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ERRATA
REFERENTE À EDIÇÃO n. 14 de AGOSTO/2018:
- Na página de catologação da Edição lê-se corretamente AGOSTO/2015.
REFERENTE À EDIÇÃO N. 20 - VOLUME 1 de Maio/2019:
- no SUMÁRIO (p. 7), lê-se corretamente o Título do Artigo de : Jussiara Rios da Silva Figueiredo: "A importância da Leitura na formação infantil" conforme descrito na página 412 de
sua publicação.
REFERENTE À EDIÇÃO N. 20 - VOLUME 1 de Maio/2018:
- Na página (618) onde consta o artigo " Relações Motivadoras na Aprendizagem dos Alunos,
lê-se corretamente o nome da autora como: MÁRCIA BORAGINA
REFERENTE À EDIÇÃO N. 20 - VOLUME 1 de Maio/2019:
- no SUMÁRIO (p. 9), lê-se corretamente o nome da autora como: FABIANA RIBEIRO DE
MACEDO COSTA, conforme está no artigo da página 810.
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EDITORIAL
REFLEXÕES SOBRE A CIÊNCIA E OS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
"Em algum lugar, alguma coisa incrível está esperando para ser descoberta"
(Carl Sagan).
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INDISCIPLINA NA SALA DE AULA: ALGUMAS REFLEXÕES
RESUMO: O presente trabalho apresenta a maior dificuldade encontrada pelas escolas na atualidade, as causas e consequência desse fenômeno que vem inviabilizando práticas docentes,
a indisciplina. Deparamo-nos cada vez mais com eventos de indisciplina, e até de violência
no espaço escolar. As pesquisas indicam que a postura do professor é de suma importância no controle da disciplina, pois quando ocorre verdadeira aprendizagem os educandos vão
se tornando sujeitos da construção do saber, não lhes sobrando energia para demonstração
de rebeldia. O comportamento da família pode estimular ou ser decisiva na conduta social
da criança. A escola contemporânea, que se encontra no meio de grandes mudanças sociais, deve ser capaz de gerir conflitos, pois é em seu ambiente que encontramos diferenças
e disputas diversas, propiciando a experimentação para o ato de resolução de problemas.
Constato por meio de diversas reflexões que as questões ligadas à indisciplina, possuem um
cunho muito importante e complexo que demanda maiores aprofundamentos em seu estudo.

Palavras-chave: Indisciplina; Escola; Família; Aluno; Professor.
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INTRODUÇÃO

lucionam o sistema educacional, e consequentemente nos classificando como
uma das piores educações no mundo.

A intenção nesse trabalho é refletir acerca da indisciplina nas escolas, e mais precisamente nas salas
de aula. Essa reflexão é de suma importância diante dos diversos conflitos que acontecem no âmbito escolar.

É notória a preocupação em relação à (in)
disciplina, comprovadamente pelas notícias veiculadas pela mídia, diariamente,
onde nos deparamos, cada vez mais, com
um número de fatos, assustadores, de indisciplina e violência no contexto escolar.

Podemos vislumbrar progressos em
todas as áreas do conhecimento, mas
lamentavelmente, a área da educação
tem tomado um caminho inverso. Presenciamos todos os dias na escola do Brasil casos de indisciplinas, que vem dificultando ou até mesmo inviabilizando o
trabalho dos professores em sala de aula.

Visto que é visível, que sem uma disciplina e organização em sala de aula é
muito difícil estabelecer momentos de
aprendizagem significativa. Diante da
relevância do tema e a partir de reflexões realizadas, muitos questionamentos vão surgindo e impulsionando-nos a
aprofundar cada vez mais nessa questão,
enveredando por muitas indagações:

Diante dessa realidade, é urgente a
necessidade de aprofundarmos as discussões sobre esse tema que não poupa ninguém. Acontece na instituição
pública, na instituição privada, com
crianças bem pequenas ou com adolescentes, mas sempre nos deparamos
com essa problemática: nossos alunos
não têm limites, são indisciplinados.

Essa falta de limites dos alunos é de responsabilidade dos pais, que não dizem
não para seus filhos? Qual o papel da escola e do professor na manutenção da disciplina na escola e na sala de aula? O que
causa a ocorrência de tantos casos? A disciplina deve ser reconhecida como fator
central para uma educação de qualidade?

Devemos levar em consideração
também o papel do professor, dos
pais, e dos aspectos sociais diante
dessa questão. E a partir de reflexões
teóricas e práticas vistas, levantaremos algumas questões que podem ser
explicações para as causas desses comportamentos inadequados que revo-

Os educadores recebem uma formação
adequada, a fim de gerir, de forma eficaz,
os diversos conflitos que levam à indisciplina? E o poder público onde entra nessa
questão? Partindo desses questionamentos objetivo com essas reflexões com-
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preender, ou apenas vislumbrar alguns
aspectos de como a indisciplina se manifesta, suas causas, consequências e o
papel de cada um diante dessa questão.

REFLEXÕES INICIAIS SOBRE A INDISCIPLINA
Para começar o meu trabalho, procurei
me ater ao significado da palavra disciplina.
Se buscarmos sua etimologia nos deparamos com a seguinte definição: “ conjunto
de regras para o bom funcionamento de
uma organização” ( MATTOS, 2011, p. 219).

mente ligada a disciplina na sala de aula, a
técnica do professor, sua autoridade moral e profissional. Mas será que podemos
atribuir somente ao professor a responsabilidade dessa problemática? Ater-nos a
somente esse ponto da questão? Sob a
ótica de La Taille (1996) não devemos reduzir o problema a uma única dimensão,
utilizando olhares isolados do contexto.
O autor ainda reforça que se uma criança recebe uma educação com poucas
proibições, em que normas de conduta
não são claras, ela não sentirá medo de
perder o amor dos pais, nem tão pouco a aprovação dos professores, pois ela
não foi estimulada a agir por reciprocidade e desconhecem o valor do respeito.

Porém o foco no momento é o contrário, a indisciplina. Que podemos definir
como um não cumprimento de regras,
Enfatiza ainda La Taille (1996) que em nosque inviabiliza o bom funcionamento sos dias a sociedade tem vergonha de envde uma organização, nesse caso a es- elhecer, preferindo as crianças aos idosos,
cola, e mais precisamente a sala de aula. que a família que era organizada em função
dos adultos, hoje é organizada em função
das crianças. Os pais brincam de serem
A indisciplina em sala de aula tem as- amigos dos filhos, não querem frustrá-los,
solado as escolas brasileiras de tal for- aceitam seus desejos. E a escola recebe
ma, que senti a necessidade de buscar como herança o reflexo dessas mudanças.
compreender melhor esse fenômeno.
Visto que a linha divisória, entre indisciplina e a violência é muito tênue.
Segundo Aquino (1996) o que acontece no interior da escola está articulado aos movimentos exteriores a ela, não
Muitos questionamentos advêm de podendo ser considerada uma instância
uma breve reflexão sobre o tema. Por independente ou desligada do contexque estamos vivendo um momento tão to sócio histórico. Que devemos considconturbado na educação escolar, em que erar o surgimento da indisciplina como
a falta de limites e de disciplina de nos- algo existente em toda relação educasos alunos é tão grande? Libâneo (1994) tiva, não estritamente escolar, mas em
já dizia que a prática docente está direta- sintonia com outras instâncias também.
12
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Aquino (1996) relembra ainda a escola de outros tempos, que lembrava um
quartel, onde o professor era uma autoridade e as relações escolares eram hierarquizadas, um obedecia e o outro mandava. Porém passamos por um processo
de democratização em todas as instâncias escolares, onde essa dinâmica se esvaiu, nascendo uma nova sociedade, um
novo indivíduo, e aquela relação do professor e aluno de outrora, já não existe
mais. Vivemos uma nova realidade social.

do da escola, caracterizado como “aluno
indisciplinado”. Na visão do autor a escola
que não tem compromisso com a democracia, que adota esse tipo de medida não
consegue lidar com um aluno, que em
muitas vezes apresenta qualidades pessoais como: iniciativa, coragem, ousadia,
disposição para o debate, e em muitas
vezes esse comportamento é confundido
com mau comportamento, tendências violentas e incapacidade de seguir regras.
O autor levanta outra questão que
é a ideia de ordem sendo atribuída a
noção de disciplina, o mesmo traz ainda que:Nessa tradição de pensamento,
a educação é definida como uma ação
racional, ordenada e orientada para um
determinado fim: a aprendizagem dos
conteúdos e comportamentos necessários para integrar o indivíduo na sociedade.

Pressupõe-se assim que a disciplina em sala de aula depende de muitas
questões, de um conjunto de fatores que
muitas vezes foge ao alcance do professor.Outro aspecto importante frisado por
Cordeiro (2009), é que por diversas vezes o senso comum, considera a indisciplina, em particular, como se não fizesse
parte do processo pedagógico, como se
fosse algo que pudesse ser desvinculado do processo de ensino aprendizagem.

E essa ação só pode acontecer se estiverem presentes as condições necessárias
para que ela se instaure, sendo que uma
dessas condições é a disciplina. Assim, espera-se que a disciplina já esteja instalada antes que a ação de educar ou instruir
possa começar (CORDEIRO, 2009, p.119).

Dessa forma, entendemos, que até
mesmo, atualmente, uma das formas de
lidar com os problemas de indisciplina na
sala de aula é a adoção de procedimentos de exclusão, isolando o aluno que
apresenta mau comportamento, retirando-o do ambiente da sala de aula, ou até
mesmo da escola, de forma definitiva.

Pensando a disciplina dessa forma, o
professor se encontra frente ao problema inicial do seu trabalho que é conseguir a garantia da disciplina mesmo
antes do início do seu trabalho. Sendo
assim, a disciplina, entraria como requisito para um desenvolvimento de trabalho pedagógico eficaz, fugindo do alcance do professor (CORDEIRO,1996).

