

NEUROPSICOPEDAGOGIA
Para que se possa

Neuropsicopedagogia Institucional

de ensino aprendizagem.

compreender a real atuação da

e a Neuropsicopedagogia clínica.

É válido ressaltar que o

Neuropsicopedagogia, faz-se

De acordo com a Sociedade

Neuropsicopedagogo não

necessário ter conhecimento

Brasileira de Neuropsicopedagogia,

atua de forma isolada, mas

que não está se falando

o Neuropsicopedagogo, com

em equipe multiprofissional

em Neuropsicologia ou

formação na área Institucional,

em consultórios, clínicas,

Psicopedagogia, ou seja, a

atua exclusivamente em

posto de saúde, entre outras,

Neuropsicopedagogia não é uma

ambientes escolares e/ou

fazendo avaliação e intervenção

especialização das anteriores. A

instituições de atendimento

em crianças e adolescentes

Neuropsicopedagogia embasa

coletivo. Na área Institucional

com dificuldades escolares.

seus estudos no funcionamento

será parte integrante da

Para tanto, realiza avaliações

do cérebro e no comportamento

equipe técnica-pedagógica e

para encaminhamentos aos

humano, tem os fundamentos

do corpo docente trabalhando

profissionais da saúde quando

de sua práxis nas teorias

na construção de projetos nas

necessários; inserindo as

existentes de aprendizagem

áreas de conhecimento formal;

crianças e/ou adolescentes

e nas possíveis estratégias

na orientação de estudos;

em oficinas pedagógicas; e

para o ensino-aprendizagem.

sempre visando facilitar a

acompanhando o desempenho

A especialização lato sensu em

compreensão de educandos

desses no projeto e na escola. Na

Neuropsicopedagogia contempla

que por algum motivo apresente

avaliação neuropsicopedagógica,

duas áreas de atuação: a

dificuldade no processo

aplica-se testes e escalas
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para a população brasileira,
realiza a observação clínica,

intimamente relacionado à

responsabilização individual por

Educação e à Neurociência.

si mesmo e a realização de seu

lúdica, e do material escolar

A principal finalidade da Educação

próprio projeto pessoal (DELORS,

para a elaboração da hipótese

é o pleno desenvolvimento do

1996, apud ZABALA & ARNAU,

diagnóstica. Necessitando do

ser humano em sua dimensão

2010, p.60).

contato com a escola, com a

social. Define-se como sendo o

Por tanto, é válido

família, com demais membros

veículo das culturas e dos valores,

ressaltar a necessidade de

que tenham proximidade com

como construção de um espaço

conhecer o funcionamento do

o educando, para que a partir

de socialização e consolidador de

cérebro, a plasticidade cerebral,

dessa avaliação possa iniciar

um projeto comum. A educação

os transtornos neurológicos,

projetos que favoreçam o

tem como missão permitir a

as síndromes, as metodologias

aprendizado do aluno. O eixo

todos, sem exceção, a frutificação

de ensino aprendizagem, afim

teórico que embasa a formação

dos talentos e da capacidade

de direcionar o trabalho do

da Neuropsicopedagogia está

de criação, o que implica a

profissional.

CONTRIBUIÇÕES DA NEUROPSICOPEDAGOGIA
NA SUPERAÇÃO AO FRACASSO ESCOLAR
Ao referenciar a

Neuropsicopedagogia é, ainda,

a identificação, diagnóstico,

Neuropsicopedagogia, nota-se

uma práxis o que significa que

reabilitação e prevenção frente

que esta se constitui como uma

a mesma é uma prática que

às dificuldades e distúrbios

área de conhecimento e pesquisa

tem como aporte teórico de

das aprendizagens. É válido

de caráter interdisciplinar e

estudo os referenciais teóricos.

ressaltar que para que o

transdisciplinar, com foco

Quando o profissional

processo de aprendizagem

para os processos de ensino-

chega a compreensão da relação

aconteça de forma harmoniosa,

aprendizagem, levando em

entre funcionamento do sistema

é preciso que o educando

consideração tanto a avaliação,

nervoso e a aprendizagem

possa aproximar-se do

diagnóstico e intervenção que

humana, com base na interface

objeto de conhecimento e

são partes constituintes de

entre Neurociências Aplicada

que suas junções neurais

uma investigação do sujeito, da

a Educação, Psicologia

possam realizar as sinapses

família, da escola e da sociedade

Cognitiva e Pedagogia em uma

cada vez mais ativas e com

que o em que o individuo está

abordagem interdisciplinar,

qualidade de captação, seleção,

inserido. Cabe mencionar que a

proporcionando deste modo

memorização, armazenamento,
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e, consequentemente, a

sobre o aprender, ampliando

melhor e a mais importante

transmissão de dados e

olhares e oportunizando novas

descoberta da ciência que

informações para estruturar

formas de interrelacionar

estuda o cérebro seja a questão

conhecimentos como um ser

informações, conhecimentos

da plasticidade cerebral, ou

capaz de realizar e raciocinar

e saberes.” ( BEAUCLAIR, 2014,

seja, no passado, acreditava-

em uma perspectiva dialógica

p. 28).

se que quem não aprendia e

com o objeto apreendido.

Vale destacar que ao

ponto final. Seu cérebro não

De acordo com

estudar a historicidade da

dava conta e nunca poderia

Beauclair, 2014, o profissional

educação brasileira, constata-se

dar conta da aprendizagem,

que lida diretamente com

que a “culpa” para o fracasso

e, dessa forma, cabia ao

Neuropsicopedagogia deve se

escolar era direcionado à

indivíduo desaparecer dos

apropriar dos conhecimentos

aprendizagem do aluno e,

meios acadêmicos e sociais. Era

sobre a estrutura, o funcionamento

assim, todos os envolvidos

uma exclusão fundamentada

e das doenças e transtornos do

foram e são destituídos de

até mesmo pela ciência.”

sistema nervoso como forma de

qualquer culpa, como também

(ALMEIDA, 2012, p. 44).

estudar, avaliar, diagnosticar,

a escola e a sociedade. Agora

Assim é possível afirmar

intervir e pesquisar sobre as

“a culpa” por muitas vezes

que a Neuropsicopedagogia

particularidades do cérebro. Para

se volta ao educador que

veio para contribuir com a

Beauclair (2014, p.23), o termo

não está utilizando de meios

mudança das concepções

Neuropsicopedagogia é “um

adequados para atrair a atenção

do passado e, por meio de

novo campo de especialização

do educando para que este

pesquisas e estudos sobre

profissional, de pesquisa, ação

apreenda e compreenda o

o cérebro, demonstrar

e intervenção, baseados nos

objeto de estudo. Hoje, após

que este possui inúmeras

avanços das Neurociências e

inúmeros estudos na área da

potencialidades, que caberá

suas aplicabilidades no campo

neurociência, nota-se que

ao neuropsicopedagogo

da Educação e Psicopedagogia”.

não existe um “culpado” pelo

juntamente com as demais

É importante mencionar

fracasso na aprendizagem

especialidades envolvidas,

que a Neuropsicopedagogia é:

do aluno, mas sim algumas

despertar o desejo de aprender

“Um novo campo de

situações que desfavorece

no individuo que aprende,

intervenção e especialização,

a concentração e atração do

seja na vida acadêmico ou

onde o conhecimento ultrapassa

educando para com o objeto de

social como um todo.

fronteiras e cria, com isso, novas

estudo, mesmo que ofertado

possibilidades de aprender

de forma instigante. “...a
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da pesquisa

mas também no consultório,

crítico-reflexiva ao lidar com

realizada percebe-se que a

na medida em que ajuda a

os alunos e, em especial, os

Neuropsicopedagogia, é uma

minimizar o sofrimento de

educandos com um caminho

ciência relativamente nova,

alunos que já fracassaram na

marcado pelo fracasso escolar.

porém, com contribuições

escola, através de estratégias

Neste sentido, Weisz (2001,

bastante consideráveis no

e técnicas aprendidas ao longo

p. 60) menciona que “não é

tocante ao enfrentamento do

de sua formação, possibilitando

o processo de aprendizagem

educando que tem em seu

atuar neste espaço de forma

que deve se adaptar ao de

histórico um frequente indícios

reeducativa, entendendo

ensino, mas o processo

de insucesso escolar. Além de

como as sinapses funcionam

de ensino é que tem de se

uma atuação investigativa, o

e como o individuo aprende.

adaptar ao de aprendizagem”.

neuropsicopedagogo deve

Ao compreender os possíveis

Assim, acredita-se que a

cultivar, primordialmente, uma

transtornos na aprendizagem do

neuropsicopedagogia e suas

prática crítico-reflexiva. As

educando, o neuropsicopedagogo

contribuições são capazes de

contribuições para a Educação

poderá eliminar ou amenizar os

mudar a situação de fracasso

são de grande relevância, pois

obstáculos da não-aprendizagem

para sucesso escolar sendo

abrem possibilidades para que

com base nos conhecimentos

uma realidade bem próxima

o docente perceba o indivíduo

da Neurociência. Lembrando

a partir do momento em que

em sua totalidade, a partir de

que superar as dificuldades

houver a conscientização e

conhecimentos neurocientíficos,

e os desafios colocados pelo

ação de todos os envolvidos

pedagógicos e psicológicos.

fracasso escolar, não é nada

neste processo.

Como pode-se observar,

fácil, pois não depende apenas

o papel do neuropsicopedagogo

dessa especialidade mas

demanda uma atuação de

da colaboração de outras.

extrema importância não

Cabe ao educador e a escola

somente dentro da escola

proporcionar uma postura
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DESAFIOS DA INCLUSÃO ESCOLAR
DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES
EDUCACIONAIS ESPECIAIS: RELATO
DE BOLSISTAS DO PIBID PEDAGOGIA
EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Foto: http://www.ativaclinica.com.br

ADRIANA NUNES DE OLIVEIRA ANDRADE FERNANDES
Pedagogia – Unesp/Marília – SP

ÉRICA BISPO DUARTE GARCIA
Pedagogia – Unesp/Marília – SP

FÁTIMA INÊS WOLF DE OLIVEIRA
Departamento de Educação Especial – UNESP - Marília

O presente artigo tem como objetivo apresentar o trabalho de algumas bolsistas
PIBID - Pedagogia da Faculdade de Filosofia e Ciências, Marília São Paulo, com crianças
com Necessidades Educacionais Especiais, que acreditamos ser de extrema importância
e que vem contribuir para a formação acadêmica. Julgamos relevante uma formação
atenta às necessidades e especificidades de cada criança, professores comprometidos
dispostos a pesquisar a se capacitar cada vez mais na busca de tentar solucionar
dificuldades escolares, desenvolvendo melhorias na prática pedagógica, fazendo uso
de estratégias e recursos para proporcionar aos alunos educação de qualidade.
Palavras-chave: Inclusão escolar, formação de professores; recursos didáticos adaptados, PIBID.
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CRIANÇAS ASSISTIDAS
Os alunos acompanhados

hipercinético. Podemos

necessidades educacionais

pelas ações do projeto são

reconhecê-lo a partir de três

especiais.

crianças de idades e necessidades

características: desatenção,

Reconhecemos nossas

variadas, além de crianças com

hiperatividade e impulsividade;

dificuldades em trabalhar com

dificuldade de aprendizagem

é um distúrbio infantil,

crianças com necessidades

e, preferencialmente, em nível

porém, também pode ser

educacionais especiais, e

de alfabetização, do 1º e 2º

identificado em adultos, no

temos também de perceber

ano, no entanto, dependendo

entanto, com características

quais suas limitações, tendo

das necessidades dos alunos

diferenciadas de acordo com

em vista que enfrentamos

podemos ampliar esse olhar

a idade. Uma característica

nesses últimos anos muitas

até o 5º ano.

dos TDA/H é a alta taxa

tentativas de inovação

As deficiências mais

de comorbidade tanto nas

na alfabetização. Tornou-

frequentes acompanhadas pelas

crianças como em adultos,

se evidente a constante

bolsistas são: auditiva, visual,

estimativas apresentam que

transformação nesse processo,

intelectual, as decorrentes de

em crianças a comorbidade

porém, não modificam nossa

paralisia cerebral, os TDA/H e

fica por volta da metade de

visão que essa alfabetização

ainda alunos com transtornos

crianças diagnosticadas com

tenha caráter político, social,

globais de desenvolvimento

TDA/H, enquanto em adultos

pedagógico, antropológico,

(TGD).

essa taxa é superior a metade

psicológico, linguístico e

(BORTOLINI et al, 2008).

histórico.

O TDA/H, denominado
como Déficit de Atenção é

As crianças com Déficit

Quando admitimos

conhecido pelo menos a um

de Atenção demandam maior

as atualizações constantes

século, esse termo foi adotado

atenção dos professores, e

no processo de alfabetizar,

em 1994 pela Associação

esses pedagogos precisão

queremos dizer que nossa

Americana de Psiquiatria,

conhecer e conceituar TDA/H,

forma de educar sofre

porém antes de recebê-lo foi

conhecer sua características

constantes mudanças,

intitulado de varias outras

e assim, quando o professor

estamos a todo o momento

maneiras como

síndrome

souber o que se passa com

tentando superar práticas

da criança imperativa, lesão

seu aluno, poderá fazer uso

pedagógicas inadequadas,

cerebral mínima, disfunção

da intervenção pedagógica

no entanto o nosso grande

cerebral mínima e transtorno

mais apropriada para suas

desafio é preparar o aluno
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para saber ler e escrever

histórico-culturais de Vygotsky

possível essencialmente

e utilizar esses saberes para

(1997, 2001,2003a, 2003b,

por meio do ensino, que

uma maior participação no

2004) e seus seguidores,

levara a aprendizagem. E

universo da cultura a que

sobretudo, Luria e Leontiev.

no processo dialético entre

Inovar não envolve a

o biológico e o cultural que

Vivemos em tempos de

simples mudança de método,

se concretizam os processos

inovação e, nesse momento,

mas sim, aprimorar e usá-lo

de objetivação e apropriação

um grande desafio tem sido

da maneira mais adequada a

(PLETSCH e OLIVEIRA, 2013,

a decodificação, a mera

favor do aprendizado. Cabe

p.67).

automatização da instrução

frisar que não são somente

Observamos que

e por fim, a memorização.

os métodos que podem

grande parte de professores

Consideramos que nossa luta

auxiliar, e que não é uma

demonstram certa dificuldade

será exitosa se nosso foco

única estratégia que será

em mediar situações de

for uma melhor qualidade

adequada para todos, e sim

aprendizagem junto a alunos

no processo de afabetização,

um conjunto de fatores que

que apresentam necessidades

independente dos métodos

inclui, como peça fundamental,

educacionais especiais.

e das estratégias, pois, o

o educador para efetivar esse

importante é o aprendizado;

processo de alfabetização

se determinada professora

numa efetiva mediação

consegue alfabetizar com

pedagógica.

faz parte.

Beyer (2006, p. 9)
salienta:
A criança com
necessidades especiais não é

seu método, o interessante

No entendimento de

uma criança ontologicamente

é investigar quais opções

Vygotsky, o ser humano nasce

deficiente, porém uma criança

ela tem a oferecer e por

apenas com recursos biológicos,

como todas as demais, com

que enfatiza determinadas

mas, com a interação social,

particularidades definidas

estratégias e, valorizar seu

a sua inserção na cultura e a

na sua aprendizagem. Não

sucesso ao final do percurso

intencionalidade dos processos

é uma criança marcada

acadêmico.

de mediação, e capaz de

pelo déficit, porém alguém

Nesse contexto, para

superar funções meramente

que reúne uma série de

discutir o processo de ensino

primarias ou elementares para

atributos que podem pesar

e aprendizagem de pessoas

o desenvolvimento de funções

favoravelmente para uma

com deficiência em contextos

superiores, notadamente

aprendizagem significativa

escolares inclusivos, nos

históricas e marcadas pela

e eficaz.

apoiamos nos pressupostos

cultura. Esse processo e
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A INCLUSÃO DAS CRIANÇAS COM
NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS E
SEUS DESAFIOS
O século XX inicia uma

Werneck (1999) remete a uma

juntamente com mudança

nova maneira de pensar a

ideia de inserção parcial e

escolar, diante da inclusão, a

deficiência, dando ênfase agora

condicional às possibilidade

mudança é necessária e com

em conceitos de integração

de cada pessoa, ou seja,

ela tem que ter uma nova

e inclusão que deram inicio a

dentro desses conceito, só é

reformulação no currículo,

uma concepção relacionada a

inserido no sistema social ou

na avaliação e na formação

possibilidade e oportunidade.

no sistema educacional, quem

dos professores e numa

Nesse sentido, integrar é

já foi preparado previamente

política educacional mais

dar oportunidades iguais

(COMIN, 2010, p.19).

democrática (MENDES, 2006).

mesmo com suas diferenças,

Para Sassaki (1999),

A proposta de inclusão

ou seja, as pessoas que são

inclusão é um processo pelo

escolar é ligada com outros

diferentes têm direito a ter

qual a sociedade se adapta

movimentos sociais que lutam

acesso ao mundo físico,

para poder incluir, em seus

para serem reconhecidos

cultural, social, do trabalho

sistemas sociais gerais, pessoas

institucionalmente e por

e da cidadania.

com necessidades especiais

uma sociedade justa.

E a inclusão pode ter

e simultaneamente, estas

A inclusão escolar

vários significados, interação,

se preparam para assumir

constitui, portanto, uma

compreensão e combinação,

seus papeis na sociedade

proposta politicamente

mas o que se melhor encaixa

(COMIN, 2010, p.19).

correta que representa a

é o envolvimento, entre todos,

Contudo, o termo

igualdade de direitos e de

pais, estudantes, comunidade,

integração teve o sentido de

oportunidades educacional

pois todos podem e devem

unir partes, ou seja, dando o

para todos, em um ambiente

fazer parte de uma nova

conceito de integração escolar,

educacional favorável. Impõe-se

cultura, pois há capacidade

e historicamente é uma

como uma perspectiva a ser

de ver o mundo em uma nova

mera colocação de pessoas

pesquisada e experimentada

perspectiva dando apoio e

consideradas deficientes

na realidade brasileira

suporte uns ao outro.

numa mesma escola. Na

reconhecidamente ampla e

nossa visão, integrar não vem

diversificada (BRASIL, 1998,

Integração para

ABRIL | 2017

521

O século XX inicia uma

acesso ao mundo físico,

capacidade de ver o mundo

nova maneira de pensar a

cultural, social, do trabalho

em uma nova perspectiva

deficiência, dando ênfase agora

e da cidadania.

dando apoio e suporte uns

em conceitos de integração

E a inclusão pode ter

ao outro.

e inclusão que deram inicio a

vários significados, interação,

Integração para

uma concepção relacionada a

compreensão e combinação,

Werneck (1999) remete a uma

possibilidade e oportunidade.

mas o que se melhor encaixa

ideia de inserção parcial e

Nesse sentido, integrar é

é o envolvimento, entre

condicional às possibilidade

dar oportunidades iguais

todos, pais, estudantes,

de cada pessoa, ou seja,

mesmo com suas diferenças,

comunidade, pois todos

dentro desses conceito, só

ou seja, as pessoas que são

podem e devem fazer parte

é inserido no sistema social

diferentes têm direito a ter

de uma nova cultura, pois há

ou no sistema educacional,

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES
O professor tem um

respeito às diferenças e a

está no centro da atividade

papel essencial na medida

diversidade do mundo, valorizar

educacional. Afinal, a escola

em que continua a ser visto

as modificações necessárias

não está apenas histórica e

como verdadeiro agente de

das estruturas impostas, no

socialmente montada para

mudança, e de certa forma,

sentido de realizar melhorias e

organizar as experiências de

podemos atribuir grande parte

a implementação de recursos

conhecimento de crianças

do sucesso educativo e dos

que possam facilitar a vida

e jovens com o objetivo de

alunos a tais profissionais.

escolar dessas crianças,

produzir uma determinada

Daí a importância de sua

significando assim, a resposta

identidade individual e social.

formação, seja ela inicial, e

educativa que se deve dar a

Ela, de fato [...] funciona

também continuada. Nesse

todas as diferenças individuais,

dessa forma. Isto é, o

sentido, acreditamos que

tornando o currículo de

currículo constitui o núcleo do

um profissional apto para

extrema importância para

processo institucionalizado

trabalhar com crianças que

o aprendizado de todas as

de educação (p.184).

apresentam necessidades

crianças .

educacionais especiais
precisa

ter contemplado

conhecimentos sobre o
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De acordo com Silva
(1995):

Há aqui uma contenda,
logo acima vemos todos
os pré-requisitos que um

[...] o currículo [...]

professor de crianças com
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dificuldade de aprendizado

Desta maneira, esses alunos

p. 264).

necessita, porém, convivemos

vão sendo desconsiderados

Em outras palavras

com muitos profissionais

em detrimento e diante dos

Levin (2005) vem nos provocar

que, por muitas vezes, devido

demais alunos.

sobre como podemos fazer

uma falta de capacitação,

Concordamos com

uso de uma única metodologia

não tem instrução sobre

o questionamento: “[...] eis

de ensino, se cada criança

como lidar com essa nova

o grande desafio: como se

possui características

política de inclusão, acabam

pode pretender que a criança

próprias, que vem desde

por excluir os alunos e, esses

seja criativa e aprenda, se

o tempo de aprendizado

pedagogos tendem a não

as pessoas que cuidam

diferenciado até suas próprias

investir em seus alunos, não

dela não suportam o não

características de assimilação

explorando seus potenciais,

saber e lançam mão de

do conteúdo,

sua criatividade, sem falar

ritualizações, hegemonias

o mesmo que afirmar que

na importante questão

teóricas ou dogmatismos

todos aprendemos de um

que envolve o trabalho de

técnicos, cognitivos, didáticos

único modo e num único

valorização da autoestima.

e pedagógicos?” (LEVIN, 2005,

tempo.

sendo isto

O ACOMPANHAMENTO DAS BOLSISTAS PIBID
Os bolsistas selecionados

alocadas nas salas de aula

e as supervisoras participam

são orientados para o

das instituições parceiras.

da hora de estudo coletiva

desenvolvimento de ações

Cada supervisora bolsista

(HEC), em cada EMEF, para

inclusivas, com planejamento

acompanha as atividades

delinear o trabalho a ser

e elaboração de recursos

de cinco licenciandos na sua

desenvolvido naquele ano,

didáticos adequados às

escola, dessa forma, totalizam

sendo que ficou estabelecido

necessidades educacionais

20 alunos da licenciatura

que cada sala de aula pode

de alunos matriculados em

para quatro supervisoras

acomodar apenas um bolsista

uma das duas escolas de

em duas escolas parceiras.

por período letivo, matutino

Ensino Fundamental (EMEF)

Depois de uma reunião

ou vespertino. Cumpre

parceiras do subprojeto

de apresentação, na FFC-

destacar que, nas salas em que

Pedagogia. Tais ações nas

UNESP, de todos da equipe,

serão inseridos os bolsistas,

escolas são supervisionadas por

foi organizado o cronograma

os professores precisam

professoras bolsistas também

para o início das atividades

concordar espontaneamente

vinculadas ao subprojeto e

nas escolas. A coordenação

com sua presença e relatar
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a existência de alunos

se sentem à vontade com

planejar conjuntamente

com necessidades educacionais

esse atendimento as suas

a adequação de recursos

especiais matriculados.

necessidades, valorizando

que proporcionarão as

Num primeiro momento,

suas potencialidades e sua

crianças que avancem em

já inseridos em sala de aula,

capacidade de aprender, a

seu aprendizado e se sintam

os bolsistas tiveram como

partir da atenção dedicada

motivadas a continuar

objetivo observar a dinâmica

a sua individualidade. Os

aprendendo.

do trabalho pedagógico, as

bolsistas também valorizam essa

Machado e Almeida

interações do professor com

troca diária de informações,

(2010, p. 345) salientam que:

os alunos, as crianças que

conhecimentos e estratégias

Ensinar constitui a

poderiam ser acompanhadas,

junto aos professores e as

atividade principal na profissão

enfim, realizar a análise desse

crianças, o que enriquece

do docente e essa deve ser

ambiente escolar com suas

de forma considerável seu

compreendida como uma ‘arte’

variáveis e comportamentos

processo de formação didático

que envolve aprendizagem

dos envolvidos.