O autor reforça que é descabido lidar
com esse problema apresentando esse
tipo de proposta, onde o aluno é impedido de frequentar a sala de aula, ou retira-
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Rego (1996) conclui que o lugar ocupado por cada integrante desse cenário educacional fatalmente explicará as razões da
indisciplina, a seu modo e a sua ótica do
problema; o que se percebe é sempre um
olhar parcial e fragmentado, sem a devida
preocupação em debater e aprofundar nesta pesquisa, as justificativas são dadas com
meias verdades através do senso comum.
A autora finaliza o seu trabalho trazendo à tona a necessidade de rever alguns
conceitos que podem ser preconceituosos, superados e equivocados no tocante as causas da indisciplina escolar.
ESCOLA: ESPAÇO DE INDISCIPLINA
Para começar o meu trabalho, procurei
me ater ao significado da palavra disciplina. Se buscarmos sua etimologia nos
deparamos com a seguinte definição: “
conjunto de regras para o bom funcionamento de uma organização” ( MATTOS,
2011, p. 219). Porém o foco no momento
é o contrário, a indisciplina. Que podemos
definir como um não cumprimento de regras, que inviabiliza o bom funcionamento de uma organização, nesse caso a escola, e mais precisamente a sala de aula.
A indisciplina em sala de aula tem assolado as escolas brasileiras de tal forma,
que senti a necessidade de buscar compreender melhor esse fenômeno. Visto
que a linha divisória, entre indisciplina e a
violência é muito tênue. Muitos questionamentos advêm de uma breve reflexão so-
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bre o tema. Por que estamos vivendo um
momento tão conturbado na educação
escolar, em que a falta de limites e de disciplina de nossos alunos é tão grande?
Libâneo (1994) já dizia que a prática docente está diretamente ligada a disciplina
na sala de aula, a técnica do professor, sua
autoridade moral e profissional. Mas será
que podemos atribuir somente ao professor a responsabilidade dessa problemática?
Ater-nos a somente esse ponto da questão?
Sob a ótica de La Taille (1996) não devemos
reduzir o problema a uma única dimensão,
utilizando olhares isolados do contexto.
O autor ainda reforça que se uma criança recebe uma educação com poucas
proibições, em que normas de conduta
não são claras, ela não sentirá medo de
perder o amor dos pais, nem tão pouco a aprovação dos professores, pois ela
não foi estimulada a agir por reciprocidade e desconhecem o valor do respeito.
Enfatiza ainda La Taille (1996) que em nossos dias a sociedade tem vergonha de envelhecer, preferindo as crianças aos idosos,
que a família que era organizada em função
dos adultos, hoje é organizada em função
das crianças. Os pais brincam de serem
amigos dos filhos, não querem frustrá-los,
aceitam seus desejos. E a escola recebe
como herança o reflexo dessas mudanças.
Segundo Aquino (1996) o que acontece no interior da escola está articula-
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do aos movimentos exteriores a ela, não
podendo ser considerada uma instância
independente ou desligada do contexto sócio histórico. Que devemos considerar o surgimento da indisciplina como
algo existente em toda relação educativa, não estritamente escolar, mas em
sintonia com outras instâncias também.
Aquino (1996) relembra ainda a escola de outros tempos, que lembrava um
quartel, onde o professor era uma autoridade e as relações escolares eram hierarquizadas, um obedecia e o outro mandava. Porém passamos por um processo
de democratização em todas as instâncias escolares, onde essa dinâmica se esvaiu, nascendo uma nova sociedade, um
novo indivíduo, e aquela relação do professor e aluno de outrora, já não existe
mais. Vivemos uma nova realidade social.
Pressupõe-se assim que a disciplina em sala de aula depende de muitas
questões, de um conjunto de fatores que
muitas vezes foge ao alcance do professor.Outro aspecto importante frisado por
Cordeiro (2009), é que por diversas vezes o senso comum, considera a indisciplina, em particular, como se não fizesse
parte do processo pedagógico, como se
fosse algo que pudesse ser desvinculado do processo de ensino aprendizagem.
Dessa forma, entendemos, que até
mesmo, atualmente, uma das formas de
lidar com os problemas de indisciplina na
sala de aula é a adoção de procedimen-
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tos de exclusão, isolando o aluno que
apresenta mau comportamento, retirando-o do ambiente da sala de aula, ou até
mesmo da escola, de forma definitiva.
O autor reforça que é descabido lidar com
esse problema apresentando esse tipo de
proposta, onde o aluno é impedido de frequentar a sala de aula, ou retirado da escola,
caracterizado como “aluno indisciplinado”.
Na visão do autor a escola que não
tem compromisso com a democracia,
que adota esse tipo de medida não consegue lidar com um aluno, que em muitas vezes apresenta qualidades pessoais
como: iniciativa, coragem, ousadia, disposição para o debate, e em muitas vezes esse comportamento é confundido
com mau comportamento, tendências violentas e incapacidade de seguir regras.
O autor levanta outra questão que é a
ideia de ordem sendo atribuída a noção
de disciplina, o mesmo traz ainda que:
Nessa tradição de pensamento, a educação é definida como uma ação racional, ordenada e orientada para um
determinado fim: a aprendizagem dos
conteúdos e comportamentos necessários para integrar o indivíduo na sociedade.
E essa ação só pode acontecer se estiverem presentes as condições necessárias
para que ela se instaure, sendo que uma
dessas condições é a disciplina. Assim, espera-se que a disciplina já esteja instalada
antes que a ação de educar ou instruir pos-
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sa começar (CORDEIRO, 2009, p.119).
Pensando a disciplina dessa forma,
o professor se encontra frente ao problema inicial do seu trabalho que é conseguir a garantia da disciplina mesmo
antes do início do seu trabalho. Sendo
assim, a disciplina, entraria como requisito para um desenvolvimento de trabalho pedagógico eficaz, fugindo do alcance do professor (CORDEIRO,1996).
Rego (1996) conclui que o lugar ocupado por cada integrante desse cenário educacional fatalmente explicará as razões da
indisciplina, a seu modo e a sua ótica do
problema; o que se percebe é sempre um
olhar parcial e fragmentado, sem a devida preocupação em debater e aprofundar
nesta pesquisa, as justificativas são dadas com meias verdades através do senso
comum. A autora finaliza o seu trabalho
trazendo à tona a necessidade de rever
alguns conceitos que podem ser preconceituosos, superados e equivocados no
tocante as causas da indisciplina escolar.
Para começar o meu trabalho, procurei
me ater ao significado da palavra disciplina. Se buscarmos sua etimologia nos
deparamos com a seguinte definição: “
conjunto de regras para o bom funcionamento de uma organização” ( MATTOS,
2011, p. 219). Porém o foco no momento
é o contrário, a indisciplina. Que podemos definir como um não cumprimento de
regras, que inviabiliza o bom funcionamento de uma organização, nesse caso
a escola, e mais precisamente a sala de
aula. A indisciplina em sala de aula tem
assolado as escolas brasileiras de tal for-
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ma, que senti a necessidade de buscar
compreender melhor esse fenômeno.
Visto que a linha divisória, entre indisciplina e a violência é muito tênue.
Muitos questionamentos advêm de
uma breve reflexão sobre o tema. Por
que estamos vivendo um momento
tão conturbado na educação escolar,
em que a falta de limites e de disciplina de nossos alunos é tão grande?
Libâneo (1994) já dizia que a prática
docente está diretamente ligada a disciplina na sala de aula, a técnica do professor, sua autoridade moral e profissional.
Mas será que podemos atribuir somente
ao professor a responsabilidade dessa problemática? Ater-nos a somente
esse ponto da questão? Sob a ótica de
La Taille (1996) não devemos reduzir o
problema a uma única dimensão, utilizando olhares isolados do contexto.
O autor ainda reforça que se uma criança recebe uma educação com poucas
proibições, em que normas de conduta
não são claras, ela não sentirá medo de
perder o amor dos pais, nem tão pouco
a aprovação dos professores, pois ela
não foi estimulada a agir por reciprocidade e desconhecem o valor do respeito.
Enfatiza ainda La Taille (1996) que em
nossos dias a sociedade tem vergonha
de envelhecer, preferindo as crianças
aos idosos, que a família que era organizada em função dos adultos, hoje é
organizada em função das crianças. Os
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pais brincam de serem amigos dos filhos, não querem frustrá-los, aceitam
seus desejos. E a escola recebe como
herança o reflexo dessas mudanças.

ser desvinculado do processo de ensino
aprendizagem. Dessa forma, entendemos,
que até mesmo, atualmente, uma das formas de lidar com os problemas de indisciplina na sala de aula é a adoção de procedimentos de exclusão, isolando o aluno
que apresenta mau comportamento, retirando-o do ambiente da sala de aula, ou
até mesmo da escola, de forma definitiva.

Segundo Aquino (1996) o que acontece no interior da escola está articulado aos movimentos exteriores a ela, não
podendo ser considerada uma instância
independente ou desligada do contexto
sócio histórico. Que devemos considerar o surgimento da indisciplina como
algo existente em toda relação educativa, não estritamente escolar, mas em
sintonia com outras instâncias também.

O autor reforça que é descabido lidar com
esse problema apresentando esse tipo de
proposta, onde o aluno é impedido de frequentar a sala de aula, ou retirado da escola,
caracterizado como “aluno indisciplinado”.

Aquino (1996) relembra ainda a escola de outros tempos, que lembrava um
quartel, onde o professor era uma autoridade e as relações escolares eram hierarquizadas, um obedecia e o outro mandava. Porém passamos por um processo
de democratização em todas as instâncias escolares, onde essa dinâmica se esvaiu, nascendo uma nova sociedade, um
novo indivíduo, e aquela relação do professor e aluno de outrora, já não existe
mais. Vivemos uma nova realidade social.

Na visão do autor a escola que não
tem compromisso com a democracia,
que adota esse tipo de medida não consegue lidar com um aluno, que em muitas vezes apresenta qualidades pessoais
como: iniciativa, coragem, ousadia, disposição para o debate, e em muitas vezes esse comportamento é confundido
com mau comportamento, tendências violentas e incapacidade de seguir regras.

Pressupõe-se assim que a disciplina em
sala de aula depende de muitas questões,
de um conjunto de fatores que muitas vezes foge ao alcance do professor.

O autor levanta outra questão que é a
ideia de ordem sendo atribuída a noção
de disciplina, o mesmo traz ainda que:Nessa tradição de pensamento, a educação é definida como uma ação racional, ordenada e orientada para um
determinado fim: a aprendizagem dos
conteúdos e comportamentos necessários para integrar o indivíduo na sociedade.

Outro aspecto importante frisado
por Cordeiro (2009), é que por diversas
vezes o senso comum, considera a indisciplina, em particular, como se não
fizesse parte do processo pedagógico, como se fosse algo que pudesse
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E essa ação só pode acontecer se estiverem presentes as condições
necessárias para que ela se instaure, sendo que uma dessas condições é
a disciplina. Assim, espera-se que a disciplina já esteja instalada antes que
a ação de educar ou instruir possa começar (CORDEIRO, 2009, p.119).

Pensando a disciplina dessa forma, o professor se encontra frente ao problema inicial
do seu trabalho que é conseguir a garantia da disciplina mesmo antes do início do seu
trabalho. Sendo assim, a disciplina, entraria como requisito para um desenvolvimento
de trabalho pedagógico eficaz, fugindo do alcance do professor (CORDEIRO,1996).

Rego (1996) conclui que o lugar ocupado por cada integrante desse cenário educacional fatalmente explicará as razões da indisciplina, a seu modo e a sua ótica do
problema; o que se percebe é sempre um olhar parcial e fragmentado, sem a devida preocupação em debater e aprofundar nesta pesquisa, as justificativas são dadas com meias verdades através do senso comum. A autora finaliza o seu trabalho
trazendo à tona a necessidade de rever alguns conceitos que podem ser preconceituosos, superados e equivocados no tocante as causas da indisciplina escolar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento da presente reflexão possibilitou levantarmos algumas
questões em relação a indisciplina escolar.
Logo de início fizemos uma série de
questionamentos, os quais sob a ótica de
alguns teóricos nos levaram a várias possibilidades. Diante da indagação de qual
seria a responsabilidade dos pais na indisciplina dos alunos e os autores ressaltaram
que a família sendo a primeira grande
agência educadora da criança exerce importante influência e é sim portadora de
responsabilidade na indisciplina escolar.
Na continuidade das indagações e apoiada na literatura, os autores mostraram
que a escola precisa exercer uma gestão
democrática, respeitando a cidadania dos
educandos, nunca usando de autoritarismo ou de pesos e medidas diferenciadas.
Outro fator importante é a prática docente que deve ser política, conscientizadora
e transformadora da realidade, e a indisciplina não pode ser considerada fator externo ao ato de aprender, pois a literatura
nos mostrou que está diretamente ligada
a ele e a energia que seria usada na aprendizagem é encaminhada a atos de rebeldia
e de oposição à autoridade estabelecida.
Consegui de fato alcançar o meu objetivo, pois essas reflexões possibilitou
conhecer um pouco mais sobre as causas
que podem levar à práticas indisciplinares.
Acredito também que esse tema é fonte
inesgotável de reflexão, havendo a necessidade de um aprofundamento maior do
tema, pois vários pontos ainda podem ser
abordados, aprofundados e averiguados.
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INTERDISCIPLINARIDADE: ANALISANDO O TODO POR MEIO
DAS ESPECIFICIDADES DAS DISCIPLINAS CURRICULARES

RESUMO: O presente artigo reflete sobre a interdisciplinaridade como uma prática a ser mais
e melhor utilizada no contexto educacional, os quais serão possíveis quando os professores
compreenderem com maior clareza a importância da mesma para o desenvolvimento integral
dos educandos. Inicia definindo a origem, intenção e objetivo da interdisciplinaridade. Em sequência, apresenta a importância do desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar no contexto escolar como prática que rompe a fragmentação das áreas de conhecimento, mostrando a necessidade de explanar os conteúdos de maneira geral e específica, consolidados pela
interligação das disciplinas. Em continuidade, pontua o papel da escola e dos professores na
inserção, aplicação, desenvolvimento, elaboração e avaliação de projetos interdisciplinares no
âmbito educacional. Conclui, evidenciando que a resistência dos professores se dá em grande
parte pelo desconhecimento sobre a proposta interdisciplinar e pela dificuldade de interagir
com os outros profissionais, frutos de práticas tradicionalista cabendo à educação, escola e
seus agentes buscarem formas de modificar este olhar de recusa dos professores. Traz por
objetivo de elencar conceitos, concepções, definições, argumentos que possibilitem uma reflexão sobre a temática, favorecendo a visualização da importância da interdisciplinaridade no
contexto educacional. Trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura.
Palavras-chave: Interdisciplinaridade; Educação; Professores.
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INTRODUÇÃO
O ponto base a ser explorado neste artigo
é interdisciplinaridade e sua prática no ambiente educacional, levantando a reflexão sobre
a sua pouca ou nula existência nas unidades
educacionais devido à resistência dos professores em trabalhar com outros profissionais e
uma escola que não busca formas de incentivar os docentes para essa prática. Diante do
exposto, se torna perceptível a necessidade de
trazer os aspectos característicos e elementares da interdisciplinaridade para os momentos
de formação continuada, fazendo com que os
docentes possam discutir e se apropriar dos
conhecimentos, elaborar projetos e aplicar a
interdisciplinaridade neste contexto de educação formal. Dessa forma, esse artigo traz a
valia de maximizar o acesso ao conhecimento
inerente a interdisciplinaridade, podendo ser
utilizado como fonte para enriquecer a formação e embasar a importância do desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar para o
desenvolvimento integral dos educandos.
Assim, o artigo apresenta o objetivo de elencar conceitos, concepções, definições, argumentos que possibilitem uma reflexão sobre
a temática, favorecendo a visualização da importância da interdisciplinaridade no contexto educacional.Para compor o teor do desenvolvimento deste artigo, foi utilizada uma
pesquisa de revisão de literatura com análise
crítica-reflexiva de artigos científicos que dissertam parcial ou integralmente sobre a temática, buscando uma abordagem qualitativa.

INTERDISCIPLINARIDADE
SUAS CONCEITUAÇÕES

E
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A interdisciplinaridade não é um tema recente, mas ainda provoca os professores que
apresentam certa resistência em utilizá-la no
contexto educacional. Segundo Umbelino e
Zabini (2014), a interdisciplinaridade é essencial para a educação atual, mas consiste
em um desafio grande para os professores. O
conceito de interdisciplinaridade é uma prática que se apresenta em projetos correlacionados ao currículo, havendo a necessidade
de imergir em diversos conceitos de escola,
currículo e didática. Ainda na ótica dos autores, para se apropriar destes conceitos é
fundamental que os professores busquem
diversas pesquisas e estudos que tragam
saberes para que seja bem desenvolvida.
De acordo com Barros et al (2012), a interdisciplinaridade tem início nas modificações
das formas de produção de ciências, percebendo a realidade como atora destas transformações. Para isso, é importante deter
conhecimento sobre aspectos político-administrativos relativos à educação, porém,
dentre os empecilhos que circundam a interdisciplinaridade consta a rigidez, a artificialidade e a falsa autonomia das disciplinas,
que geram dificuldades no acompanhamento das modificações do processo de ensino-aprendizagem que atendem as necessidades dos educandos contemporâneos.
Dessa forma, Barros et al (2015) pontuam
que a interdisciplinaridade tem sua fundamentalidade nos atos, na prática, se tornando mais do que uma área de conhecimento.
Ela necessita de um trabalho adequado com
experiências reais e vivências que os professores estabelecem para ter efetividade. A interdisciplinaridade tem o intuito de ampliar
as visões em torno do conhecimento, com-
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preendendo elementos ocultos da ação de
aprender, o que exige sua inserção no cotidiano educacional. Tal interdisciplinaridade solicita o diálogo, demonstrando a sua possibilitação nas interrelações humanas e com o
meio em que estes educandos se encontram
inseridos, perpassando a divisão comum das
áreas de conhecimento, os inter-relacionando.
Assim,
tunato

Confortin
e
(2013)
colocam

vida social faz parte da função da escola no
que concerne sobre a constituição cidadã dos
educandos, o que é possível verificar nos projetos interdisciplinares, afinal, no cotidiano
social, as situações-problemas não aparecem
segregadas a cada área de conhecimento.
Na perspectiva de Barros et al (2012),
a interdisciplinaridade traz uma ponte entre as áreas de conhecimento, se tornando necessário trazer as temáticas e explorá-las em cada disciplina, provocando
os educandos a pensar no todo utilizando
dos seus conhecimentos específicos e articulando-os para que construam um conhecimento mais significativo é aplicável.

Forque:

A interdisciplinaridade, como se viu no decorrer do estudo,
consiste na troca de conceitos, teorias e métodos entre as
diferentes disciplinas. Esse procedimento, quando efetivado, revoluciona a atual estrutura estanque das instituições
de ensino. Significa não apenas o professor ser interdisciplinar, mas sim a instituição assumir esse novo paradigma,
permitir-se ao novo, possibilitando o mesmo a todos os
sujeitos Reflexão coletiva marcada por quebra de paradigmas, de visões, de desconstruções para novas construções,
sempre com embasamento teórico-intelectual Enquanto
não houver comunicação entre as disciplinas não se atingirá o contexto que dela fazem parte - alunos, pais, professores e comunidade escolar. Enquanto não houver comunicação entre as disciplinas não se atingirá o contexto
interdisciplinar (CONFORTIN; FORTUNATO, 2013, p.87).

Neste
ros et

al

contexto,
(2012) evidenciam

Barque:

A interdisciplinaridade é uma temática que é compreendida como uma forma de trabalhar em sala de aula, no
qual se propõe um tema com abordagens em diferentes disciplinas. É compreender, entender as partes de
ligação entre as diferentes áreas de conhecimento, unindo-se para transpor algo inovador, abrir sabedorias,
resgatar possibilidades e ultrapassar o pensar fragmentado. É a busca constante de investigação, na tentativa de superação do saber. (BARROS et al, 2012, p. 3-4)

De acordo com Barros et al (2012), a interdisciplinaridade propicia um elo entre as
áreas de conhecimento. Sendo assim, é essencial abranger temas e conteúdos inter-relacionados, possibilitando a ampliação dos
recursos e dinamismo nas aulas, propiciando a aquisição de aprendizagens significativas. Para isso, é importante compreender o
processo de ensino-aprendizagem como um
processo em que os educandos são protagonistas e devem se desenvolver integralmente,
no qual estes sejam capazes de observar conjuntamente as várias áreas de conhecimento e suas especialidades em temas comuns.

Conforme Crovador (2017), a interdisciplinaridade tem que ser compreendida como um
instrumento metodológico que apoia as áreas
de conhecimento, visualizando a positividade
da aplicação desta no ambiente educacional.
Ao inter-relacionar as áreas de conhecimento, os professores serão capazes de apresentar aos educandos como estas disciplinas se
articular, como podem ser trabalhadas em
conjunto, uma subsidiando a outra e trazendo informações que complementam este
conhecimento que está sendo construído.

A correlação destes conhecimentos com a
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A forma como o projeto interdisciplinar deve
ser trazido para a escola, deve possibilitar aos
educandos maior motivações e interesses
em aprofundar seus conhecimentos sobre os
temas difundidos. Com isso, se torna visível
entender que a interdisciplinaridade propõe
um projeto que interliga as áreas de conhecimento para favorecer a visão geral dos educandos e mostrar aos mesmos a valia de cada
especificidade trabalhada nas disciplinas para
uma compreensão melhor sobre os temas.

BENEFÍCIOS DAS PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES NO CONTEXTO ESCOLAR
A interdisciplinaridade, segundo Umbelino
e Zabini (2014), tem seu surgimento com a
necessidade de solucionar a segregação das
áreas de conhecimento, produzindo um diálogo entre as disciplinas como forma de trabalhar
o conhecimento com maior integralidade.
Esta interdisciplinaridade tenta superar a
fragmentação entre as áreas de conhecimento, unificando os conhecimentos de maneira
a enxergar os conteúdos como inter-relacionais nas especificidades de cada disciplina.
Mas, para que ocorra a interdisciplinaridade
dentro do contexto educacional, é importante a
participação dos professores e da escola como
no todo na tentativa de fazer dar certo, de dividir o conhecimento, de dar valia equilibrada
a todas as áreas de conhecimento e mostrar
aos educandos esta valorização das disciplinas, sem que uma sobressaia a outra. Nesta
vertente, Amorim et al (2000) enfatizam que:
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Observou-se que a aproximação interdisciplinar surgiu da
necessidade de buscar conhecimentos que respondessem questões abordadas pelos alunos, o qual somente o
conteúdo de Química não contemplava. O tema escolhido
proporcionou a ascensão de questionamentos relevantes a
outras disciplinas, relacionando assim a contextualização a
uma visão interdisciplinar, associando a ação interdisciplinar
como consequência do contexto. (AMORIM et al, 2000, p.9)

Na ótica de Barros et al (2012), refletir sobre
interdisciplinaridade é partir do pressuposto
que não forma de conhecimento que seja
por ela própria racional. O diálogo é o ponto marcante da interdisciplinaridade, tanto
o diálogo entre as áreas de conhecimento
quanto o diálogo dos conteúdos temáticos
com a vida cotidiana dos educandos, isso
que permite trazer significações para este
conhecimento que está sendo construído.
Dessa forma, Confortin e Fortunato (2013)
afirmam que a interdisciplinaridade vem de
encontro a contemporaneidade, a atualidade, ao novo. Sem interlocutor com o hoje,
com as necessidades sociais dos educandos
e com a importância dos conhecimentos
nos relacionamentos dentro e fora da escola, a interdisciplinaridade não alcançará seus
objetivos, se tornando objeto de modismo.
Sobre este assunto, os autores aqui complementam, evidenciando que os professores ao
trabalharem com interdisciplinaridade devem
ser flexíveis, primando pelo desenvolvimento
interdisciplinar, mas não tendo este como fim,
mas sem como um processo que favorece a
construção do conhecimento e aquisição de
aprendizagens significativas aos educandos.
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Assim, Confortin e Fortunato (2013) colocam que:
[...] é o diálogo enquanto postura intelectual - a autonomia
de cada disciplina deve ser assegurada, como uma condição
fundamental da harmonia de suas relações com as demais.
No entanto, também deve ser assegurado o imbricamento
entre estas, por meio de um professor consciente da importância e da necessidade de estar aberto para mudanças,
para novos saberes, novas construções, assumindo o risco
e o desafio de apreender sempre. Em síntese e em caráter
de conclusão, trabalhar dentro de uma abordagem interdisciplinar, parece-nos claro, exige uma verdadeira relação dialógica: estar aberto e apto a dialogar com o outro - professor, pesquisador, gestor, aluno - levando o conhecimento
epistemológico da sua disciplina e buscando o da outra, do
outro, de forma a ampliar o horizonte do processo de ensinar e aprender. (CONFORTIN; FORTUNATO, 2013, p. 88)

Para Barros et al (2015), a interdisciplinar idade surge como um proposta que tem
o intuito de superação do estigma de fragmentação de áreas de conhecimento, com a
objetivação de interligar as disciplinas, correlacionando-as com a realidade social contemporâneas a qual os educandos se encontram inseridos , utilizando do diálogo como
fonte de trocas de experiências que gera
conhecimentos, qualificando o ensino ofertado.Conforme Umbelino e Zabini (2014):

uma nova dinâmica de aula. A visão que se dá
a interdisciplinaridade perpassa os moldes arcaicos traduzidos pelo tradicionalismo, apresentando os educandos como protagonistas
da produção do seu conhecimento e ativos no
processo de ensino-aprendizagem, capaz de
refletir, analisar e agirem de formas diferentes
constituindo aprendizagens significativas.
Como objetivação, Umbelino e Zabini
(2014) trazem a interligação entre o máximo de áreas de conhecimento para se tratar de determinada temática, assim como
envolver além dos professores e educandos, outros profissionais da escola, família e
comunidade, para que, por meio de um trabalho coletivo, possam multiplicar seus conhecimentos e maximizar suas aprendizagens.
Mas, para Umbelino e Zabini (2014), a
relutância de muitos educadores e da escola em si sobre a interdisciplinaridade é
muito grande ainda na atualidade. Os professores se fecham em seu conhecimento e
desconhecem o conhecimento dos outros.

A interdisciplinaridade insinua uma maneira de produção
do conhecimento que implica em uma troca de teorias e metodologias, produzindo então novos conceitos,
procurando assim atender a natureza múltipla de complexidades fenomenológicas, tratando se a importância de averiguar a pertinência e a relevância das diversas
áreas do conhecimento a serem ensinados e estimulados
no currículo escolar. (UMBELINO; ZABINI, 2014, p. 4)

Vale ressaltar que os professores especialistas não têm a necessidade de se apropriar de conhecimentos específicos das
áreas de conhecimento de outros profissionais, mas ao se mostrar aberto para a
dinâmica interdisciplinar ele mesmo será capaz de aprender e disseminar o seu conhecimento não somente para os educandos.

A interdisciplinaridade, segundo Barros et
al (2015), tem o papel de complementar o conhecimento transmitido na escola, propiciando

É necessário que os professores também se
envolvam com a interdisciplinaridade, partici-
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pando dos momentos diversos que ela propõe
para que consigam romper com concepções
que não atendem mais as necessidades dos
nossos educandos. Compartilhando deste
pensamento, Amorim et al (2000) expõe que:
Predispõe que essa articulação interdisciplinar entre as três
áreas formuladas não devem ser vistas como uma nova invenção a ser proposta às escolas, e sim, como sendo um
débito para com o aluno. Débito que pode ser creditado
através do trabalho coletivo, no desenvolvimento de projetos de ensino, que ajudariam na consolidação da aprendizagem, contribuindo na formação de hábitos e atitudes
na obtenção de princípios que estejam diretamente relacionados ao cotidiano do aluno (AMORIM et al, 2000, p. 6).