e pedagógico.

contínua e envolvimento

Esse primeiro contato

Todos os bolsistas

pessoal no processo de

foi de suma importância,

participam semanalmente

construção permanente

pois, é através dele que se

de orientações e estudos

de novos conhecimentos e

pretende estabelecer vínculo

específicos relacionados à

experiências educacionais,

de confiança, respeito e

área de Educação Inclusiva,

as quais preparam o docente

entendimento do processo

com análise, planejamento

para resolver novas situações

de docência.

e confecção de recursos

ou problemas emergentes

A interação social com

didáticos adequados, e,

no dia-a-dia da escola e da

o professor e as crianças,

neste momento acontecem

sala de aula. Segundo o

consequência natural do

trocas muito importantes

Ministério da Educação, as

processo, também se reveste

de experiências vividas

reformas educacionais e a

de grande importância para a

pelo grupo como um todo,

resposta à diversidade das

consecução e o planejamento

envolvendo as supervisoras,

necessidades educacionais

das ações desenvolvidas

a coordenação e os próprios

dos alunos exigem novas

nesse espaço educativo.

licenciandos. Compete aos

aptidões em termos de

As crianças acompanhadas

bolsistas do PIBID, refletir,

formação docente. Sob essa

(por indicação sigilosa do

analisar e discutir sobre as

perspectiva, com o advento

professor da sala) geralmente

necessidades da criança e

da filosofia de inclusão
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escolar, intensificou-se a

desafios consideráveis

em equipes que apresentem

argumentação de que todos

para o professor de classe

propostas, cujas funções

os estudantes devem ser

comum. Cada vez mais se

tenham objetivos comuns

escolarizados numa mesma

tem trabalhado o princípio

para melhorar a escolarização

sala de aula. Entretanto,

de que os professores não

de todos os alunos.

a prática inclusiva implica

devem trabalhar sozinhos, mas

RECURSOS DESENVOLVIDOS E USADOS POR
BOLSISTAS PIDIB
Como bolsistas PIBID temos grandes obstáculos a serem ultrapassados com
a alfabetização, no entanto temos também muita ajuda do grupo que envolve nosso
projeto, tanto com estudos teóricos quanto com ideias que surgem a todo momento
nos nossos encontro semanais.
E é através desses momentos que pudemos confeccionar tais recursos que
julgamos muito importantes para o aprendizado dos alunos e um crescimento de
experiências em nossa vida acadêmica demonstraremos alguns de nossos recursos
utilizados.

Figuras 1, 2, 3 e 4 - Adaptação de lápis com EVA para um melhor manuseio das crianças com dificuldade
de aprendizado e coordenação motora. Acervo particular da bolsista Érica Bispo Duarte Garcia

Figuras 5, 6 e 7 – Alfabeto móvel – Acervo pessoal da bolsista Érica Bispo Duarte Garcia.
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O alfabeto móvel é de grande importância, porém esse foi confeccionado com
tampas de garrafas pets, para proporcionar um melhor contato palpável ajudando com
a alfabetização e a coordenação motora da criança.

Figuras 8, 9, 10 e 11 – Rolo de letras e palavras – Acervo particular da bolsista Érica Bispo Duarte Garcia

O ROLO das PALAVRAS, foi confeccionada a partir de um congresso de Educação
Especial que participamos em Presidente Prudente, tivemos nosso primeiro contato
com esse material, que gerou uma grande expectativa.
O ROLO é de fácil manuseio, e a professora pode interagir solicitando que
os alunos formem palavras, deixar as crianças criar suas próprias palavras sozinhas
ou em grupos tudo vai depender da criatividade de cada pedagogo.

Figura 12 – Régua vazada – Acervo pessoal da bolsista Érica Bispo Duarte Garcia

Outra estratégia bem interessante foi à criação de uma régua vazada, onde o
aluno que tem dificuldades de escrever na linha, se apropria desse material facilitando
seu trabalho, essa régua não permite que o traçado avance para outras linhas.
Além de todos esses recursos as bolsistas PIBID julgam de extrema importância,
literatura para as crianças, conhecer suas especificidades e de alguma forma dar um
retorno, mostrando para os alunos que estamos sim interessados em seu aprendizado
e seu desenvolvimento pessoal.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho

Com essa parceria entre

educacionais especiais

procuramos demonstrar

Universidade e Prefeitura,

apresentem maior interesse

as possibilidades de como

há um grande ganho para

e executem as atividades

podemos auxiliar as crianças

a comunidade, e ao mesmo

propostas no ambiente

com necessidades educacionais

tempo há um ganho para

escolar, promovendo maior

especiais e a importância de

os profissionais envolvidos

autonomia e êxito em suas

uma formação do professor que

no projeto, dando ênfase

atividades cotidianas.

contemple diversos aspectos

em sua carreira acadêmica,

Diante de tais

do processo pedagógico,

possibilitando uma formação

aspectos, consideramos que

desde multiculturais até as

que contemple os aspectos

o projeto PIBID – Pedagogia

diferenças e diversidades do

destacados acima.

Educação Inclusiva é de suma

ambiente escolar, essa visão,

As fotos incluídas no

importância ao processo

ao nosso modo de ver, faz

artigo apontam instrumentos

de inclusão de alunos com

toda diferença quando se

que possibilitaram melhoras

necessidades educacionais

trata de atender o individuo

na adaptação no ensino

especiais no contexto escolar

em sua fase mais frágil, a

regular, proporcionando que

e social, e de formação de

infância.

os alunos com necessidades

professores.
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GESTÃO ESCOLAR É O CUIDADO
PURO COM A ESCOLA

Foto: www.fotolia.com.br

EVANIR SEBASTIÃO DOS SANTOS
Licenciado em Educação Física pela Faculdade de Educação Física de Santo André (2001), pós-graduado
em Nutrição Desportiva pela Faculdade de Educação Física de Santo André (2002). Professor de
Educação Básica II Professor de Educação Física na EMEB Sagrado Coração de Jesus na Rede Municipal
de Diadema.

A gestão escolar é a mais pura expressão do cuidado e carinho que devemos
demonstrar pela coisa pública, sobretudo em se tratando da escola, pois a Gestão
Escolar vai favorecer e propiciar a todos que estudam, inclusive a nós que já fomos
estudantes, que ainda estudamos ou pretendemos estudar no futuro, um lugar em que
se possa desenvolver sua capacidade intelectual de forma agradável e plena. Desta
forma o gestor de uma unidade escolar, na função do diretor precisa ser uma pessoa
que se relacione com diferentes opiniões e trabalhe na diversidade, pois ele precisa
lidar com professores, funcionários da escola tais como: cozinha, limpeza, prestadores
de serviço, alunos e pais de aluno, sabendo resolver os problemas que todos vão lhe
trazer da melhor maneira possível, tendo assim autonomia para lidar com os problemas
e resolvê-los, pois só desta maneira o gestor escolar pode desenvolver seu trabalho
de forma dinâmica e ativa sempre com a colaboração e ajuda de todas as pessoas que
participam da unidade escolar onde atua, sendo assim uma gestão democrática em
todas as suas decisões.
Palavras-chave: Gestão Escolar; Gestor De Unidade Escolar; Gestão Democrática; Escola.
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INTRODUÇÃO
Para falar sobre gestão

vida de todos que estudam

escola e para isso o diretor

escolar o artigo de Wittmann

na escola fazendo assim

precisará contar com algumas

intitulado “Autonomia da

com que a escola também

pessoas que vão ajudá-lo

escola e democratização de

faça parte da vida e história

neste trabalho, são eles: o

sua gestão: novas demandas

de todos à sua volta. (2000,

vice diretor, coordenador

para o gestor”, ele fala de três

p. 88).

pedagógico, supervisores,

eixos principais que o gestor

A palavra gestão

orientadores eduacionais

precisa conhecer para que

escolar nos remete a outra

e secretários escolares, o

consiga obter sucesso em

palavra: administração

papel primordial do diretor

sua gestão, onde o primeiro

escolar, que quase sempre

escolar é cuidar para que os

eixo é exatamente ter o

são usadas como sinônimas,

objetivos educacionais, o bom

conhecimento das práticas

mas elas apresentam suas

desenvolvimento de todos

relacionadas ao ato pedagógico

diferenças, „Entenda-se

os participantes da equipe

que será necessariamente

por gestão da educação o

e a atenção aos padrões de

o ponto fundamental de

processo político-administrativo

qualidade determinados pelas

uma gestão eficaz na escola,

contextualizado, por meio

leis nacionais e pelo sistema

e para tal entraremos no

do qual a prática social da

de ensino, sejam alcaçados,

segundo eixo que é o da

educação é organizada,

para que a comunidade onde

comunicação que o bom

orietada e viabilizada.

a escola esta inserida seja

gestor precisa ter tanto da

(BORDIGNON; GRACINDO,

beneficiada

fala, quanto da escrita para

2001, p. 147)”.

poder redigir documentos,

os gestores escolares são

externos, para alunos e

uma equipe de profissionais

pais, internos, professores,

responsáveis pela organização

secretaria de educação, e

e orientação administrativa

para que tudo isso possa

e pedagógica de uma escola,

acontecer entraremos então

onde se destaca o diretor

no terceiro eixo que é o da

escolar, pois o mesmo tem

história que o local onde a

o papel de direcionar para

escola esta inserida tem, pois

que ela possa alcançar seus

estas histórias farão parte da

objetivos e valores quanto
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A IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO
PEDAGÓGICO PARA O GESTOR ESCOLAR
Para que

planejar é sempre um processo

seus liderados e todas as

um gestor escolar tenha

de reflexão, de tomada de

pessoas a sua volta, inseridas

sucesso em gerir a escola

decisão sobre a ação, de

na comunidade escolar,

onde trabalha, ele precisa

previsão de nessecidades e

vejam que planejamento e

conhecer, saber planejar

racionalização do emprego

metas são as chaves para

e estar sempre atualizado

de meios necessários para a

se alcaçar o sucesso. Visto

com seu objeto de trabalho.

concretização de objetivos.

que apesar do planejamento

„O conhecimento é o objeto

(Padilha, (2001, p. 30), e

levar tempo ele é o principal

específico do trabalho escolar.

assim quando todos no

fator para se obter sucesso

Portanto, a compreensão

ambiente escolar vivenciam

na gestão escolar, pois este

profunda do processo de (re)

o planejamento, e que ele

planejamento precisará de

construção do conhecimento

realmente é seguido a risca e

análise de dados comparando-

no ato pedagógico é um

que as metas são alcançadas,

os criteriosamente com

determinante da formação do

reconhecem também que

metas não atingidas, pois há

gestor escolar. (WITTMANN,

o lider, ou seja, o gestor

limitações e isso não é diferente

2000, p. 95). O ensino que

escolar esta levando seus

na gestão escolar, mas por

por meio da pedagogia vai

liderados e a escola para um

outro lado a possibilidade de

levá-lo a elaborar um plano

patamar que só irá beneficiar

identificar as possibilidades

ou planejamento de trabalho,

a todos, pois o planejamento,

de superar tais limitações,

que é o Projeto Político

as metas claras e objetivos

com metas realistas e um

Pedagógico da escola, e que

só se consegue com um

bom planejamento que vai

ficará a sua disposição para

conhecimento pedagógico

nos levar a conhecer os

poder sempre consultá-lo

adquirido por intermédio

problemas que enfrentamos

com frequência e observar

de estudo e busca pela

para podemos sobrepujá-lo

se suas metas e planos que

excelência que deve ser o

da melhor maneira possível e

estão sendo realizados de

papel de um gestor seja na

nessa etapa o planejamento

forma satisfatória, assim

escola ou em qualquer lugar

é fundamental. E nesse

conseguindo a confiaça de

que o mesmo atue, para

processo de planejar o

seus liderados, „O ato de

assim conseguir fazer que

principal para um gestor
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escolar é o Projeto

participativa; 3) corresponder

la; 5) ser continuamente

Político Pedagógico, ou seja,

a uma articulação e de

revisado mediante processo

PPP, que para Veiga (2001)

organização plena e ampla

contínuo de planejamento

deve ter seis passos sendo

de todos os aspectos

e 6) corresponderem a uma

eles: 1) ser construido a partir

educacionais; 4) explicitar o

ação articulada de todos os

da realidade, explicitando

compromisso com a formação

envolvidos com a realidade

seus desafios e problemas;

do cidadão e os meios e

escolar.

2) ser eleborado de forma

condições para promovê-

COMO O GESTOR ESCOLAR PODE INCENTIVAR
A EQUIPE DA ESCOLA PARA ALCANÇAR OS
OBJETIVOS E METAS TRAÇADOS
Para que os objetivos

em conjunto e individual de

maneira especial de incentivar

e metas traçados possam ser

si mesmo, “se assentando

e nortear o trabalho do

alcançados o gestor escolar,

sobre a mobilização dinâmica

professor, para que o mesmo

precisa liderar garantindo

do elemento humano, sua

tenha uma visão abrangente

que a atuação de todos sejam

energia e talento, coletivamente

do trabalho educacional

presentes, ou seja, a atuação

organizado, voltados para

proprosto, assim como o

democrática e participativa

a constituição de ambiente

projeto político-pedagógico

das pessoas envolvidas na

escolar efetivo na promoção

e do currículo escolar, que

equipe escolar demonstrando

de aprendizagem e formação

por meio da cooperação de

interesse genuíno por sua

de alunos” (LUCK, 2007, p.27).

todos identificará e analisará

atuação, orientando e

Entre todos os participantes

as limitações e dificuldades

incentivando seu trabalho

da equipe escolar e todoas

nas práticas pedagógicas

e o compartilhamento de

as dimensões da gestão

que possam aparecer no

experiências e resultados

escolar, a mais importante,

ambiente escolar, formulando

coletivos, fazendo assim, com

é a gestão relacionada ao

e introduzindo, assim,

que os membros da equipe

ensino/aprendizagem do

perspectivas de superação,

mais distantes e apáticos

aluno, pois é a que está

que poderão ser por meio

também façam contribuições

diretamente envolvida no

de estratégias de liderança,

e tenham interesse pelo

foco da escola, tendo assim, o

supervisão e orientação

desenvolvimento do trabalho

gestor escolar uma forma ou

pedagógica, cabendo, assim,

532

ABRIL | 2017

ao coodenador pedagógico

de coordenação e de incentivo

escolar resolvendo conflitos

observar as dificuldades

a promoção do projeto

tais como: burocráticos,

e necessidades da equipe

pedagógico e da própria

disciplinares e organizacionais,

de professores, sempre

formação, independente

dispondo muitas vezes de

organizando e orientando

da instituição ou de cursos

métodos e ações que vão

a discussão a respeito do

específicos, podendo ainda

ajudá-lo na colaboração

planejamento e das práticas

ser abatido por comodismo,

para o fortalecimento das

pedagógicas, deixando que

desânimo e ainda fatores

relações entre a cultura

todos expressem suas opiniões

de ordem pessoal que

escolar e a comunidade

e deem sujestões, sendo assim

podem interfirir em seu

onde a mesma se insere,

um articulador entre todos

dia-a-dia como coordenador

um bom relacionamento

na equipe e no ambiente

pedagógico. Sendo assim,

com professores e demais

escolar, pois vai efetuar

o coordenador pedagógico

funcionários, bem como

atendimentos diários, a pais,

tem de se dividir em muitas

com os colegas.

funcionários, professores,

facetas, para que possa

além das responsabilidades

ajudar a todos no ambiente

A GESTÃO DEMOCRÁTICA É O MELHOR
CAMINHO PARA UM GESTOR ESCOLAR
A gestão

no PNE de 2001, isso sendo

escolares, no papel do

escolar democrática é o único

mencionado, precisamos

diretor escolar, são pessoas

caminho que os gestores

de políticas públicas em

comprometidas com a gestão

escolares podem escolher

nosso país que amplie os

escolar democrática que

como melhor forma de gerir a

investimentos na educação,

buscam constantemente a

escola como ambiente para o

para que todos tenham acesso

descentralização, colocando

aprendizado e desenvolvimento

a uma educação de qualidade

em prática o saber ouvir, o

da democracia, visto que já nos

e onde os gestores possam

incentivo da equipe escolar

anos 80 a gestão democrática

ter recursos disponíveis para

para a formação global do

como um princípio de ensino

proporcionar essa educação

ser humano, pensando assim

público foi implementado

de qualidade, ao passo que

na formação para a vida,

na Constituição Nacional

só está no papel, pois a

cidadania e para a vivência

de 1988, na LDB de 1996 e

grande maioria dos gestores

democrática e não somente
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para o mercado de

só exigindo a competência

ele que a comunidade vai

trabalho, vivemos em uma

da equipe escolar, com

procurar e buscar, quando

época de mudanças, mas a

bons resultados para a

das dúvidas que surgem

mudança mais importante

aprendizagem dos alunos

diariamente, tratando-se

que se pode vivenciar é de

como também que o gestor

assim de uma experiência

como se vê a realidade e a

escolar seja democrático

nova, sem nenhum parâmetro

participação na mudança.

e sobretudo faça bom uso

anterior a ser consultado

Assim vemos que a própria

dos recursos, que já são

desenvolvendo, assim, a

sociedade, muitas vezes, não

escassos. Neste sentido a

sensibilidade, compreensão

tem bem claro qual tipo de

concepção de educação, de

e habilidades especiais para

educação quer para seus

escola e da relação escola/

uma nova gestão, onde

jovens, porém não está mais

sociedade tem envolvido

a democracia é essencial

indiferente ao que acontece

muito esforço e especialmente

para o desenvolvimento de

no ambiente escolar, não

do gestor escolar, pois é

todos que fazem parte da

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao concluir este trabalho pode-se notar que a gestão escolar democrática é
o único caminho para o gestor escolar levar a escola, seja um espaço de aprendizagem,
não só para os alunos, mas também para todos que fazem parte da comunidade
escolar. E nessa dialética, segundo Paulo Freire, a gestão escolar é uma questão de
política servindo e sendo incorporada à “práxis”, que é a incorporação das práticas
pedagógicas na vida e cotidiano das pessoas e não somente um “slogan”, fazendo
com que a democracia aconteça realmente na escola e na vida das pessoas para que
todos possam usufruir da Escola e de todos os direitos inerentes. (2001, p. 52). Assim
sendo, a gestão que vai fazer com que a escola seja o espaço que tanto sonhamos, só
pode ser a democrática que levará a todos para o mesmo caminho, sob a liderança do
diretor escolar, com a ajuda de todos.
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O PROCESSO ADMINISTRATIVO E SUA
APLICABILIDADE NA GESTÃO PÚBLICA
ESCOLAR
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A Gestão Escolar Pública, não pode ser concebida separadamente da Administração Geral, assim, o processo
administrativo que se encontra presente nas Teorias que embasam e fundamentam a Administração Geral, pode
e deve ser aplicado na Gestão Escolar Pública, porém, cabe ao gestor escolar público, compreender e respeitar as
especificidades, as necessidades, os objetivos, os princípios e valores que fundamentam a instituição gerenciada. Desde
os tempos mais remotos, nos mais diversos lugares do mundo, é possível encontrar resquícios que comprovam a
existência do pensamento administrativo aplicado as mais diversas formas de organização socialmente constituídas.
Assim, entende-se que é de fundamental importância ao gestor público educacional evolução do pensamento
administrativo no decorrer do processo histórico da humanidade, bem como aprofundar os conhecimentos acerca
dos fundamentos teóricos, dos princípios, procedimentos e práticas da administração, visando aplicar de forma
sistematizada o processo administrativo administração da escola pública, buscando por meio de adaptações estratégicas
que venham de encontro à realidade e as necessidades da instituição de ensino visando garantir uma educação de
qualidade, contribuindo para a formação plena do educando, pois o gestor público é o responsável por planejar,
organizar, dirigir e controlar os recursos humanos, materiais e financeiros da instituição pública de ensino, visando
assegurar os interesses coletivos, respeitando os princípios constitucionais da Administração Pública.
Palavras-chave: Gestão Escolar Pública; Planejamento; Organização; Direção; Controle.
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INTRODUÇÃO
As bases ou pilares na

primeiras escolas do pensamento

e que conforme Figueiredo e

qual se encontra constituída a

administrativo, evoluindo

Nóbrega (2002) o gestor público

Gestão Pública na sociedade

junto destas, acompanhando

é o responsável por planejar,

contemporânea, estão

o desenvolvimento econômico

organizar, dirigir e controlar

fundamentadas nos princípios

e social da humanidade. Nesse

programas e políticas de gestão

e práticas da Administração

sentido, o artigo tem por

pública visando assegurar os

Geral, princípios que foram

objetivo geral, apresentar uma

interesses coletivos, respeitando

repensados, adaptados, mas

revisão bibliográfica a respeito

os princípios constitucionais

estiveram sempre presentes

das cinco funções básicas

da Administração Pública, este

e perpassaram pelas escolas

da gerência administrativa,

artigo se justifica, pois cabe ao

e teorias da Administração

conhecidas atualmente como

gestor da escola pública, aplicar

Científica, da Teoria Clássica e da

planejamento, organização,

o processo administrativo de

Escola das Relações Humanas

comando, coordenação

modo a garantir a eficiência e

e encontram-se presentes

e controle, e por objetivo

a eficácia organizacional, por

nas mais diversas formas

específico traçar um paralelo

meio da administração dos

de administração moderna

entre estas e a gestão pública

recursos humanos, materiais

aplicadas nas organizações

escolar.

e financeiros da instituição

sejam elas públicas ou privadas.

Considerando que

educacional pública, buscando

O processo administrativo é

o processo administrativo

garantir uma educação pública

uma ferramenta da administração

se encontra presente na

de qualidade.

geral que surgiu junto das

administração pública e privada,

PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PRIVADA
Embora existam

“No entanto, os dirigentes das

é gerir interesses segundo

diferenças substanciais entre

organizações públicas são

a lei, a moral e a finalidade

a administração pública e a

obrigados a lutar contra limitações

dos bens entregues à guarda

administração privada, as

que não são encontradas nas

e à conservação alheias. Se

funções básicas dos gestores

atividades comercial e industrial.”

os bens e interesses geridos

dos dois tipos de organização

(SALDANHA, 2006, p. 18-19).

são individuais, realiza-se

são praticamente idênticas.
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Em sentido lato, administrar

administração particular;
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se são coletivos, realiza-

pública o gestor deve agir com

Também nas organizações

se a administração pública.

base nas leis, regulamentos e

encontraremos questões relativas

(SALDANHA, 2006, p. 12).

atos especiais, dentro da moral

a campos tradicionais de estudo

Na administração

da instituição. Assim, “enquanto

da Administração, tais como

privada, o gestor recebe do

na administração particular é

Recursos Humanos, Finanças,

dono da organização, ou seja, do

lícito fazer tudo que a lei proíbe,

Administração de Materiais,

proprietário as orientações, ordens

na administração pública só

Contabilidade, Prestação de

e instruções, que direcionam o

é permitido fazer o que a lei

Serviços, Atendimento ao Público,

modo de administrar aquilo que

autoriza.” (MEIRELLES, 1995

Tecnologia da Informação etc.

lhe foi confiado; na administração

APUD SALDANHA, 2006, p. 20).

(SILVA, 2011, p. 23).

O quadro 1. apresenta as principais diferenças entre os dois tipos de administração, partindo da análise
de alguns critérios organizacionais.

CRITÉRIO

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ADMINISTRAÇÃO PRIVADA

Receitas derivadas de tributos Receitas advindas de pagamentos
Forma de obtenção de recursos (impostos, taxas e contribuições);
feitos por livre e espontânea
para o funcionamento da
caráter compulsório, sem uma
vontade por parte dos clientes
organização
necessária contrapartida em
(consumidores dos produtos e
termos de prestação de serviços.
serviços).
O cidadão: membro da sociedade
O cliente: indivíduo que
Destinatário das ações
que
possui
direitos
e
deveres.
manifesta
suas escolhas no
empreendidas pela organização
Interesses
coletivos,
sociais,
mercado.
Interesses
particulares,
(interesses atendidos).
difusos.
privadas, individualizadas.
Mecanismo de controle do
desempenho dos dirigentes.

Controle político, por meio
de eleições periódicas dos
governantes.

Controle pelo Mercado, através
da concorrência com outras
organizações.

Subordinação ao ordenamento
jurídico existente.