Dessa forma, a interdisciplinaridade aos
poucos vai se tornando natural ao cotidiano educacional, ocorrendo de maneira autêntica e com engajamento dos vários personagens que estão envolvidos
no processo de ensino-aprendizagem.
As suas caracterizações devem ser respeitadas para que isto ocorra, as quais apresentam
como base primordial o envolvimento de várias
disciplinas que se conectam para desvelar a
maior quantidade de conhecimentos atrelados
a determinado tema. Partindo disso, com propriedade de conhecimentos, os professores
oferecem atividades que ampliaram o rol de
aprendizagens adquiridas pelos educandos.

EFETIVAÇÃO DA INTERDISCIPLINARIDADE NAS ESCOLAS
Em relação a escola, Barros et al (2012)
enfatizam que a interdisciplinaridade não
possui o objetivo de criações de novas disciplinas. O intuito desta é utilizar conheci26

mentos diversos inerentes as especificidades
das áreas de conhecimentos, que se integrem para dar viabilidade a ações que sanem
situações-problemas com complexidade e
estrutura variadas, favorecendo a maximização de perspectivas e pontos de vistas.
Complementam, ainda, que a interdisciplinares não é um agregado de conteúdos e de métodos e também não é um ajuntamento das disciplinas. A interdisciplinaridade traz inferência
em novas formas de ensinar a ver o mundo, a
pensar e agir de maneiras diferentes, a possibilitação de vivenciar com interações mediadas as atividades e construir conhecimentos.
Assim, Barros et al (2015) evidenciam
que os programas educacionais propõem
a interdisciplinaridade como alternativa
para eliminar a fragmentação do conhecimento, promover a interação e as relações
entre as diversas áreas do conhecimento.
Nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (Brasil, 1998), possivelmente para
facilitar a compatibilidade e a aproximação
com a estrutura disciplinar vigente, foi adotada uma concepção de interdisciplinaridade com outro nível de abrangência, em
que o desenvolvimento de projetos aparece como proposta para vencer a fragmentação do conhecimento escolar e promover uma educação para construção da
cidadania (BARROS et al, 2015, p. 7594).
Para que ocorra um trabalho efetivamente
interdisciplinar, de acordo com Barros et al
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hor solucionar as situações-problemas com
que se deparam, por meio de diversas áreas
de conhecimento, pois ampliam seu repertório de análise e reflexão. Sendo assim,
a interdisciplinaridade traz contribuições
para o educando no que concerne sobre a
capacitação de assimilar os conteúdos, tendo por intuito a compreensão do processo
de ensino-aprendizagem de maneira a superar limites fragmentadores das disciplinas inferidos pelo currículo tradicionalista.

(2012), primeiramente deve haver o entrosamento entre os docentes, antes mesmo de se
pensar em uma temática ou nas ações possíveis. Essa interrelação entre os docentes
deve ser permeada pelo desenvolvimento de
competências e habilidades, que são repassadas aos educandos por meio das atividades
e da intencionalidade das aulas. Estes aspectos permitem dar aos projetos interdisciplinares a unidade permeada por esta prática e
não buscar conhecimentos comuns que favoreçam a exploração de determinado tema.

Em complemento, os autores colocam que:

Portanto, Barros et al (2012) pontuam que:

Alguns autores apontaram que a prática interdisciplinar
também contempla, por parte dos professores, um conhecimento prévio dos limites de todos envolvidos no processo de educação, reflexão sobre a trajetória profissional do professor e sobre a teoria a ser utilizada na prática,
leitura prévia que aborda a interdisciplinaridade de forma
integral com o objetivo de potencializar a capacidade de
superação da fragmentação do conhecimento de modo
a promover uma percepção unitária do ser humano e
diálogo entre os docentes das diversas áreas do conhecimento para que haja a operacionalização da interdisciplinaridade na prática docente (GUEDES et al, 2016, p. 7).

A interdisciplinaridade pode integrar-se em outras áreas
específicas, com o propósito de promover uma interação entre o aluno, professor e cotidiano, pois os dias
de hoje podemos considerar as ciências naturais como
umas das mais diversas em função de seus vários campos de trabalho. Atualmente exigisse que o nível de atualização prevaleça em qualquer carga que vai exercer
na área de ciências naturais. (BARROS et al, 2012, p. 2)

As ações interdisciplinares propiciam, além da interação com os conteúdos,
as interrelações pessoais, pois se torna
um trabalho de troca de ideias coletivo e
constante. Essa comunicação, este diálogo entre os indivíduos, para Folmer et al
(2016) é o movimento propulsor das práticas interdisciplinares, fomentando as concepções de formação de sujeito coletivo.

A prática interdisciplinar, segundo Umbelino e Zabini (2014), é uma prática que deve estar inserida nas escolas, mas nem sempre ela é
visualizada e esta falta de interdisciplinaridade
na escola é reflexo da forma como os conteúdos são apresentados de maneira segregada
para cada disciplina, não permitindo a visão da
integração das várias áreas de conhecimento.

Para Guedes et al (2016), a aplicabilidade de práticas interdisciplinares possibilitam aos educandos adquirir conhecimentos
tanto teóricos quanto práticos para mel-

Dessa forma, a interdisciplinaridade só
será efetivada nas escolas, quando um houver espaços em que as disciplinas possam
aparecer em conjunto, mas com suas especificidades, demonstrando que uma com-
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plementa a outra, apresentando a importância da troca de saberes para que os educandos tenham maior compreensão sobre o todo. Em relação aos docentes, é necessário que
busquem inter-relacionar-se com os outros profissionais de diferentes áreas de conhecimento, produzindo um movimento de socialização práticas, propiciando a apreciação das
especificidades das disciplinas, ampliando as possibilidades de interações e de significações
das aprendizagens, propiciando a leitura e registro de várias interpretações e concepções.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos argumentos expostos, foi possível perceber que a interdisciplinaridade é uma
prática que atende muito bem as necessidades contemporâneas que os educandos apresentam
na atualidade. Por meio do inter-relacionar das áreas de conhecimento, é possível ver os temas
cotidianos como todo, facilitando a visualização dos educandos sobre a importância das especificidades de cada disciplina para construção de um conhecimento global sobre as temáticas.

A relutância dos professores se constitui como um grande desafio para a inserção dessa prática na escola. A dificuldade de aceitação muito se dá pela falta de conhecimento sobre o que é interdisciplinaridade associado a insegurança de
desenvolver um trabalho com outro e o pouco incentivo dos gestores escolares.

Assim, é essencial que a prática interdisciplinar parte desses gestores, seja nos momentos
de formações seja com projetos coletivos, elaborados para o trabalho em grupo. Aos poucos os
professores vão se apropriando desse conhecimento e vencendo momentos, experimentando
ações e tudo isto favorece a inserção efetiva de práticas interdisciplinares no interior da escola.
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USO DE ATIVIDADES LÚDICAS NA EDUCAÇÃO ESPECIAL
RESUMO: A UNESCO (2005) define a educação inclusiva como um processo orientado a
responder à diversidade dos estudantes, aumentando sua participação e reduzindo a exclusão a partir da educação. Está relacionada com a presença, a participação e as conquistas de todos os alunos, em especial naqueles que, por diferentes razões, estão excluídos
ou em risco de serem marginalizados. A presença se refere ao acesso e a permanência na
escola ou outras modalidades não formais. A participação significa que o currículo e as
atividades educativas contemplem as necessidades de todos os estudantes e se considere
sua opinião nas decisões que afetam suas vidas e o funcionamento da escola. As conquistas se referem à necessidade de que todos os estudantes adquiram, na medida de suas
possibilidades, as aprendizagens estabelecidas no currículo escolar, necessários para seu
desenvolvimento pessoal e socialização. A verdadeira inclusão está mais além do acesso,
implica o máximo de aprendizagem e desenvolvimento a partir do potencial de cada aluno.
Palavras-chave: Educação especial; práticas inclusivas; ludicidade e educação infantil.
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INTRODUÇÃO
É necessário um novo olhar para que a educação especial seja realmente inclusiva e permita uma educação integral.Quando se busca educação integral, em suas múltiplas dimensões,
sejam elas físicas, psíquicas, sócio-emocionais
e acadêmicas (dentre outras), precisamos pensar também na integralidade dos estudantes.
Isso requer que trabalhemos suas múltiplas inteligências, suas múltiplas potencialidades.

Para além da integração, a inclusão requer mudanças de paradigmas, mudanças de posturas,
mudanças de modus operandi dos professores em
sala de aula. Precisamos romper com modelos de
educação tradicional, flexibilizar o currículo e diversificar nosso modo de trabalhar conteúdos, para
que todos os estudantes, sem exceção aprendam.

Para tanto, uma alternativa aos modelos
tradicionais excludentes é a inserção de estratégias lúdicas nos planejamentos docentes.
É fato que o lúdico potencializa o aprendizado, possibilita ampliação do raciocínio e também que todos os estudantes tenham acesso
ao conhecimento, mobilizando diversas e diferentes ferramentas cognitivas para aprender.

A seleção de material didático, procedimentos e quaisquer artefatos utilizados nas aulas
devem ser pensados para que atendam a todos os estudantes, pois uma premissa importante é que ao flexibilizar materiais para estudantes com deficiência, todos são beneficiados.

Um exemplo simples, é que um material que
possibilita experiências táteis, será útil não apenas para alunos com deficiência, mas a todos
os outros também, visto que possibilitará a todos novas aprendizagens e ricas experiências.
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Precisamos também, sempre ao diagramar os
planejamentos docentes e consequentemente as
aulas, levar em conta os planos de atendimento
especializado dos estudantes com deficiência,
pois desta forma, além dos objetivos do plano,
poderemos potencializar aprendizagens através
das estratégias lúdicas para todos os estudantes.

EDUCAÇÃO LÚDICA E
MATERIAL DIDÁTICO

O

O material didático deve ser adequado às
habilidades da criança. Estratégias cognitivas que facilitem a auto-correção, e que melhorem o comportamento nas tarefas, devem
ser ensinadas. As tarefas devem variar, mas
continuar sendo interessantes para o aluno,
assim como a criatividade e habilidade do
professor mediante as tarefas. Os horários
de transição (Mudanças de tarefas) das crianças devem ser supervisionados. A comunicação entre pais e professores deve ser
frequente. Os professores também precisam ficar atentos ao quadro negativo de seu
comportamento. As expectativas devem ser
adequadas ao nível de habilidade da criança
e deve-se estar preparado para mudanças.
É necessário impor limites de forma
segura e tranqüila, sem entrar em atrito, pois crianças hiperativas têm dificuldade em entender regras, por esse motivo é importante trabalhar, e sempre
lembrá-las das regras dentro de sala de aula.
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PRESENTE COMO MATERIAL DE
ENSINO
Para Kishimoto (2003) há uma dificuldade
de conceituar jogo, brinquedo e brincadeira, pois estes conceitos além de serem imprecisos na linguagem, tanto no Brasil como
em alguns países do mundo, são complexos
diante das relações histórico-sociais e culturais das práticas de jogos e brincadeiras.
O jogo é uma peça chave no desenvolvimento integral da criança, pois é uma atividade que proporciona conexões sistemáticas
com o que não é jogo, isto é, com o desenvolvimento do homem em outros planos
como são a criatividade, a solução de problemas, a aprendizagem de papéis sociais,
etc., isto é, com numerosos fenômenos cognitivos e sociais. (GARAIGORDOBIL, 2005).
Contudo, a autora ressalta que estas
práticas na educação são importantes desde que seja respeitado o seu caráter lúdico, apresentando duas funções para o jogo
educativo: a função lúdica, proporcionando o prazer e até o desprazer quando escolhido voluntariamente; e a função educativa, viabilizando a construção do saber
do indivíduo e sua apreensão do mundo.
É necessário que “[...] a ação pedagógica intencional do professor deve refletir-se na organização do espaço, na seleção
dos brinquedos e na interação com as crianças” (KISHIMOTO, 2003, p. 19). Ainda, a autora supracitada afirma que:
Ao permitir a manifestação do imaginário
infantil, por meio de objetos simbólicos dispostos intencionalmente, à função pedagógica subsidia o desenvolvimento integral da
criança. Neste sentido, qualquer jogo empre-
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gado na escola, desde que respeite a natureza
do ato lúdico, apresenta caráter educativo e
pode receber também a denominação geral
de jogo educativo (KISHIMOTO, 2003, p.83).
Na opinião de Garaigordobil (2005, p. 18), o
jogo permite à criança desenvolver seu pensamento, satisfazer necessidades, explorar e
descobrir o gosto de criar, elaborar experiências, expressar e controlar emoções, ampliar
horizonte de si mesma, aprender a cooperar,
etc. Por tudo isso, a autora afirma que estimular a atividade lúdica positiva, simbólica,
construtiva e cooperativa na escola é sinônimo de potenciar o desenvolvimento infantil.
Dumazedier (1976) lembra que o jogo
faz parte do lazer, destacando três funções:
descanso, divertimento e desenvolvimento. Para o descanso, o autor destaca que “[...] é um reparador das deteriorações físicas e nervosas provocados pelas
tensões resultantes das obrigações cotidianas [...]” (DUMAZEDIER, 1976, p.32).
Na função de divertimento, recreação e entretenimento, relaciona-se a fadiga e ao tédio,
sendo uma maneira que o sujeito tem para suportar as “[...] disciplinas e coerções necessárias
à vida social” (DUMAZEDIER, 1976, p 33).
Por último, a função desenvolvimento abarca a criação de novas formas de aprendizagem que podem contribuir para condutas de
inovação e criação do sujeito. Estas funções
apresentam-se em todas as situações e em
graus variados, podendo suceder ou coexistir.
Neste sentido Caillois (1990) conceitua
o jogo como uma atividade livre (quando
obrigado perde-se a natureza de diversão),