Tudo o que não está
juridicamente determinado está
juridicamente proibido; Princípio
da Legalidade; preponderância
de normas de direito público
(direito constitucional e
administrativo)

Tudo o que não está
juridicamente proibido está
juridicamente facultado;
preponderância de normas
de direito privado (contratual;
direito civil e direito comercial).

Garantia da sobrevivência das
organizações.

Tempo de existência
indeterminado: o Estado não vai
a falência.

Sobrevivência depende da
eficiência organizacional;
competitividade acirrada no
mercado.

Característica do Processo de
tomada de decisão.

Decisões mais lentas,
mais rápidas, buscando
influenciadas por variáveis de Decisões
a racionalidade. Políticas
ordem política. Políticas Públicas
Empresariais voltadas para
de acordo com os programas de
objetivos de mercado.
Governo.

Modo de criação, alteração ou
extinção da pessoa jurídica.

Através da lei.

Através de instrumento
contratual.

Quadro 1. Aspectos que diferenciam a administração Pública da Administração Privada. Fonte: Silva
(2011, p. 24)
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Marques (2009, p. 24) apud Silva (2011, p. 25), complementando as questões das diferenças
entre a gestão pública e privada, conforme segue o quadro 2. No entanto, os autores comentam
que “as fronteiras entre o público e o privado se modificaram radicalmente nos últimos anos”.

GESTÃO PÚBLICA

GESTÃO PRIVADA

•Serve aos interesses gerais da sociedade.
•Na sua essência não visa o lucro.
•Só é lícito fazer o que a lei autoriza.
•Trabalhadores tendem a aproveitar mais as
características relacionadas à segurança e
desenvolvimento de amizade no trabalho.
•Fronteiras demográficas bem definidas.
•Tarefa super complexa.
•Sua eficiência se mede pela qualidade e
intensidade com que realiza seus propósitos
públicos.

•Serve aos interesses de um indivíduo ou
grupo.
•Visa lucro.
•É lícito fazer tudo que a lei não proíba.
•Trabalhadores tendem a valorizar mais a
liberdade de pensar e agir, as oportunidades
de crescer e se desenvolver pessoalmente e
liberdade de sentir autoestima.
•Fronteiras demográficas não definidas.
•Resolução de conflitos de interesses
particulares.
•Sua eficiência se mede pelo aumento de
suas receitas e redução de seus gastos.

Quadro 2. Fronteiras entre a Administração Pública e Privada.
Fonte: Marques (2009), apud Silva 2011, p. 25.

A EVOLUÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA ESCOLAR
NO DECORRER DO DESENVOLVIMENTO
HISTÓRICO DA HUMANIDADE
De acordo com

de que os seres humanos,

Francisco Filho (2006), no Egito,

munidos de conhecimento e

Conforme Francisco

foram encontrados papiros

informação, foram, e continuam

Filho, 2006, a educação,

e inscrições com explicações

sendo os agentes mais

sempre esteve inserida na

detalhadas envolvendo desde o

importantes das mudanças e

realidade social, política,

planejamento da pirâmide, até

transformações econômicas,

econômica e religiosa de

a avaliação final da obra, essas

sociais, educacionais, políticas

todos os povos, em todos

inscrições com informações

e culturais ocorridas ao longo

os tempos. No contexto do

fazendo referências à arte de

do tempo, e sem dúvida

Egito antigo, assim como em

administrar datam de mais de

continuarão a ser os agentes

outras civilizações antigas,

mil anos antes da era cristã.

principais das mudanças

a educação era informal,

Isso se deve ao fato

que ainda estão por ocorrer.

passada de pai para filho ou
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(ZABOT, 2002).
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pelas pessoas mais

2006, p.16).

seu objetivo principal, que foi

experientes às novas gerações.

Um sacerdote

Com o desenvolvimento

dominava conhecimentos

histórico, surgiram as mudanças

mais aprofundados que

Ainda de acorde

sociais que determinaram

um artesão. Os hieróglifos,

com Francisco Filho, 2006,

as transformações mais

escrita sagrada da época,

nas parábolas de Confúcio

profundas nos diferentes

eram dominados por poucos,

(551 – 479 a. C.) encontra-se

segmentos da sociedade; a

isso significa que o grau de

citações sobre a prática da

educação, decorrente dessas

sofisticação existente naquele

boa administração pública,

transformações passou a

sistema de administração

que incluía a administração

sofrer mudanças estabelecidas

educacional era muito grande.

educacional. Na bíblia,

pela ordem do novo contexto

Cada segmento da sociedade

encontramos citações à

social, que passou a exigir

recebia instrução de acordo

época de Moisés sobre a

um tipo de educação mais

com as funções que seriam

administração geral, essas

diferenciada, conforme o nível

exercidas, ou seja, somente

citações tratam de assuntos

hierárquico do indivíduo, bem

o necessário para o bom

muito discutidos atualmente

como sua posição ocupada

desempenho do trabalho

no campo da administração,

na sociedade.

social. (FRANCISCO FILHO,

abordando temas como

2006, p. 16)

delegação de autoridades

Dessa forma, a educação
passava a atender os interesses

o de reproduzir os interesses
da sociedade existente.

e chefias.

sociais dos grupos dominantes,

De acordo com Francisco

Segundo o autor, na

discriminando as pessoas, de

Filho, 2006, a administração

Índia a formação histórica,

modo a garantir e manter a

escolar ou administração do

econômica, cultural, política,

sociedade estruturada de

sistema educacional, sempre

religiosa e educacional, se dá

acordo com as orientações

esteve presente no decorrer

por meio da formação das

administrativas desses grupos

do processo histórico, social,

castas, que mesmo extinta

dominantes, ou seja, “a

político e religioso de cada

por lei em 1947, determina

administração daquele ‘sistema’

época, porém, sempre esteve

a formação educacional de

de educação fazia parte da

a serviço da classe dominante;

acordo com as castas, desse

administração geral e cumpria

desse modo, desde os tempos

modo, cada casta recebe um

os objetivos determinados para

mais remotos, até os dias

tipo de educação, de acordo

a reprodução da sociedade

atuais, a administração do

com o papel que desempenha

existente”. (FRANCISCO FILHO,

sistema educacional cumpriu

na sociedade, que conforme
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a cultura do povo indiano é

da sociedade; na Grécia, a

É no século XVIII, que a

definida pelo conjunto de

educação também foi um

sociedade passa por diversas

ações das vidas anteriores.

instrumento de reprodução

e significativas mudanças e

No entanto, a educação de

de um modo de produção

transformações econômicas

acordo com as castas serve

pré-capitalista ou escravista;

e sociais das quais resultam

como instrumento auxiliar

com Roma, não foi muito

as transformações da escola

da dominação do modo

diferente; a administração

pública; que passa a oferecer

de produção, que dificulta

escolar existia para cumprir

uma educação baseada nos

as transformações sociais,

a finalidade histórica daquele

ideais de igualdade e de

mantendo os privilégios dos

momento, sendo administrada

democratização da educação.

grupos dirigentes.

de forma diferenciada de

“Agora na Idade Contemporânea,

Conforme Francisco

acordo com o segmento da

a alfabetização é necessária

Filho, 2006, no Japão, após a

sociedade ocupado pelo

para que o antigo súdito,

Segunda Guerra Mundial, 1945,

indivíduo; a administração

hoje cidadão, passe a se

houve grandes mudanças em

escolar desse momento

enquadrar numa sociedade

todos os setores da sociedade,

histórico estava inserida

competitiva capitalista”. Nesse

com a educação, não foi

nos ideais defendidos pela

novo modelo de sociedade

deferente, a administração

administração da sociedade.

globalizada e tecnológica,

escolar passou a colocar em

(FRANCISCO FILHO, 2006)

a escola pública, gratuita e

prática as idéias da Filosofia

Segundo Francisco

democrática passou a ter

da Qualidade Total, elevando

Filho, 2006, a história se

outras funções, dentre elas, a

o nível da qualidade de

repete durante toda a Idade

função de qualificar as pessoas

ensino, o que contribuiu

Média e Moderna na Europa

para as transformações

significativamente para o

Ocidental, e a administração

tecnológicas, que continuam

desenvolvimento econômico

escolar permanece cumprindo

acontecendo de forma cada vez

social do país.

os interesses da administração

mais acelerada. (FRANCISCO

A Grécia antiga

geral da sociedade. No

FILHO, 2006, p. 23).

passou por diversas formas

entanto, é no século XVIII,

Conforme Stewart

de administração pública:

com as Revoluções Industrial

(1998), Mariotti (1999) e

monarquia, aristocracia,

e Francesa que surgem as

Fleury (2001), a evolução da

tirania e democracia, sendo

mudanças mais significativas

tecnologia da informação e

a educação ministrada de

no contexto da administração

a globalização, contribuíram

acordo com os objetivos gerais

escolar.

significativamente para
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determinar a velocidade

A humanidade está

fundamental; as pessoas.

do processo evolutivo da

vivendo um momento de grandes

Zabot (2002) comenta

sociedade e de todos os fatores

mudanças e transformações

que nesta nova dinâmica

que a envolvem. Pois por

sociais, econômicas e culturais.

do mundo globalizado, a

meio do desenvolvimento da

As mudanças sociais podem

gestão do conhecimento

tecnologia da informação e da

ser percebidas através da

e da informação, deve ser

globalização, o conhecimento e

transformação da sociedade

trabalhada de forma contínua

a informação que eram vistos

industrial, na sociedade do

e organizada, para que os

como privilégio de poucos,

conhecimento, que alterou

indivíduos desenvolvam suas

alcançaram rapidamente os

significativamente a forma

potencialidades criativas de

mais distantes e difíceis lugares

de organização social e

modo a agregar cada vez

do mundo, contribuindo

consequentemente as formas

mais valor à sociedade e à

para a disseminação do

de administração educacional.

economia de forma global.

conhecimento.

(STEWART, 1998).

Para Zabot, 2002,

De acordo com esses

Para Stewart, 1998,

a administração é uma

autores, desde que o homem

dentre essas mudanças,

ciência que no segmento de

percebeu seu potencial

as econômicas são mais

recursos humanos, tem como

criativo, a milhares de anos

facilmente percebidas, pois

objeto de estudos o capital

atrás, o mesmo vem evoluindo

caracterizam-se pela evolução

humano das organizações.

seus processos criativos, de

das tecnologias, resultando em

A administração de recursos

aprendizagem, e aprimorando

um novo ambiente econômico,

humanos é a área da

as formas transferência desse

aos quais as empresas buscam

administração responsável por

conhecimento por meio da

adaptar-se, enquanto as

pesquisar, analisar, elaborar

transformação dos métodos de

mudanças culturais, aquelas

e estruturar programas de

ensino/ aprendizagem, pois, o

que ocorrem dentro das

gestão do conhecimento e

homem, a muito percebeu que

pessoas e a partir delas,

informação, objetivando tornar

o conhecimento, não poderia

menos percebidas, porém

o processo de aprendizagem

ser visto como propriedade

não menos importantes, são

um processo contínuo, capaz

exclusiva de alguém, mas sim,

a base de todas as demais

de transformar a realidade

ser transmitido, retransmitido, e

transformações, pois, as

do próprio indivíduo e das

quando necessário modificado,

sucessivas transformações

demais pessoas que o cercam.

adaptado, pois o conhecimento

ocorridas no mundo só foram

não é estático, mas dinâmico.

possíveis devido a um fator
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A GESTÃO ESCOLAR PÚBLICA E O PROCESSO
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

Ela é uma especialidade

“hoje é impossível administrar

De acordo com Francisco

do pedagogo, que pode ser

qualquer organização sem

Filho (2006), administrar, em

obtida no Brasil através

ter uma visão holística da

suma, significa utilizar-se

de cursos de habilitação,

realidade” (FRANCISCO

de forma adequada, eficaz,

incorporada ou não à

FILHO, 2006, p.60).

eficiente e efetiva dos recursos

licenciatura em pedagogia,

Conforme o professor

humanos e materiais de uma

ou através de especialização.

mestre Argemiro Aluísio

instituição ou organização, de

O administrador escolar

Karling, na apostila do

maneira racional e planejada

atua junto ao corpo docente

curso de Administração,

de modo a atingir os de fins

e discente das instituições

Supervisão e Orientação

previamente determinados

de ensino, coordenando

Educacaional, no módulo de

querem sejam esses objetivos

as práticas pedagógicas,

Príncipios e Práticas de Gestão

de cunho lucrativos ou não.

bem como acompanhando

Educacaional (maio/2009, p.

Portanto, a administração

o desenvolvimento do

8) a administração é:

escolar deve ser analisada

currículo, é o responsável

o conjunto de ações

dentro do contexto da Teoria

legal e administrativo pelo

e meios para obter maior

Geral da Administração,

estabelecimento, coordenando

rendimento do pessoal e

pois como tal, está sujeita

as práticas pedagógicas,

dos recursos, com menor

as determinações políticas,

bem como acompanhando

custo e maior satisfação para

sociais, filosóficas, religiosas,

o desenvolvimento do

seus dirigentes, funcionários

financeiras, culturais, sociais,

currículo, é o responsável

e clientes e usuários.[...]

econômicas e morais,

legal e administrativo pelo

Sintetizando, administrar

sendo um instrumento de

estabelecimento.

cientificamentente é usar

transformação ou conservação

Sendo assim, a

a pesquisa e o método

da sociedade, e por essa

Administração Escolar deve

cientifico com bases na

razão nela se encontram

estar inserida nos ditames e

racionalização.

os objetivos específicos, as

abordagens da Administração

De acordo com essa

metas, e as estratégias de

Geral, pois conforme

definição, entende-se que

ação.

defendem muitos autores,

cabe ao administrador
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conhecer os príncipios
e práticas da Administração

previamente determinado.

funcionários, alunose e

(KARLING, 2009)

representantes da comunidade

Geral, para que possa utilizar-

Segundo Karling, 2009,

escolar respeitando suas

se desse conhecimento na

dentre as competências que

particularidades e ao mesmo

Administração Escolar; no

o administrador escolar deve

tempo garantindo que haja

entanto, cabe também ao

desenvolver estão a competência

o equilíbrio entre os grupos

administrador escolar aplicar

política, competência afetiva

de trabalho, valorizando as

os princípios da administração

e administrativa.

produções desses grupos,

geral como: planejamento,

A competência política

buscando motiva-los, sempre

direção e

diz respeito a capacidade do

tratando-os com empatia

controle, por meio do bom

administrador educacional de

nas relações.

senso, da reflexão e da

articular politicamente interna

A competência

flexibilidade, agindo como

e externamente de modo que

administrativa diz respeito a

líder, buscando atingir as

sejam viabilizadas as decisões

capacidade do administrador

metas e objetivos previamente

compartilhadas por meio de

escolar em garantir que as

determinados por meio

ações efetivas. Implica ainda

regras sejam cumpridas,

da motivação pessoal e da

no gerenciamento do fluxo do

flexibilizando-as quando

construção contínua de

trabalho e encaminhamento

necessário, estando sempre

um ambiente favóravel ao

das questões pertinentes

focado nos objetivos

crescimento intelectual,

de forma transparente e

previamente determinados.

pessoal, profissonal e

participativa. Desse modo,

Desse modo, é necessario

oraganizacional.

pode-se concluir que o

que o administrador escolar

O administrador

administrador escolar deve

desenvolva a capacidade de

escolar necessita desenvolver

respeitar e defender as idéias

articular de forma democrática

competências e habilidades que

propostas pelos representantes

o planejamento escolar e

o tornem capaz de refletir e

da comunidade escolar,

viabiliza-lo politicamente.

desenvolver processos mentais

garantindo o processo de

(KARLING, 2009)

criativos que possibilitem

democratização escolar por

Segundo Karling (2009),

a solução de eventuais

meio da gestão participativa.

o conhecimento sobre os

problemas, significa tornar-se

A competência

princípios da administração

capaz de planejar, organizar,

afetiva está relacionada a

geral, contribui para que o

coordenar e controlar ações

capacidade de se relacionar

administrador escolar possa

visando atingir um objetivo

com os pais, professores,

administrar de modo racional

organização,
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e eficiente a instituição

aprendizagem recíproca. Dentre

escola, criando espaços que

educacional, garantindo uma

as habilidades e capacidades

favoreçam o desenvolvimento

gestão eficiente e eficaz, capaz

que o administrador escolar

das ações.

de unir esforços comuns na

deve buscar desenvolver e

busca de atingir os objetivos

colocar em prática no ambiente

as políticas educacionais, na

propostos.

escolar pode-se citar:

qualidade de líder mediador

Esses conhecimentos

•

•

Articular e executar

Observar, pesquisar entre essas políticas e a

possibilitam ao administrador

e refletir sobre o cotidiano

proposta pedagógica da

escolar o domínio de

escolar de forma a aprimorá-

escola construída no coletivo

três características que

lo conscientemente.

da comunidade escolar.

favorecem a obtenção

•

Compreender

•

Valorizar a gestão

dos resultados almejados,

os princípios e diretrizes

participativa como forma de

sendo elas: simplicidade nos

da administração pública

fortalecimento institucional

procedimentos, para não

e incorpora-los à prática

e de melhoria dos resultados

confundir os integrantes;

gestora no cotidiano da

de aprendizagem dos alunos.

objetividade na comunicação,

administração escolar.

para evitar perda de tempo

Propor e planejar

Acompanhar e

ações que, voltadas para o

e imprimir rumos às ações;

avaliar o desenvolvimento

contexto sócio-econômico e

transparência nas decisões,

da proposta pedagógica e os

cultural do entorno escolar,

para merecer a confiança

indicadores de aprendizagem

incorporem as demandas e os

de todos.

com vistas à melhoria do

anseios da comunidade local

desempenho da escola.

aos propósitos pedagógicos

O administrador escolar
deve reunir em seu perfil

•

•

•

Cuidar para

da escola.

profissional características que

que as ações de formação

Conforme Francisco

lhe possibilitem compreender

continuada se traduzam

Filho (2006, p.59), “é preciso

os condicionamentos políticos

efetivamente em contribuição

estudar a Administração

e sociais que interferem

ao enriquecimento da prática

Escolar inserida no contexto

no cotidiano escolar para

pedagógica em sala de aula.

das demais teorias, dentro

promover a integração entre

•

Reconhecer

de uma visão holística do

sociedade cível organizada e

a importância das ações

conhecimento, enfocando o

organizações políticas e sociais,

de formação continuada

processo histórico como um

estabelecendo relações de

para o aprimoramento dos

todo, de maneira dialética”.

cooperação que favoreçam a

profissionais que atuam na

Entretanto, é necessário
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que o administrador

considerado a primeira das

desenvolvida em busca da

funções administrativas, ele

obtenção de um resultado

A teoria geral da

depende necessariamente das

racional, observando-o

Administração não visa formar

demais funções administrativas,

ainda como um processo

o profissional prático que sai

denominadas de organização,

de decisão, assim, a função

da escola pronto e acabado

coordenação e controle, o

administrativa denominada

para executar tarefas. Procura

planejamento “é um processo

de planejamento é também

ensinar o futuro profissional

que obedece às relações

uma ferramenta de tomada

a pensar, e sobretudo, a

precisas de interdependência,

de decisão antecipada. “O

raciocinar a partir de uma

as quais o caracterizam como

planejamento apresenta-se,

bagagem de conceitos de

um sistema”. (SALDANHA,

assim, como um processo

ideias. (CHIAVENATO, apud

2006, p. 24).

contínuo que fundamenta,

escolar esteja ciente que:

FRANCISCO FILHO, 2006, p.
25).
PLANEJAMENTO

O planejamento pode

antecede e acompanha”

ser visto como um conjunto

todas as ações do gestor

de ações interligadas e

público. (MATIAS-PEREIRA,

complementares, realizadas

2012, p. 131).

Segundo Saldanha

nas diferentes instâncias da

(2006, p. 23), o planejamento

organização governamental,

é a base de todas as funções

com vista no atingimento de

A organização é uma

administrativas, e “determina,

determinado objetivo. Envolve

tarefa significativamente

antecipadamente, o que se

uma serie de atividades que

importante para as instituições,

deve fazer, quais os objetivos

vão manter e alimentar esse

e possibilitam ao gestor

a serem atingidos, quais

ciclo, que é continuo, entre

público estruturar de forma

controles serão adotados e

as quais figuram estudos,

racional e sistemática a forma

que tipo de gerenciamento

decisões estratégicas e táticas

de organização do trabalho,

será pertinente para alcançar

sobre prioridade, a formulação

buscando a criação de um

resultados satisfatórios”, por

de planos e programas, o

mecanismo de coordenação

essa razão, de acordo com o

acompanhamento e o controle

do trabalho de modo a

autor, o planejamento pode

de sua execução. (MATIAS-

acompanhar e promover a

ser considerado a primeira

PEREIRA, 2012, p.125)

eficiência organizacional.

função administrativa.

ORGANIZAÇÃO

Cabe ao gestor público,

Segundo Matias-

Porém, embora o

observar o planejamento

Pereira (2006, p. 40-41) a

planejamento possa ser

como uma atividade a ser

organização enquanto função
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administrativa é um processo

está interligada a quatro

relaciona-se, principalmente,

composto de cinco passos.

componentes, que são: as

com a orientação a ser dada

1. elaborar os detalhes

tarefas, as pessoas, os órgãos

para as pessoas, por meio de

de todo o trabalho que

e as relações, portanto, os

uma comunicação adequada

precisa ser feito para atingir

gestores públicos necessitam

e de uma habilidade de

os objetivos da organização;

buscar formas de gestão

liderança e motivação. Enfim,

2. dividir todo o trabalho

estratégica desses quatro

a direção deve assegurar que

em atividades que possam,

componentes, visando o alcance

os agentes públicos ocupem

lógica e comodamente, ser

dos objetivos organizacionais

cargos e desempenhem suas

executadas por uma pessoa

previamente definidos pela

funções adequadamente. Os

ou por um grupo;

instituição, ou seja, deve

meios de direção são: Ordens

3. combinar o trabalho

buscar desempenhar suas

de instrução: transmitir

dos membros de uma

funções auxiliado pelas técnicas

decisões aos subordinados;

organização de maneira lógica

modernas da administração,

Motivação: convencer as

e eficiente. Á medida que uma

cumprindo as determinações

pessoas a trabalharem;

empresa vai aumentando de

legais, visando o bem comum.

Comunicação: transmitir

tamanho e contratando mais
empregados para executar

as informações dentro e
DIREÇÃO

fora da empresa; Liderança:

diversas atividades, vai sendo

A direção é uma das

conduzir as pessoas a um

necessário agrupar a pessoas

funções administrativas que

trabalho eficiente e eficaz.

com as tarefas relacionadas,

encontra-se ligada diretamente

(SALDANHA, 2006, p. 51).

criando-se novas estruturas

às

pessoas que compõe

A função administrativa

departamentais;

as organizações, portanto,

denominada direção, exige

4. criar um mecanismo

exige do gestor público

do gestor público habilidades

de coordenação do trabalho

habilidades de comunicação

de liderança, motivação e

dos membros da organização

e liderança, pois “a direção

comunicação, ou seja, é por

em um todo unificado e

é o processo administrativo

meio das habilidades de liderar,

harmonioso;

que conduz e coordena o

comunicar e persuadir, que

5. acompanhar a

pessoal na execução das

o gestor público deve buscar

eficácia da organização e

tarefas antecipadamente

o desempenho eficiente

ajustes para mantê-la e

planejadas.” (SALDANHA,

e eficaz da organização.

aumentá-la.

2006, p 51).

Portanto, segundo o autor,

A função organizar
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e precisa as atividades

alcancem os resultados

nível operacional) ajustem-

que devem ser desenvolvidas,

projetados, resultados

se tanto quanto possível

de modo a buscar a eficiência

que anteriormente foram

aos objetivos previamente

e a eficácia no desempenho

planejados, organizados e

estabelecidos. (SALDANHA,

das mesmas.

controlados sistematicamente.

2006, p 63).