Revista Educar FCE - 20 ª EDIÇAO - MAIO - 2019

delimitada (com limites de espaço e tempo
estabelecidos), incerta (com resultados indeterminados), improdutiva (não gera bens,
nem riquezas), regulamentada (com regras
próprias) e fictícia (consciência específica dos
sujeitos envolvidos de uma outra realidade).
Huizinga (2000) acena o jogo como desenvolvimento da cultura. Assim, Caillois (1990)
explica que os jogos não são diferentes do que
se revela a cultura, acrescentando que o funcionamento de qualquer instituição se assemelha ao jogo, com normas e legislações, exigindo atitudes e novas aptidões dos sujeitos e
caso haja uma modificação das regras do jogo,
surge a revolução.Quando utilizado dentro da
escola, o jogo surge como educação - sem um
fim previamente determinado - do corpo, do
caráter ou da inteligência. Caillois (1990) concorda com Piaget a respeito da regra do jogo
contribuir na formação moral das crianças.
Porém, ressalta que o jogo não tem como finalidade o desenvolvimento de uma capacidade, mas a função do jogo é o próprio jogo,
sendo um fenômeno total que expressa o conjunto das atividades e dos anseios humanos.
Quando se trata de crianças, Marcellino
(2007) revela que na maioria das vezes em
nossa sociedade, há a impossibilidade de
vivência do presente, para a preparação do
futuro do indivíduo, destacando o império
da produtividade, vinculando o não sério às
crianças, pondo-as como a faixa etária da improdutividade. Este autor comunga com os
princípios de Huizinga (2000) que ressalta o
jogo como elemento da cultura humana, tendo como característica uma atividade realizada pelo indivíduo com liberdade, de maneira consciente “não seria”, porém, ao mesmo
tempo o jogador sendo absorvido pela serie-
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dade do jogo, O conceito de jogo enquanto
tal é de ordem mais elevada do que o de seriedade. Porque a seriedade procura excluir
o jogo, ao passo que o jogo pode muito bem
incluir seriedade (HUIZINGA, 2000, p. 51).
Huizinga (2000) lembra que qualquer
fenômeno cultural levado seriamente pode
ser interpretado como jogo e afirma mesmo que os animais apresentem algum tipo
de jogo, o brincar é atividade humana, havendo a necessidade de superar a ideia que
a brincadeira é inata na criança: “A brincadeira pressupõe uma aprendizagem social.
Aprende-se brincar. A brincadeira não é inata,
pelo menos nas formas que ela adquire junto ao homem” (BROUGÈRE, 1998, p. 104).
Brougère (1998) explica que a relação
ambígua entre o jogo e educação se dá pela
compreensão do jogo nas diversas culturas,
apontando que a concepção é construída
histórica e socialmente. Destaca ainda que
uma das características do jogo é a frivolidade, pois permite aos indivíduos tentarem e experimentarem, contudo, surge a
partir de decisões dos envolvidos, a relação
com as regras, é espaço de criação e inovação, há ações na incerteza, minimiza as
consequências dos atos, aprendendo assim em uma situação de menor risco, referindo-se ao papel do jogo na aprendizagem.
Marcellino (2007, p. 72) ressalta “[...] a vivência do lúdico é imprescindível em termos de
participação cultural crítica e, principalmente,
criativa”, justificando a necessidade de tempo
e espaço para a vivência do lúdico. Por outro lado, quando o jogo é utilizado de maneira
funcionalista, além do sentido de preparação
para um futuro vitorioso. Este autor lembra
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também que o trabalho infantil furta o lúdico
da infância, sendo o brinquedo, o jogo, o divertimento vivenciado em oposto às obrigações.
Para tanto, enfatiza o impacto quando
estas obrigações estão sendo determinadas também na escola, mesmo diante de
“Psicólogos, pedagogos, pediatras, psiquiatras infantis, recomendam que é muito importante que a criança tenha tempo
para brincar”. (MARCELLINO, 2007, p. 66).
Kishimoto (2003) conceitua o brinquedo
como objeto que dá suporte a brincadeira; a
descrição da brincadeira é vista como a conduta estruturada com regras explícitas ou não; e
o jogo infantil é definido como o brinquedo e
a brincadeira. Porém, Wajskop (2005) acrescenta que a brincadeira infantil define-se
como uma atividade social e humana, supondo contextos sociais e culturais, pois a criança durante a brincadeira recria a realidade
utilizando-se de sistemas simbólicos próprios, definindo uma situação, onde o brincar
é uma forma de comportamento específico,
que adquire nova significação, estando sozinhas ou em grupo, podendo compreender o
mundo e as ações humanas em seu dia-a-dia.
Krammer (2007) lembra que durante as
brincadeiras, as crianças perpassam por experiências de cultura, atribuindo significados diversos às suas vivências: “As crianças
produzem cultura e são produzidas na cultura em que se inserem (em seu espaço) e
que lhes é contemporânea (de seu tempo)”.
(KRAMMER, 2007, p.16). Ademais, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação
Básica (BRASIL, 2013) reconhece o brincar
como uma atividade importante para a criança, pois oportuniza imitação do conhecido

35

e construção do novo. Durante as interações
sociais com diferentes parceiros, constrói
significações compartilhadas, aprendendo
e construindo culturas infantis. Neste sentido, Sant’Anna (2015) aponta que o brincar constitui-se em atividade do cotidiano
da criança, afirmando que a ausência dessa atividade pode desencadear problemas
emocionais que dificultam o desenvolvimento motor, cognitivo e sensorial do sujeito.
Caetano (2004) lembra que a utilização do
jogo na educação decorreu de um processo
histórico, pois a princípio, a criança ia para
a escola não para se divertir e sim aprender,
contrapondo a essência do jogo, por isso, seu
uso não era permitido. Com as mudanças
de paradigmas educacionais do processo de
aprendizagem das crianças, concomitante
com a visão de criança sendo transformada
historicamente, é que o jogo passou a ser
um instrumento educativo, cabendo ressaltar o grande marco com as ideias de Rousseau, no século XVIII, delimitando a relação
da educação com o jogo em três ideias fundamentais: “O uso do jogo enquanto recreação, o uso do jogo para favorecer o ensino
de conteúdos escolares e finalmente o terceiro como diagnóstico da personalidade infantil”. (CAETANO, 2004, p. 15, grifo nosso).
Todavia, “[...] a garantia do espaço da brincadeira na pré-escola é a garantia de uma
possibilidade de educação da criança em uma
perspectiva criadora, voluntária e consciente”
(WASJKOP, 2005, p. 31). Estudos de Kishimoto (2005) evidenciam as contribuições de
Piaget e Vigotski que classificam os jogos a
partir do desenvolvimento humano. Piaget denomina a relação entre os estágios de
desenvolvimento e os jogos, sendo jogos de
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exercícios, jogos simbólicos e jogos de regras; Vigotski afirma que o jogo impulsiona
o desenvolvimento na zona de desenvolvimento iminente, deixando claro a importância do aspecto social, denominando jogos
de papéis e de regras, tendo estes pesquisadores pontos em comum: a imitação como a
origem da representação mental do sujeito.
A teoria de Piaget expressa que a manifestação da cultura lúdica demonstra
o nível dos estágios cognitivos e constrói conhecimento (KISHIMOTO, 2005).
Para tanto, Piaget (1990) defende que:
[...] no terreno do jogo e da imitação, pode-se acompanhar de maneira contínua a passagem da assimilação
e da acomodação sensório-motoras – os dois processos que nos pareceram essenciais na constituição das
formas primitivas e pré-verbais da inteligência – para
a assimilação e a acomodação mentais que caracterizam os inícios da representação (PIAGET, 1990, p. 11).

Portanto, para Piaget (1990), o jogo desencadeia processos de assimilação e acomodação e o conhecimento deriva da interação da criança com o ambiente. Os jogos
de exercício aparecem aos três meses de
idade, primeiramente com a criança repetindo um esquema de ação, porém, ficando
mais complexos quando se modificam, percebendo novos resultados perante a ação.
Os jogos simbólicos aparecem em torno dos
dois anos, manifestando-se pela imitação e
modificação do significado da representação
real, no qual pelo faz de conta a criança assimila o mundo, consolidando novas aprendizagens. À medida que complexifica as operações mentais surgem o jogo de regras,
resultando de organizações coletivas das
atividades lúdicas, podendo também aparecer os conteúdos tanto do jogo de exercício,
quanto do jogo simbólico (PIAGET, 1990).
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[...] o jogo permite ao sujeito reviver suas experiências vividas e tende mais à satisfação do eu que à
sua submissão ao real [...] o simbolismo oferece à criança a linguagem pessoal viva e dinâmica, indispensável para exprimir sua subjetividade intraduzível
somente na linguagem coletiva (PIAGET, 1990, p. 214).
Tratando ainda do jogo, para Vigotski, o
estudo do jogo infantil é realizado a partir
do contexto sociocultural, pois admite que
toda a conduta do ser humano, incluindo a
brincadeira é resultado de processos sociais
(KISHIMOTO, 2005). Vigotski (1998) afirma que na situação imaginária proporcionada pela brincadeira, a criança desempenha
papéis sob influência de suas experiências,
porém, apresenta comportamentos que de
imediato não cabem a sua idade, mas que
no faz de conta, seus desejos podem ser realizados, desempenhando o jogo de papéis
com regras implícitas ou explícitas, criando uma zona de desenvolvimento iminente.
No brinquedo, a criança sempre se comporta além do comportamento habitual de sua
idade, além de seu comportamento diário; no
brinquedo é como se ela fosse maior do que é
na realidade. Como no foco de uma lente de aumento, o brinquedo contém todas as tendências do desenvolvimento sob forma condensada, sendo ele mesmo, uma grande fonte de
desenvolvimento (VYGOTSKY, 1998, p. 134).
Vygotsky
(1998)
explica
que
zona de desenvolvimento iminente

a
é:

O jogo favorece o desenvolvimento, pois para Vigotski (1998, p. 135) “A criança desenvolve-se, essencialmente, através da atividade do brinquedo: [...] o
brinquedo pode ser considerado uma atividade condutora que determina o desenvolvimento da criança”.