Controle é uma função

Conforme Gomes

administrativa que mede e

e Salas (1997, p. 23) apud

Na gestão pública,

avalia o desempenho, bem

Saldanha (2006), o controle,

a função administrativa

como promove a ação corretiva,

observado a partir de uma

denominada controle, assume

quando necessário. Assim

perspectiva mais ampla,

um papel fundamental nas

o controle é um processo

tem por objetivo efetivar

ações do gestor público, é

regulatório. A finalidade de

continuamente e de forma

por meio dessa função que os

controle é assegurar que os

estratégica o aperfeiçoamento,

gestores buscam mensurar o

resultados das estratégias

por meio do controle da

desempenho organizacional a

políticas e diretrizes (elaboradas

qualidade do produto

partir da análise dos resultados

em nível institucional), dos

ou serviço ofertado, e da

obtidos, pois o controle visa

planos táticos (elaborados

correção do desempenho

assegurar que os objetivos

em nível intermediário) e dos

do defeituoso embasado

previamente definidos, assim

planos operacionais, regra e

nos padrões de desempenho

como as metas estabelecidas,

procedimentos (elaborados em

esperados.

CONTROLE

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos estudos e

contribuiu e contribui para

capacitação em termos de

pesquisas para a elaboração

o aperfeiçoamento das

competências e habilidades

deste artigo, conclui-se que

estratégias e técnicas da

para gerir as instituições

o estudo da Administração

Administração da escola

de ensino atuais, dentro

Escolar está intimamente

pública a partir da análise

desse novo contexto de

interligado aos estudos da

do processo histórico e

sociedade globalizada,

evolução do pensamento

cultural da humanidade,

denominada sociedade

administrativo relacionado à

possibilitando ao Gestor

do conhecimento.

Teoria Geral da Administração

Escolar maior conhecimento,

O principal desafio

Científica, que muito

e consequentemente maior

dos gestores públicos do
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mundo contemporâneo está

buscando compreender

em teorias, princípios e

relacionado a capacidade de

de forma mais holística os

práticas administrativas,

promover o desenvolvimento

princípios, procedimentos

o gestor se torna mais

econômico e social

e práticas da administração

seguro de suas ações e

sustentável, promovendo

geral aplicada às pessoas

tomadas de decisão.

o desenvolvimento integral

e as organizações.

Porém, vale ressaltar

da pessoa humana,

Portanto, o

que não há uma receita

garantindo-lhes os direitos

conhecimento sobre a

pronta e acabada de como

constitucionais de cidadãos

evolução do pensamento

gerir uma organização

livres, conduzindo os recursos

administrativo, dentro do

pública, não existe uma

financeiros, humanos, físicos

contexto da Teoria Geral da

única e específica forma de

e estruturais, alinhando-os

Administração, possibilita

gestão pública, portanto,

aos objetivos organizacionais.

ao Administrador Escolar,

não é possível elencar

Desse modo, cabe

uma visão mais ampla

uma ou outra teoria e

ao gestor público a aplicar

no que diz respeito aos

responsabilizá-la pelo

na organização o processo

princípios, procedimentos

sucesso ou pelo insucesso

administrativo de forma

e prática da administração,

da organização, pois existem

eficiente, planejando,

contribuindo para uma melhor

variáveis como ambiente,

organizando, dirigindo e

compreensão da sociedade

clima, tecnologia, cultura

controlando, a execução

atual, possibilitando maior

organizacional entre outros

das tarefas, fazendo uso

competência e habilidade

fatores que influenciam

inteligente e racional dos

para tomadas de decisões.

significativamente a gestão

recursos humanos, materiais,

O gestor público

pública organizacional, estar

patrimoniais, tecnológicos

necessita buscar um

atento a esses fatores pode

e financeiros da instituição.

conhecimento mais

fazer a diferença entre o

Deste modo, torna-

aprofundado em relação

sucesso ou o fracasso do

se fundamentalmente

ao processo administrativo,

gestor público.

importante que os

para adotar uma forma

administradores escolares

de gestão que possibilite

busquem aprofundar seus

o sucesso organizacional.

conhecimentos no que diz

Ao compreender que as

respeito às teorias gerais

ações administrativas

da administração científica,

precisam estar pautadas
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Resumo: O presente artigo científico apresenta a importância dos jogos e
brincadeiras na educação infantil com o foco na aprendizagem, essa pesquisa busca
identificar o desenvolvimento nos aspectos físicos, cognitivos e sociais e suas contribuições
para um ensino integral. A pesquisa definira o conceito de jogos, de brincadeiras na
educação infantil, assim como o papel do educador neste processo no qual denominamos
de extrema importância, pois através da ludicidade contribuirá para o pleno sucesso de
cada educador. Daremos ênfase numa perspectiva de proposta construtivista, no qual
visa a interação com os demais educandos e com o meio no qual se relaciona e vive.
Educar exige responsabilidades de todos os envolvidos no processo de aprendizagem.
Palavras-chave: Brincadeira; Jogos; Aprendizagem; Ludicidade; Educador.
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INTRODUÇÃO
Este

artigo

e irá poder redimensionar

aspectos tanto cognitivos

pretende contribuir para

as suas ações e estratégias

como também sociais e

o desenvolvimento em

visando o que todos ampliem

motores, mostrará que

todos os aspectos na vida

o conhecimento, ou seja

mesmo com autores em

da criança, com ênfase no

tanto o professor quanto

períodos diferentes possuirá

esino infantil e criando

o estudante, ambos, irão

o mesmo objetivo final, de

novas ideias para enfrentar

saber quais são as suas

contribuir na facilidade

os desafios acerca da vida.

potencialidades e dificuldades

das aprendizagens.

No entanto, este

e o professor irá poder

Assim, diante das

artigo tem como objetivo

redimensionar as suas

leituras das leis vigentes

apresentar o conceito

ações e estratégias visando

no Brasil e de autores

de jogos e brincadeiras

o que todos ampliem o

considerados importantes

presentes nas escolas

conhecimento

por abordar os jogos e

a fim de promover um

O artigo apresentará

brincadeiras na educação

avanço no processo de

conceito de brincadeiras,

infantil com perspectiva

ensino e aprendizagem e

de jogos, suas respectivas

construtivista, inicialmente,

compreender.

relevâncias, assim como é

a pesquisa mostra que

Os jogos e brincadeiras

importante conhecer as

a ludicidade facilita a

são considerados uma

fases de desenvolvimento

aprendizagem do educando.

ferramenta fundamental

de cada criança para saber

para o processo de ensino

aplica lós da forma correta.

e aprendizagem, visto que

Alguns autores

tem diferentes funções que

possuem determinadas

auxilia tanto o aluno quanto

visões de conceitos, já

o professor, portanto se

outras visões parecidas,

faz necessário estuda lós.

ou ambas sintonizadas,

O professor ao usar

pensando sempre no

os jogos e brincadeiras na

pleno desenvolvimento

infância, irá saber quais

dos presentes envolvidos.

são as potencialidades e

O artigo apresentará

dificuldades de cada educando

desenvolvimento de
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JOGOS
Jogo segundo o dicionário

à pedagogia? Será que os

los na fase adulta, ajudando

Larousse é divertimento

professores estão preparados

assim a pessoa superar alguns

público composto de exercícios

para lidar com o lúdico? Quais

desafios diários.

esportivos; exercício ou

os benefícios para o aluno

Através dos jogos,

divertimento sujeito a regras

quando a metodologia de

os objetivos educacionais

determinadas, com ou sem

ensino está acerca do lúdico?

poderão ser atingidos com

apostas; objeto(s) com que se

Como adequar o lúdico na

maior facilidade. Eles vêm,

praticam tais atividades; vício

pedagogia atual?

cada vez mais, ganhando

de jogar; maneira de jogar;

Com o avanço da

espaço nas escolas, levando o

brincadeira, divertimento; ato

tecnologia, vem se perdendo

lúdico para dentro da sala de

ou efeito de jogar, balanço;

esse costume de brincar

aula, com o intuito de tornar

jogo de azar, aquele em que

em grupo, de desenvolver a

as aulas mais agradáveis,

se ganha ou perde mais por

sociabilidade e a comunicação.

atrativas e fascinantes,

sorte do que por cálculo.

A televisão, o computador,

estimulando o raciocínio

A ludicidade é

o vídeo game e os celulares

dos alunos, principalmente

indispensável para qualquer

prendem a atenção das

ajudando-os no enfrentamento

ser humano para que haja

crianças e isso faz com que

de situações conflituosas do

pleno desenvolvimento de

elas cresçam tendo dificuldade

cotidiano.

suas habilidades, visto que

de socialização e raciocínio

também é um modo de se

lógico.

Lara (2004) afirma
que os jogos, quando bem

expressar, pois a linha que

Mesmo quando

elaborados e bem explorados,

separa a brincadeira da

adultos, as pessoas que

podem servir de estratégias

realidade é muito tênue, então

jogam e praticam o lúdico,

de ensino, podendo atingir

pode-se fazer um paralelo

continuam expressando

objetivos diversificados, que

com as situações que ocorrem

suas emoções e até mesmo

va¬riam desde um simples

cotidianamente.

frustrações nas quais não

treinamento, até a construção

O lúdico vem entrando

foram superadas na infância.

de um conhecimento específico.

cada vez mais na pedagogia e

Alguns psicólogos utilizam

Os jogos são um

nas metodologias de ensino,

o jogo como estratégia em

recurso didático ou estratégia

no entanto, nos questionamos

suas consultas para detectar

de ensino muito importante

sempre: Como o lúdico chegou

alguns problemas e corrigi-

na edu¬cação. Eles atuam
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como facilitadores do

essa a finalidade.

conhece-se o próprio limite.

processo de ensino-aprendizagem
e contribuem para a construção
do conhecimento.

atinge-se a liberdade quando

O jogo é fato mais antigo
que a cultura, pois esta, mesmo

O que torna esses dois polos
inseparáveis.

É importante que

em suas definições menos

Alguns esportistas

todo e qualquer jogo a ser

rigorosas, pressupõe sempre

profissionais utilizam se do

apresentado ao aluno, seja

a sociedade humana; mas, os

jogo como meio de trabalho,

antes analisado e até jogado

animais não esperavam que

ou seja, para seu sustento,

pelo professor, se for o caso,

os homens os iniciassem na

isto pode estar ligado a

antes de ser aplicado, pois

atividade lúdica. É-nos possível

superação de desafios e a

assim o educador conseguira

afirmar com segurança que

uma qualidade de vida maior.

prever o maior número de

a civilização humana não

De acordo com Caillois

ações futuras possíveis.

acrescentou característica

(1990), os principais traços

O jogo, enquanto

essencial alguma a idéia geral

constituintes dos jogos, que

proposta pedagógica na

de jogo. (HUIZINGA, 1980, p.3).

permitem defini-lo como

aprendizagem, ao pensar

uma atividade, que em sua

atividades significativas que

essência é:

respondam aos objetivos, é

Ou seja, não sabe-se

importante articulá-las de forma

ao certo onde os jogo tiveram

1- Livre: o jogador só

integrada, conforme a realidade

seu real inicio, porém ele

joga quando tiver vontade,

sociocultural das crianças, ou

não praticado pelos homens.

não pode ser obrigado, senão

seja, é interessante que haja

Poderia ser chamado de

este perderia sua divisão e

uma construção progressiva

jogo irracional, por exemplo,

alegria; 2- delimitada: está

na prática educacional, de

mesmo ele sendo um conjunto

restrita a espaços de limite e

estraté¬gias metodológicas,

de regras que não podem

tempo; 3- incerta: o resultado

que respondam aos objetivos

ser quebradas sob nenhum

não pode ser determinado

formulados.

pretexto. Já que esse ato

a priori; 4- improdutiva:

O jogo também pode

desregularizaria todo um

não gera bens e riquezas,

ser um fenômeno cultural que

sistema e o jogo acabaria

apenas os movimentam;

pode nos mostrar que algumas

imediatamente.

5- regulamentada: sujeita

atitudes humanas têm grandes

O jogo também pode

a convenções e regras que

influências lúdicas, mesmo

fazer um paralelo à liberdade

devem ser obedecidas para o

que não seja propriamente

e limites. Na verdade só

desenvolvimento da atividade;
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6- fictícia: caráter opositor a

assimilação das construções

insere e das pessoas que

vida cotidiana e séria.

sociais de maneira mais rápida.

em torno convivem com ela,

Ou seja, existem,

Também podemos ver

para só então utilizar o jogo

existem várias definições e

essas construções como um

para estabelecer autonomia.

utilidades para jogos dentro

ato de formar uma sociedade

Todo jogo envolve

do ensino e aprendizagem

onde as pessoas atuam de

cultura, ou seja, alguns valores

do tuturando.

forma mais humana.

estão expostos diante de

Os jogos coletivos fazem

determinados objetivos a

com que a criança interiorize e

serem alcançados. Para o

Nos jogos abrem-

controle seu comportamento

alcance de alguns valores

se novas portas para os

social de acordo com as normas

específicos é necessário

diversos sujeitos participantes,

estabelecidas. Isso ajuda no

que a criança esta numa

principalmente para as crianças

autocontrole da criança.

fase de desenvolvimento e

De acordo com Leontiev
(1988):

que penetram no mundo de

A criança primeiramente

forma mais ampla e complexa,

aprende a cumprir as regras

esse fenômeno permite a

através do meio em que se

maturação mais elevadas do
que as fases iniciais.

BRINCADEIRAS
Segundo o dicionário
Larousse Brincadeira é ato
ou efeito de brincar; jogo ou
divertimento popular, adulto
ou infantil.
A brincadeira referese à ação do brincar, ao
comportamento espontâneo
que resulta de uma atividade não
estruturada, sem necessidade
de orientação. Essa é a grande
diferença entre o brincar e o
jogar.
Contação de história
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Fonte: http://blogs.odiario.com/palcoeplateia/2014/04/02/contacao-de-historias/
Acesso em 25/03/2017
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entra nesse processo

crianças através da atividade

apenas recrear, é muito mais,

de brincar, já que promove a

lúdica conseguem interpretar

caracterizando-se como uma

interação das crianças com o

o mundo, os objetos, a cultura,

das formas mais complexas que

adulto que está contando a

as relações e os afetos das

a criança tem de comunicar-se

história.

pessoas.

consigo mesma e com o mundo,

A brincadeira realiza

Dependendo da fase

ou seja, o desenvolvimento

a interação da criança com o

no qual a criança se encontra,

acontece através de trocas

adulto na vida social e particular

ao brincar, sua visão de mundo

recíprocas que se estabelecem

de uma forma tão especial que

irá de um extremo ao outro,

durante toda sua vida. Assim,

faz com que ambos aprendam

pois estará relacionada com

através do brincar a criança

de forma lúdica a superar e

as fases de desenvolvimento.

pode desenvolver capacidades

respeitar os limites do corpo.

Nas brincadeiras as

importantes como a atenção,

Ao brincar a criança

crianças conseguem experimentar

a memória, a imitação, a

transfere suas emoções e até

situações novas isenta de

imaginação, ainda propiciando

mesmo receios, o professor

pressões situacionais, nela

à criança o desenvolvimento

deve estar atento para mediar

também se podem constituir

de áreas da personalidade

neste processo.

e expressar valores.

como afetividade, motricidade,

Através das brincadeiras

As brincadeiras

a criança expressa seus

espontâneas são as mais

sentimentos, emoções e ganha

prazerosas para as crianças,

Nesta perspectiva, a

autonomia e isso faz com que

pois nelas conseguem construir

brincadeira infantil assume uma

ela se desenvolva nos aspectos

e estabelecer regras sem a

posição privilegiada para a análise

cognitivos, físicos e sociais.

necessidade necessariamente

do processo de constituição

de vencer.

do sujeito, rompendo com a

O brincar esta associada

inteligência, sociabilidade e
criatividade.

a uma nova imagem de criança

As brincadeiras trazem

visão tradicional de que ela

que vem sendo construída

vantagens sociais, cognitivas e

é uma atividade natural de

através do seu status social

afetivas. Através delas as crianças

satisfação de instintos infantis.

(Brougere, 1992).

podem superar desafios e até

Ainda, o autor refere-se à

O brincar esta

mesmo compreender problemas

brincadeira como uma maneira

relacionada com atividade

que lhe são propostos baseados

de expressão e apropriação

mental, interpretação de mundo

na realidade.

do mundo das relações, das

e emoções humanas. Numa

Segundo Oliveira

atividades e dos papéis dos

perspectiva sócio cultural, as

(2000) o brincar não significa

adultos. A capacidade para
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imaginar, fazer planos, apropriar-

rapidez nos pensamentos.

se de novos conhecimentos

Nem todas as

surge, nas crianças, através

O brincar permite que

brincadeiras são iguais apesar

do brincar. A criança por

a criança se coloque no lugar

de possuírem características

intermédio da brincadeira,

do outro e sua imaginação é

comuns, algumas podem ser

das atividades lúdicas, atua,

estimulada a construir relações

denominadas de brincadeiras

mesmo que simbolicamente,

sócias, desta forma a brincadeira

simbólicas, paralelas, de

nas diferentes situações vividas

pode ser espaço de superação

imitação e de colaboração.

pelo ser humano, reelaborando

e confronto.

Ao brincar a criança

A brincadeira possui

interage não apenas com o

três características: a imitação,

meio, mas com o outro e até

O tutor da criança

a imaginação e a regra. Essas

mesmo com o objeto, isto faz

poderá organizar jogos para

características estão presentes

com que a criança estabelece

que as crianças desenvolvam

em todos os tipos de brincadeiras

relações e contribui no pleno

pensamentos rápidos e

infantis sejam elas tradicionais,

desenvolvimento da criança.

raciocínio lógico. Isso fará com

de faz de conta, de regras e

que a criança desenvolva uma

etc. (VYGOTSKY, 1991).

sentimentos, conhecimentos,
significados e atitudes.

A APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Segundo alguns

o organismo controlando seu

deve ter bem claros esses

estudiosos como Henry

comportamento. Portanto,

objetivos. Assim, ao pensar

Wallon, Lev Vygotsky

o jogo simula relações e por

atividades significativas que

e Jean Piaget (1974), o

isso tem um importante

respondam aos objetivos, é

desenvolvimento humano

papel no desenvolvimento

importante articulá-las de

ocorre por intermédio das

da criança.

forma integrada, conforme

trocas que se estabelecem

Para concretizar

a realidade sócio-cultural

durante toda a vida entre

esses grandes objetivos,

das crianças, seu estágio

os indivíduos e o meio, e

pensando na participação

de desenvolvimento e o

não em ações isoladas de

dinâmica da criança nesse

processo de construção de

fatores genéticos, e tampouco

processo, devem ser levados

conhecimentos, valorizando

de fatores unicamente

em conta seus interesses e

o acesso aos conhecimentos

ambientais que agem sobre

necessidades e, o educador

do mundo físico e social.
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Temos como exemplo
o bingo feito com material
reciclado que, alem de gerar
uma conscientização sobre
o meio ambiente, ajuda
na alfabetização e torna o
aprendizado muito mais
divertido.

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=56764
Acesso em: 25/03/2017

Partindo-se de uma
concepção sócio-construtivista-

didático.

O educador deve

interacionista do jogo, ou seja,

A educação infantil

ser claro no momento da

pensando-o como um meio

consiste em um trabalho

explicação das regras e

de garantir a construção de

no qual o objetivo é tonar

participar no início, caso

conhecimentos e a interação

as crianças mais aptas para

seja novo para os alunos.

entre os indivíduos, como

conviverem juntas, numa

Se as crianças já conheçam

vincular a atividade lúdica à

sociedade democrática em

o jogo e suas regras, o

função da escola? Como já foi

constante mudança.

professor assumirá o papel

apontada, a possibilidade de

Há um aspecto ao

de orientador e desafiador,

trazer o jogo para dentro da

qual se deve dar especial

apresentando um grau

escola é uma possibilidade

atenção ao se trabalhar

de dificuldades como

de pensar a educação numa

com o jogo de forma mais

forma de avançar em seus

perspectiva criadora, autônoma

consciente: o caráter de

propósitos na promoção

e consciente. Através do jogo,

prazer e ludicidade que ele

do desenvolvimento.

não somen¬te abre-se uma

tem na vida das crianças.

Existem algumas

porta para o mundo social e

Sem esse componente

fases de desenvolvimento

para a cultura infantil, como

básico, perde-se o sentido de

tais como:

também se encontra uma rica

utilização de um instrumento

a) Sensório - motor

possibilidade de incentivar o

cujo intuito principal é o de

(de 0 a 2 anos) - uso dos

seu desenvolvimento. A ideia

resgatar a atividade lúdica,

reflexos, que a criança já traz

de aproveitar o jogo como

sua espontaneidade e, junto

ao nascer, à ação motora

alternativa metodológica

com ela, sua importância no

(sentir e reagir com o corpo);

não prioriza sua utilização

desenvolvimento integral

período da inteligência

enquanto mero instrumento

das crianças.

prática (aos poucos vou
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conhecendo, descobrindo

(6 a 12 anos) - a criança

São nessas fases

para que serve, o que existe

começa a compreender os

que não faz sentido separar

ao seu redor. E formando

significados das situações

momentos de brincar dos

uma ideia mental);

que consegue dominar,

atos de aprender, portanto

manipular;

é essencial proporcionar

b) Pré - operatório
(2 a 6 anos) - caracteriza-se

d) Operatório - formal

momentos lúdicos diversos

pelo uso de símbolos para

( de 12 anos em diante )- aqui

para que a criança amplie

representar as coisas do

já existe o pensamento a

seu conhecimento a respeito

mundo (voltando para si),

partir de hipótese e deduções;

da vida e do mundo e

sem muita flexibilidade;

já se distingue o que é real

consiga se desenvolver

do que é possível.

integralmente.

c) Operatório concreto

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os jogos e brincadeiras

seus estudantes. De uma sala

pois seus professores

fazem parte da escola, da vida

para outra, mesmo sendo da

ainda não dominavam essa

do aluno e do professor e é

mesma série, havia diferenças

estratégia. Geralmente os

através deles que podemos

visíveis em relação ao nível de

que menos dominavam

promover uma educação de

conhecimentos dos alunos que

eram os professores mais

qualidade; é através tanto dos

os professores que utilizavam

antigos em sua profissão e

jogos quanto das brincadeiras

os jogos e brincadeiras. Para

estavam acostumados a uma

que a escola pode ter um

o professor ficava a tarefa de

pedagogia mais tradicional

resignificados para os que

mediar todo conhecimento

de ensino.

foram um dia excluídos pela

e socializar com os demais

pedagogia tradicional.

educandos.

Atualmente, a escola
é vista como um lugar de

É possível perceber que

Os estudantes que

aprender, um lugar de

os professores que utilizaram

recebiam conhecimento

oportunidades, um lugar

os jogos de maneira lúdica

através de jogos e brincadeiras

onde o sonho de qualquer

em suas aulas ajudavam seus

se destacavam em suas

um pode se tornar realidade.

alunos a aprender de maneira

aprendizagens, mas por

É o espaço onde o diálogo

mais prazerosa e elevava o

outro lado, algumas salas

acontece de maneira natural

nível de conhecimentos de

da mesma série levavam o

em que aluno e professor

rotulo de salas mais lentas,
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para chegarem à

por jogos e brincadeiras, em

sociais, nos quais contribuem

ampliação de conhecimento.

sua infância, se torna mais

também para a personalidade

Portanto a proposta foi

confiante, perguntando e

da criança.

levada a outros educadores

interagindo.

Enfim é possível

que também acreditaram

Portanto, tanto os

aprender brincando, romper

na proposta e aplicaram o

jogos quanto as brincadeiras,

com práticas pedagógicas

método de jogos e brincadeiras

são meios que demostram

excludentes, ensinar de

para desenvolver alguns

caminhos a trilhar até chegar a

maneiras diferentes, acolher

conhecimentos específicos.

uma aprendizagem significativa,

a criança, torna lá confiante

Já o estudante, enxerga

se uma não atingiu o foco,

para que venha se desenvolver

os jogos e brincadeiras de

cria-se outra estratégia com o

plenamente. Cabe ao professor

maneira mais espontânea

intuito de auxiliar e acreditar

buscar variar estratégias de

e com isso é possível o

que ainda é possível chegar ao

ensino e lembrar sempre

professor verificar os seus

objetivo de maneira confiante

da responsabilidade que

avanços e quais dificuldades

e cooperativa.

assume ao passar pela vida

que ainda existem para serem

Tanto os jogos quanto

superadas. Os estudantes que

as brincadeiras ajudam nos

participam da aprendizagem

aspectos motores, cognitivos e

da criança.
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