Nesta perspectiva, Kishimoto (2005) apre-
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senta modalidades de classificação que são
apropriadas para este presente estudo e
contempladas durante a observação e coleta de dados na escola de educação infantil:
• Jogo educativo (brinquedo educativo): o jogo educativo é materializado,
tendo relevância por ser instrumento para situações de ensino-aprendizagem e de desenvolvimento infantil, pois contempla os aspectos físico
(ações sensório-motoras na manipulação), cognitivo (construções de representação mental, afetivo (ação intencional) e social (troca de interações);
• Brincadeiras tradicionais infantis: filiada ao folclore, é manifestação livre
e espontânea da cultura popular, podendo ser preservada a sua estrutura inicial ou modificada, permitindo o
prazer, garantindo a presença lúdica;
• Brincadeiras de faz de conta: conhecida também como simbólica, de representação de papéis ou sociodramática,
permite a entrada do imaginário e regras implícitas, sendo que o conteúdo
do imaginário provém de vivências das
crianças em seus diferentes contextos, aprendendo assim a criar símbolos, próprios da racionalidade humana;
• Brincadeiras de construção: enriquecem a experiência sensorial, estimulam a
criatividade e desenvolvem habilidades
na criança, pois a criança ao construir, transformar e destruir, expressa seu
imaginário, suas representações mentais, além da manipulação, tendo que
ser consideradas também a fala e a ação
da criança, que se tornam mais complexas conforme seu desenvolvimento.
Cabe ressaltar que para a criança, os
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jogos, os brinquedos e as brincadeiras
têm finalidade de vivência lúdica. Sendo assim, esta é a especificidade dos jogos infantis, pois estes potencializam a exploração e a construção de conhecimento.
Para Brougère (1998) “[...] tudo isso acontece de acordo com o ritmo da criança e encerra um aspecto aleatório e incerto. Se a liberdade faz o valor das aprendizagens efetuadas
no jogo, também produz a incerteza quanto
aos resultados” (BROUGÈRE, 1998, p.194).
Esta característica do jogo como atividade livre e incerta dos resultados, é citada por Caillois (1990), acrescentando que
se os jogadores já sabem os resultados do
jogo, encerra-se a partida. Os jogos suscitam a interação independente da categoria em que se encontram: “[...] as diferentes
categorias do jogo, o agôn (por definição), a
alea, a milicry, o ilinx, pressupõem a companhia, não a solidão” (CAILLOIS, 1990, p. 62).
É favorável para o desenvolvimento humano e suas interações com o meio.
Ademais, o professor deve-se atentar para
a corrupção do princípio do jogo: “O que
era prazer, torna-se ideia fixa; o que era
evasão torna-se obrigação; o que era divertimento torna-se obrigação, obsessão e
fonte de angústia” (CAILLOIS, 1990, p. 66).
Quando há a obrigação da criança jogar
sem sua vontade ou quando é valorizado apenas o objetivo de vencer, o jogo está sendo
corrompido. Portanto, Marcellino (2007) defende a necessidade de respeito ao direito
da alegria e do prazer que são propiciados
pela vivência lúdica, que sustenta a verdadeira participação criativa, crítica e transfor-
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madora suscitadas no componente lúdico.

transferir conteúdos escolares, passar o tempo ou gastar energia das crianças. Concorda-se que o lúdico favorece a criatividade, a
autonomia, o conhecimento de si e do outro através das vivências da criança com os
pares e com os profissionais envolvidos, colocando-a como sujeito ativo neste processo, favorecendo o desenvolvimento humano

A utilização dos jogos e brincadeiras na
educação infantil transpõe para o campo do ensino-aprendizagem condições
para maximizar a construção do conhecimento, introduzindo as propriedades
do lúdico, do prazer, da capacidade de
iniciação, ação ativa e motivadora, além
de potencializar a exploração e a construção do conhecimento (KISHIMOTO,
2005), concomitantemente propicia a interação, a socialização e a compreensão
do pensamento do outro, “[...] contribuindo de modo significativo, para uma formação como ser realmente humano, participante da cultura da sociedade em que
vive, e não apenas como mero indivíduo
requerido pelos padrões de ‘produtividade social” (MARCELLINO, 2007, p.72).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ainda há um longo caminho a percorrer
para garantir que cada criança com desenvolvimento atípico seja vista em sua singularidade e adquira autonomia. A escola é
uma instituição formal que deve promover
orientações para as famílias a fim de garantir seus direitos e promover a independência
dos indivíduos com necessidades educativas
especiais. Daí a importância do professor ressignificar a sua prática docente, revisar suas
concepções, pois está sempre a influenciar
os alunos, uma prática pedagógica reflexiva
com vistas as especificidades do aluno. Elaborar aulas dinâmicas tendo o aluno como foco
norteador de suas ações.

Se há um conflito existente no campo da educação, quando se relaciona o
lúdico ao processo educativo é o aspecto de utilidade e prazer do jogo. Quando uma atividade lúdica é considerada
pela escola, geralmente carregam o termo “educativo”, fazendo com que se percam as possíveis realizações no brinquedo, na espontaneidade da criança, da
alegria e da festa (MARCELLINO, 2007).

É comprovada a importância do lúdico
presente nas práticas pedagógicas na escola infantil, para o desenvolvimento, aprendizagem, socialização e formação pessoal
e social das crianças. É no brincar que as
crianças, tendo deficiência ou não, são incentivadas e estimuladas a aprender, propiciando que tenham o conhecimento de suas
próprias capacidades, a valorização do outro
nas interações e desenvolvimento da comunicação, enriquecendo o aprendizado e contribuindo com sua formação pessoal e social.

Frente ao exposto, este autor propõe
que a escola use o jogo não apenas para
um fim exterior, para se aprender algo com
ele, mas que ajuste a realidade ao sonho,
a vivência lúdica. Desse modo, baseado
nas propostas e estudos dos autores expostos, este estudo defende que há arbitrariedade em utilizar as atividades lúdicas
no contexto escolar apenas como meio de

Enfim, um planejamento didático voltado
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para a motivação constante só pode acontecer se as atividades lúdicas estiverem presentes no dia-a-dia do professor. Na escola, os
professores não promovem a ludicidade com
frequência. Alguns fatores devem ser considerados na elaboração do planejamento pedagógico: organizar o tempo, propor atividades
que estejam de acordo com a faixa etária dos
alunos, definir as áreas a serem trabalhadas e
demais atividades de rotina. Assim, é possível
ter um novo olhar na aprendizagem das crianças autistas, com a utilização adequada dos
jogos, desenvolvendo atividades lúdicas prazerosas que motivem e ativem a aprendizagem.
Considera-se, então, que é, de fato, importante levar em conta as especificidades
e particularidades dos sujeitos, pois são essas diferenças que devem instigar a reflexão.

REFERÊNCIAS
AMARAL, João J. F. Como fazer uma
pesquisa bibliográfica.
Ceará: Universidade Federal do Ceará, 2007. 21 p. Disponível em: <http://200.17.137.109:8081/
x i s c a n o e /c o u r s e s 1 /m e n t o r i n g / t u t o ting/Como%20fazerpesquisa%bibliografica.pdf>. Acesso em: 11 jun. 2019.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Imprensa Oficial, 1988.
BRASIL. Declaração de Salamanca e linha
de ação sobre necessidades educativas especiais. Brasília: UNESCO, 1994.
BRASIL. Lei nº 12.764 de 27 de dezembro de
2012. Institui a Política Nacional de Proteção dos
Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/
lei/l12764.htm. Acesso em: 11 jun. 2019.
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental.
Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil. Brasília: MEC/SEF, 1998.

JORGE FERNANDO INÁCIO
Graduação em Letras pela Faculdade FAENAC
– Faculdade Editora Nacional (2007); E especialista em Ensino Superior Professor de Ensino Fundamental II e Médio – Língua Inglesa
na Rede Pública de Ensino – EMEF Vinícius
de Moraes. E-mail: Profess.jorge@gmail.com.

39

BRASIL. Ministério da Educação. Lei n. 9.394,
de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional. Brasília: 1996.

Revista Educar FCE - 20 ª EDIÇAO - MAIO - 2019

BRASIL. Ministério da Educação. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica. Brasília: MEC/SEB/DICEI, 2013.

BRASIL. Ministério da Educação. Nota técnica n. 24 de 21 de março de 2013. Orientação aos Sistemas de Ensino para a implementação da Lei nº 12.764/2012.
Brasília: MEC/SECADI/DPEE, 2013. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=13287&Itemid=>. Acesso em: 11 jun. 2019.
BRASIL.
Ministério
da
Educação.
Secretaria
de
Educação
Especial.
Saberes e práticas da inclusão: dificuldades acentuadas de aprendizagem
- autismo. 2ª ed. rev. Brasília: MEC/SEESP (Educação Infantil), 2003.
BRASIL.
Referencial
curricular
nacional
para
a
educação
infantil: estratégias e orientações para a educação de crianças com necessidades educacionais especiais. Ministério da Educação. Brasília: MEC, 2000.
BRASIL.
Secretaria
de
Educação
Fundamental.
lares
Nacionais:
Adaptações
Curriculares.
Brasília:

40

Parâmetros
CurricuMEC/SEF/SEESP,
1998.

Revista Educar FCE - 20 ª EDIÇAO - MAIO - 2019

A INFÂNCIA E A BRINCADEIRA
RESUMO: A escrita deste artigo tem como objetivo demonstrar que as brincadeiras na educação infantil fazem parte da vida das crianças, pois permite o exercício de sua imaginação, de manifestação de suas necessidades e interesses em
relação ao mundo. Também enfatizar a importância do papel do professor para que
ofereça condições de aprendizagens, sempre de forma integrada com o processo do desenvolvimento infantil. A brincadeira é uma excelente estratégia para o professor conhecer seus alunos, para o embasamento deste artigo e alcance dos objetivos propostos nos utilizamos do Método de Pesquisa Bibliográfico Qualitativo,
fundamentado no estudo de diversos autores que trabalham sobre a temática proposta.
Palavras-chave: Brincar; Infância; Educação.
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INTRODUÇÃO
A infância é a idade das brincadeiras. Acreditamos que por meio delas, as crianças satisfazem parte de seus interesses, necessidades
e desejos particulares. Quando estão brincando, as crianças colocam em prática tudo
aquilo que conhecem sobre as coisas, as pessoas, as formas de se relacionarem, ampliando seus conhecimentos sobre o mundo que
as cerca. Buscando dados históricos em revistas e livros sobre educação, detectou-se que
a educação infantil era vista com o objetivo
de cuidados básicos de higiene e alimentação.
Com o passar do tempo os educadores
através de experiências vivenciadas no
cotidiano, sentiram a necessidade de ampliar suas práticas educativas, para que as crianças conquistassem um desenvolvimento
saudável, baseado nas necessidades e anseios das mesmas.Entendemos que os brinquedos e brincadeiras são tão fundamentais
ao ser humano como o alimento que lhe faz
crescer. Vão além do divertimento. Servem
como suporte para que a criança atinja o
desenvolvimento socioemocional e cognitivo.

O BRINCAR E A INFÂNCIA
As crianças desde muito pequenas demonstram tentativas naturais como andar, correr,
engatinhar, lançar, equilibrar, pegar e outras
habilidades. O movimento corporal está presente na vida da criança mesmo antes de nascer, mas é a partir de seu nascimento que ela
vai adquirindo controle sobre seu próprio corpo e se apropriando cada vez mais das possibilidades de interação com o mundo. Entretanto,
é através das brincadeiras que a criança expõe
sua forma de enxergar as coisas. Ela expres-
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sa pensamentos, sentimentos e emoções. Ao
brincar, a criança realiza uma série de aprendizagens que contribuem para os seus desenvolvimentos pessoais, sociais, de seu conhecimento de mundo e da sua auto-estima e auto
conceito. De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (2019):
Brincar é uma das atividades fundamentais
para o desenvolvimento da identidade e da autonomia. O fato de a criança, desde muito cedo,
poder se comunicar por meio de gestos,
sons e mais tarde representar determinado
papel na brincadeira faz com ela desenvolva sua imaginação. Nas brincadeiras, as crianças podem desenvolver algumas capacidades importantes, tais como a atenção, a
imitação, a memória, a imaginação. Amadurecem também algumas capacidades de
socialização, por meio da interação e da
utilização e experimentação de regras e
papéis sociais. ( MEC, 2019, p.22,vol.II)
As situações lúdicas auxiliam na compreensão do funcionamento dos processos
afetivos, cognitivos, sociais e corporais, ou
seja, o indivíduo como um todo. O lúdico por
sua vez para a pedagogia é um caminho diferente e prazeroso de aprender, onde o sujeito
interagindo com o meio em que vive se revela,
se comunica com o mundo exterior. No faz-deconta, as crianças brincam imitando diferentes
personagens e experimentando diferentes
situações, sendo “capazes não só de imitar a
vida como também de transformá-la” (RCNEI).
Quando utilizam a linguagem do faz-deconta, as crianças enriquecem sua identidade, porque podem experimentar outras formas de ser e pensar, ampliando
suas concepções sobre as coisas e pessoas ao desempenhar vários papéis sociais ou personagens. (MEC, 2019, p.23,vol. I)
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tos trabalhar em equipes, pedir e receber
ajuda observar a ação do outro, ou seja, comparar desempenhos de maneira saudável,
ampliando assim o repertório educativo.

O papel da escola frente a essas ações
pode oferecer situações que garantam à
criança a possibilidade de jogar e brincar, e
com isso aprender, pois sabemos que tanto os jogos como as brincadeiras estão intimamente ligadas à infância e são fundamentais para o bom desenvolvimento de
toda criança.Para que novas aprendizagens
efetivas ocorram, é preciso planejar ações
educativas, levar em conta a maturidade
da criança e estar atenta a ação que ela realiza, onde são incutidos os seus valores.

Faz-se necessário também considerar alguns outros aspectos envolvidos como: estabelecimento de algumas regras, delimitação
de tempo e espaço, bem como sentimento de alegria, tensão, prazer, desprazer, enfim, todo o esforço que existe em função
do objetivo do jogo ou da brincadeira.
O professor deve ainda, ficar atento ao raciocínio desenvolvido, onde devem seguir
etapas que evoluam cada vez mais a partir do objetivo de cada atividade. Segundo
Kishimoto (1999) utilizar o jogo na educação
infantil significa transportar para o campo
do ensino- aprendizagem condições para
maximizar a construção do conhecimento,
introduzindo as propriedades do lúdico, do
prazer, da capacidade de iniciação e ação ativa motivadora (KISHIMOTO 1999, p.36-7).

No Referencial Curricular Nacional para
a Educação infantil (1998): “A brincadeira está colocada como um dos princípios
fundamentais, defendida como um direito, uma forma particular de expressão,
pensamento, interação e comunicação entre as crianças”. (MEC, 2019, int., vol.III)”
Quando a criança brinca, joga, imita, cria
movimentos, elas se apropriam do repertório
da cultura corporal na qual está inserida.
Com isto os jogos e as brincadeiras têm
uma grande contribuição a oferecer, pois
favorecem o desenvolvimento de habilidades e competências, quando inseridas no
cotidiano das crianças. Para tal, devem estar atreladas as intencionalidades didáticas
das áreas diversas do conhecimento, de tal
forma, que professor e aluno se apropriem
dessas manifestações como parte de uma
cultura corporal popular. Quando jogam e
brincam as crianças aprendem a tomar decisões, a fazer escolhas, perceber seus sentimentos e acima de tudo a lidar com possibilidades e limites. E ainda geram situações
em que sua própria ação interfere na ação
do outro, possibilitando em alguns momen-

Os jogos e as brincadeiras devem fazer parte de um currículo educacional na educação
infantil? Eles servem para promover e prevenir
problemas de aprendizagens? Com estas dúvidas e buscando as respostas destas perguntas
recorremos ao curso de pedagogia e também
as linhas de pesquisa que abrangem as práticas pedagógicas e a formação do educador.
Analisaremos as literaturas dos seguintes
pesquisadores: Tizuko Morchida Kishimoto,
Gilles Brougère, Jean Piaget e Lev Siminovich
Vygotsky dentre outros, que contribuíram ao
brincar da criança com um olhar significativo. A criança ao brincar determina sua ação
e esta ação vai conceder ao homem a pos-
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sibilidade de pensar sobre o real.Através do
brinquedo, a criança entra em contato com o
discurso cultural sobre a sociedade, realizado
para ela, como é feito, ou feito nos contos, nos
livros, nos desenhos animados. É produção
que propõe um olhar sobre o mundo, olhar
que leva em conta um destinatário especial,
que é a criança. (BROUGÉRE 2000, p.65).
Essas atividades não fazem parte somente
do universo infantil, mas estão intrínsecas ao
mundo humano. Brincar é se destacar como
um ser social e perceber-se estar no mundo.
Os jogos e as brincadeiras ajudam a superar barreiras do individualismo e do excesso
de competitividade, pois ninguém vive ou
joga sozinho.O brincar para a criança é fundamental em seu desenvolvimento e para
a aprendizagem, pois envolvem diversão.
A brincadeira é para a criança um espaço de
investigação e construção de conhecimentos
sobre si mesma e sobre o mundo. Abrange
tanto a atividade individual, quanto à coletiva, podendo ambas acontecer com ou sem
regras. “A brincadeira é uma atividade que
a criança começa desde seu nascimento no
âmbito familiar” (KISHIMOTO, 2002,p. 139).
A atividade lúdica é um divertimento da
infância, atividade natural que é passada às
crianças pelos seus familiares ou através do
relacionamento com pessoas diferentes. Assim, ela aprende a compartilhar e respeitar o
direito dos outros e as normas estabelecidas
pelo grupo, ouvir a opinião de diversas pessoas e a dividir seus brinquedos.As crianças ao
brincarem desenvolvem habilidades de forma
natural, pois brincando aprende a socializar-se
com outras crianças, desenvolve a criatividade sem cobrança ou medo, mas com prazer.

44

Prazer este que acontece por ser uma atividade livre, onde a criança explora o objeto
e não tem compromisso de saber que está
aprendendo com a manipulação. Ela considera o brinquedo como um objeto e quando
é chamada estará sempre disposta a brincar.
Segundo Vygotsky (1998) e Piaget (1995)
o brincar atribui papel decisivo na evolução
dos processos de desenvolvimento humano,
como maturação e aprendizagem. Brincando a
criança desenvolve potencialidades, ela compara, nomeia, analisa, associa, compõe, cria
e deduz. Quando se brinca dá sentido para
a sua saúde física, emocional e intelectual.
Nas atividades lúdicas vence obstáculos,
desafia seus limites, libera energia e adquire
confiança, e aprimora seus conhecimentos.
Portanto, os jogos e as brincadeiras, fazem
parte do seu desenvolvimento.O brincar
também é um ato de linguagem. É através
da linguagem da criança, que ela manifesta a forma como se relaciona com a cultura.
Falar em cultura é falar em características da
história de cada um, é falar na capacidade que
o homem tem para manusear, refletir, agir,
planejar, abstrair, descobrir, brincar e jogar com
elementos desta cultura, podendo assimilar o
mundo físico que o cerca, pela imaginação;
promovendo laços, que nos definem, fazendo-nos sentir a segurança e a profunda satisfação de pertencer a um grupo. No momento
em que a criança se relaciona com os objetos
da cultura, ela constrói o seu conhecimento
do mundo.De acordo com Machado (1999):
A cultura é algo pertinente a todos que
nos faz participar de ideia e objetivos comuns. A cultura é o jeito das pessoas
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conviverem, se expressarem, é o modo
como as crianças brincam, como os adultos vivem, trabalham, fazem arte (p.21-2).
O conhecimento é adquirido quando a criança extrai da sua experiência elementos importantes através da interação com o meio,
elaborando criativamente novas formas para
entendê-lo, suprindo assim suas necessidades.No brincar, a criança trabalha com
a sua realidade interior, convertendo-a através de sua linguagem simbólica para uma
realidade exterior.A linguagem é simbólica porque a criança se utiliza de uma forma
lúdica fazendo o uso dos recursos da fantasia
e da imaginação para assimilar os elementos da cultura por intermédio do brinquedo.
Brincando, segundo Oliveira (1992),
a criança manifesta como está organizando a sua realidade, favorecendo assim a construção da reflexão, da autonomia e da criatividade. Para Oliveira (2000),
Em suas grandes linhas, esse brincar tem
três grandes núcleos organizadores, como
que pólos, carregados de força magnética,
que atraem e norteiam a criança. São eles:
o corpo, o símbolo e a regra, ou seja, o brincar do bebê com próprio corpo, a brincadeira
e o jogo de regras. (OLIVEIRA, 2000, p.15).
Os pólos aos qual Oliveira faz menção são nomeados por Piaget como o jogo de exercício, o
jogo simbólico e o jogo de regras. O jogo de exercício é, conforme afirma Piaget (1995), uma
forma primitiva de jogo e consiste em repetir
uma determinada atividade; não havendo ainda nenhum esforço da criança em, transformar
em simbolismo. A criança repete pelo prazer as atividades adquiridas com a finalidade
de adaptação. De acordo com Piaget (1995),
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O jogo de exercício, que não comporta nenhum simbolismo, nem técnica nenhuma especificamente lúdica, mas que consiste em
repetir pelo prazer das atividades adquiridas,
aliás, com uma finalidade de adaptação, por
exemplo, tendo descoberto por acaso a possibilidade de balançar um objeto suspenso,
a criança produz primeiro o resultado para
adaptar-se a ele e para compreendê-lo, o que
não é jogo, depois, feito isso, utiliza essa conduta por simples “prazer funcional”. (p.52).
O período sensório motor é o período da
inteligência prática, ou seja, não há ainda
função simbólica neste período, pois a criança não tem a compreensão dos símbolos linguísticos.A iniciação da criança com o
mundo começa através dos reflexos inatos e
de ações sem intencionalidades que progredir gradativamente.No jogo de exercício, a
criança é capaz de reproduzir, refletir, várias
vezes, a mesma atividade.A brincadeira da
criança, segundo Oliveira (1992), no período
sensório motor, é visualizada através da ação.
No início do período sensório motor (de 1
a 4 meses), a criança age em torno dos mesmos atos, como um círculo vicioso. Dos 4 aos
8 meses, ela passa a interessar-se pelas mudanças que ocorrem no meio e suas ações passam a ter intencionalidades, isto é, coordena
aquilo que consegue ver. Ao avistar um objeto,
quer agarrá-lo, começando assim a agir a partir da intenção. O bebê começa a perceber os
objetos e manipula-os. No período de 8 a 11
meses, a criança possui uma finalidade prévia
em sua ação, logo, sua ação terá propósito.
Aos 11 meses, segundo a visão piagetiana,
a criança já adquire alguma possibilidade de
pensar sobre o objeto, inventar soluções, realizando experimentações internas. Dos 18
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aos 24 meses, quando está terminando o
período sensório motor, dá-se sua passagem
para o nível seguinte onde começa um processo de imitação, de construção simbólica.
O segundo momento da atividade lúdica,
para Piaget (1995), é o jogo simbólico que
tende a aparecer no período pré-operatório.
Segundo este autor, o simbólico é o apogeu do
jogo infantil: não é apenas a assimilação real
do eu, mas a assimilação assegurada, onde a
criança tem a necessidade de reviver um fato,
ao invés de simplesmente representá-lo mentalmente.A assimilação do real, mediante a
atividade lúdica, é o veículo que fornecerá à
criança as condições para que transformem a
realidade, em função das necessidades do seu
próprio eu, isto é, da sua realidade efetiva.
Conforme Piaget (apud Oliveira, 1992), o
brincar se dará quando a criança interagir
com o meio: predominam os esquemas de assimilação sobre os de acomodação, neste momento, sendo que estes dois esquemas não
agem separadamente, mas eles se mesclam
conforme as situações.No período pré-operatório, há uma primazia de assimilação, que
se vêem quando a criança utiliza o brinquedo
para simbolizar, ao usar um cabo de vassoura
para representar um cavalo. Há também a primazia de acomodação, que é vista no brinquedo imitativo quando a criança pré-operacional possui características que Piaget (1995),
denominou de egocentrismo. Egocentrismo,
não quer dizer egoísmo, mas sim um simbolismo centrado no eu. Conforme Oliveira (1992):
Ora, essa maneira de pensar pré-operatória,
centrada no eu, transdutiva, anímica, artificializar e finalista que se expressa na ação da
criança, vem a ser justamente o creodos, o
caminho necessário para a construção do pens-
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amento operatório. (OLIVEIRA, 1992, p.55)
Para que a criança construa o pensamento
operatório, é necessário que ela transite por
um caminho pré-reversível, simbolicamente.
Portanto, o brincar da criança vai passar pelo
outro para que esta construa sua “identidade
pessoal”, sob o aspecto estrutural biológico,
orgânico, histórico e pessoal. Além da criança, utilizar-se de uma situação vivida pelo
outro e projetá-la, a brincadeira simbólica segundo Oliveira (1992), possibilita a criança ir
até a fantasia, vivê-la intensamente e voltar
para a realidade, sem se perder pelo caminho.
A brincadeira simbólica é que vai dar
condição para que a criança organize sua
história de vida conscientizando-a si mesma, condição esta que irá permitir uma
interação com o meio e com o outro.
Para Vygotsky (1998), o ato de brincar
é uma fonte importante de desenvolvimento. Aprendizado e desenvolvimento estão inter-relacionados desde os primeiros anos de vida da criança, logo, não é
viável prender meramente a determinação
de níveis de desenvolvimento e na capacidade de aprendizado.Sua teoria afirma que
existem dois níveis de desenvolvimento.
O primeiro é: “o chamado de nível de desenvolvimento real, isto é, o nível de desenvolvimento das funções mentais da criança que
se estabeleceram como resultado de certos
ciclos de desenvolvimento já completados”
(Vygotsky, p. 111). O segundo é chamado de
nível de desenvolvimento potencial. O desenvolvimento potencial também se refere ao que
a criança é capaz de realizar, só que vai precisar da ajuda do outro. O que ele define como
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zona de desenvolvimento proximal.De acordo
com Vygostky (1998). Ela é a distância entre o
nível de desenvolvimento real, que se costuma
determinar através da solução independente
de problemas, e o nível de desenvolvimento
potencial, determinado através da solução de
um adulto ou colaboração com companheiros
mais eficazes. (VYGOTSKY, 1998, p.112).

um objeto que a criança manipula livremente;
não estando este condicionado à regra. Sua
função é desencadear a brincadeira, que é
uma atividade livre que não pode ser delimitada. “... o que caracteriza a brincadeira é que
ela pode fabricar seus objetos, em especial,
desviando de seu uso habitual os objetos que
cercam a criança... (Brougère,2000, p.13).”

Definir o brinquedo como uma atividade que
dá prazer para a criança é incorreto, segundo
Vygotsky (1998). O brinquedo preenche as
necessidades da criança; não se pode ignorar
que a criança satisfaz certas necessidades
no brinquedo.É através do brinquedo que a
criança age numa esfera cognitiva e não em
uma esfera visual externa. É difícil para a criança separar o campo do significado da percepção visual, porque existe uma junção muito grande entre o significado e o que é visto.
“A criança vê um objeto, mas age de maneira diferente em relação aquilo que vê. Assim, é alcançada uma condição em que uma
criança começa a agir independentemente
daquilo que vê.” (Vygotsky, 1998, p.127).

Para este autor, a característica do brinquedo que lhe interessa é marcada pelo
domínio do simbolismo sobre o funcional,
visto que o simbólico é a própria função do
objeto; conceber e produzir um brinquedo
para transformar em objeto, em uma representação, num mundo imaginário ou relativamente real. O brinquedo é introduzido
numa lógica simbólica. Para Brougère (2000):

São nestas situações imaginárias que, segundo Vygotsky (1998), surgem às situações e regras, pois as regras são a representação fiel do que é presenciado no real
e estas operam sob uma forma condensada
e comprimida. O brinquedo é muito mais a
lembrança do que a imaginação, que é uma
atividade que tem propósito, logo sob o ponto de vista do desenvolvimento a situação
imaginária pode ser considerada como um
meio para desenvolver o pensamento abstrato. É o ato de brincar que cria uma zona
de desenvolvimento proximal na criança.

Conforme Brougère (2000), qualquer que
seja o brinquedo, ele vai propor à criança uma
imagem que exalta o adulto; a imagem remete
uma função social. Logo, a característica essencial do brinquedo é ser uma imagem num
objeto e num volume.Criar um brinquedo é
estar propondo imagem que vale por si mesma e que se dispõe assim da sedução, a fim
de manipular em harmonia as representações
sugeridas (conduta lúdica). “... parece útil
considerar o brinquedo não somente a partir de sua dimensão funcional, mas também
a partir daquilo que podemos denominar sua
dimensão simbólica” (Brougère, 2000, p.41).

(...) Esse aspecto simbólico no brinquedo não deve ser
tomado como uma característica independente do contexto econômico no qual ele evolui (...). Hoje, grande parte dos sucessos e dos fracassos das empresas multinacionais pode ser exemplificada pela adequação do conteúdo
simbólico dos brinquedos, cuja concepção é resultado de
uma produção de imagens. (BROUGÈRE, 2000, p.17-18).

Segundo Brougère (2000), o brinquedo é

A criança, para este autor, encontra antes
47
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de manipular os elementos lúdicos do brincar,
imagens da cultura dotadas de significações
e, ao manipulá-lo, ela está dando sentido às
atividades de uma determinada sociedade.
Para Gilles Brugère (2000), o brinquedo
é como suporte de aprendizagem, servindo
de fonte de confrontações com significados
culturais. O brinquedo é um dos suportes pelos quais a cultura é transmitida às crianças,
contudo, seu valor lúdico reforça a eficácia
simbólica do brinquedo; a criança por intermédio do simbolismo manipula a brincadeira dando inicio a novas significações. Para
Brougère, embora a impregnação cultural
passe pela brincadeira, não se trata apenas de simples impregnação dos conteúdos simbólicos do brinquedo, trata-se de
um processo dinâmico de inserção cultural.
Segundo Oliveira (2000), o lúdico faz parte da vida humana desde os tempos imemoráveis, levando em consideração que em
cada época, a sociedade e a cultura têm
brincadeiras próprias “Aprender a brincar
de forma simbólica, representando o lugar onde vive, resgatando suas lembranças
e valores, regras e fantasias, faz parte do
desenvolvimento humano das crianças de
hoje e sempre” (OLIVEIRA, 2000, p.105).
Para Brougère (2000), o brinquedo estimula condutas mais ou menos abertas, estrutura comportamentos (função de socialização),
cogita a possibilidade de transmissão de esquemas sociais por meio do objeto. Além da
interação lúdica, é portador de uma multiplicidade de relação potencial. Para entendermos esta multiplicidade de relação, Brougère
definiu alguns níveis: o primeiro nível é aquele
do objeto possuído, este situa a criança no uni-
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verso do consumo; o segundo nível é aquele
que é recebido na forma presente, suporte da
relação de doação: e pode ser também a partir da experiência destas múltiplas relações
sociais que segundo este autor é possível
construírem com o objeto. “Em todas as dimensões evocadas, o conteúdo simbólico do
objeto é essencial para dar sentido à relação
que estabelece”. (Brougére, 2000, p.68).
Para o autor (2000), a brincadeira aparece
como forma de apropriação ou fusão de formas ou ideias culturais, cuja heterogeneidade
desaparece e proveito de uma homogeneidade construída pela criança no ato lúdico, segundo Brougère (2000). Brincar, como vimos,
faz parte não só do universo infantil, mas é intrínseco ao mundo humano. Brincar é constituir-se como ser social, é constituir-se criança
e é, sobretudo, fazer laços com o passado,
com a sua história, com o seu estar no mundo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio destas teorias sobre jogos e brincadeiras concluímos que estas atividades da
criança não são um passatempo, pois nestes
atos está associada a possibilidade de se socializar, se comunicar, garantir trocas e trabalhar
sentimentos e, sobretudo, conhecer-se e relacionar-se com o outro e se relacionar com o
objeto de conhecimento. Há muita divergência e uma complexidade enorme de como se
trabalhar o lúdico em sala de aula. Todo educador deve conhecer as crianças, suas características, ter conhecimento sobre a metodologia para atuar de acordo com a faixa etária
dos alunos como mediador e ter base na legislação para uma boa formação das crianças.
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A prática educativa visa tanto à perspectiva teórica, fundamentando a proposta
pedagógica quanto à prática escolar, práticas essas entre o cuidar e o educar, interagindo todos os aspectos das crianças para
o seu desenvolvimento pleno.De acordo
com a LDB (Leis de Diretrizes e Bases) da
Educação Infantil é a primeira etapa da educação básica que está ganhando amplitude cada vez maior dentro da educação.
A Educação Infantil começa a ser levada a
sério realmente em 1996 com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, englobando a Educação como obrigatória, desde o
infantil até o ensino superior, havendo artigos
especiais para a Educação Infantil, especificando idades, pensando realmente na criança
como indivíduo que necessita de atenções especiais de acordo com sua faixa etária. Enfim,
a Educação Infantil terá metas, objetivos e um
caráter educacional tanto para os alunos mais
favorecidos, quanto para os menos favorecidos.
Nos Referenciais Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil, menciona-se em algumas disciplinas a importância dos jogos a da
brincadeira como um meio para que a criança
possa desenvolver-se e aprenda os conteúdos
programáticos através do lúdico, visto que,
são recursos necessários para a construção
da identidade e autonomia infantil, possibilitando espaços de liberdade e de mudanças.
Para o educador ver os jogos e brincadeiras
como um instrumento de ensino-aprendizagem não é tarefa fácil. Ele precisa ter claro
que, no ato lúdico, a criança é o arquiteto do
seu próprio conhecimento e se desenvolve
em aspectos afetivos, cognitivos e sociais, interagindo com os elementos da sua cultura.
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O curso de pedagogia tem o compromisso
de transformar o espaço acadêmico em lugar
de busca e trocas para a construção do conhecimento, auxiliando o aluno, a ter um novo
olhar para uma série de atividades que colaboraram na construção da identidade, aquisição de valores, autonomia, socialização.
É necessário qualificar e valorizar os profissionais que se dedicam à educação da primeira infância e implantar políticas educacionais
adequadas à faixa etária e aos interesses da
comunidade e criança. Para isso, deve-se ampliar e auxiliar a formação ampla e contínua do
professor para a Educação Infantil, formação
esta que atenda os aspectos sociais, culturais
e também os voltados para a primeira infância.O educador possuindo uma boa formação
vai saber transpor da teoria para a prática, vai
criar didáticas adequadas e de qualidade para o
cuidado e a educação com as crianças de acordo a sua postura ética e comprometida com
o desenvolvimento adequado das crianças.
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O PAPEL DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: A Educação infantil hoje é vista como uma instituição que integra as funções de
educar e cuidar e que considera as crianças nos seus contextos sociais, ambientais e culturais
e que possibilita interações e práticas sociais com diversas linguagens e contato com os mais
variados conhecimentos para a construção de uma identidade autônoma. Para isso é preciso
que o professor tenha claro qual o seu papel na formação plena do aluno, pois o trabalho pedagógico nessa fase requer saberes e fazeres necessários para a atuação docente considerando
a fase de desenvolvimento e a livre expressão das crianças que através das possibilidades e
experiências vividas ampliam e desenvolvem todas as dimensões humanas: imaginativa, lúdica, estética, afetiva, motora, cognitiva, social, criativa, expressiva e linguística que são desenvolvidas através da linguagem oral e escrita, matemática, artística, corporal, musical, temporal
e espacial. O Trabalho do Professor de Educação Infantil apresenta dificuldades em estabelecer
relações entre teoria e prática para o desenvolvimento do seu trabalho, apresentando práticas
que nem sempre vão ao encontro das necessidades de aprendizagem da criança. Por isso é
importante estudar o trabalho docente de professores na Educação Infantil.
Palavras-chave: Educação infantil; Trabalho; Atividades.
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INTRODUÇÃO
A Educação Infantil vem mudando ao longo
dos anos, de forma crescente, acompanhando a intensificação da urbanização, a participação da mulher no mercado de trabalho, a
organização e a estrutura da família na atualidade e a conscientização da sociedade da
importância das experiências na primeira infância, o que motivou o movimento da sociedade civil e de órgãos governamentais por demandas por uma educação institucional para
crianças de zero a seis anos, reconhecido na
Constituição Federal de 1988 que engloba
as creches e pré-escolas dentro da educação
Básica, sendo dever do Estado e direito da
criança, como trata o artigo 208, inciso IV.
O Estatuto da criança e do Adolescente,
1990, destaca também o direito da criança
a este atendimento. Em 1994 o MEC publicou o documento Política Nacional de Educação Infantil que estabeleceu metas como
a expansão de vagas e políticas de melhoria
da qualidade no atendimento às crianças,
entre elas a necessidade de qualificação dos
profissionais, que resultou no documento
por uma política de formação do profissional de Educação Infantil. Com a criação da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação (LDB),
1996, a Educação Infantil passou a ser a primeira etapa da Educação Básica, integrando-se aos ensinos Fundamental e Médio.
Em 1998 o MEC elaborou currículos de
Educação Infantil para as instituições e professores e em 1999 o Conselho Nacional de
Educação (CNE) publicou as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.
Esses documentos são, hoje, os principais instrumentos para elaboração e avaliação das
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propostas pedagógicas das instituições de Educação Infantil do país e fornece ao Professor
os conhecimentos necessários para a prática
docente nos dias atuais. A Educação infantil
hoje é vista como uma instituição que integra
as funções de educar e cuidar e que considera
as crianças nos seus contextos sociais, ambientais e culturais e que possibilita interações e
práticas sociais com diversas linguagens e contato com os mais variados conhecimentos para
a construção de uma identidade autônoma.
Para isso é preciso que o professor tenha
claro qual o seu papel na formação plena
do aluno, pois o trabalho pedagógico nessa fase requer saberes e fazeres necessários para a atuação docente considerando a
fase de desenvolvimento e a livre expressão
das crianças que através das possibilidades
e experiências vividas ampliam e desenvolvem todas as dimensões humanas: imaginativa, lúdica, estética, afetiva, motora,
cognitiva, social, criativa, expressiva e linguística que são desenvolvidas através da
linguagem oral e escrita, matemática, artística, corporal, musical, temporal e espacial.
O Trabalho do Professor de Educação Infantil apresenta dificuldades em estabelecer
relações entre teoria e prática para o desenvolvimento do seu trabalho, apresentando
práticas que nem sempre vão ao encontro
das necessidades de aprendizagem da criança. Por isso é importante estudar o trabalho
docente de professores na Educação Infantil.
O intuito desse trabalho é investigar como
é esse processo numa escola de Educação
Infantil. Sendo assim, o objetivo é conhecer
o perfil e o trabalho do Professor de Educação e compreender como é o trabalho do
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Profissional da Educação Infantil e o que se
espera desse profissional? Apontar e discutir
a importância de estar sempre se atualizando e buscando novos conhecimentos, através
de cursos, palestras e troca de experiências
com os colegas, diante as dificuldades; Compreender e avaliar as dificuldades e encontradas para o desenvolvimento do seu trabalho.

A IMPORTÂNCIA DA INFÂNCIA E
DA EDUCAÇÃO INFANTIL
A primeira infância é um momento extremamente importante que marca a vida de
cada indivíduo é uma das mais importantes
etapas para o desenvolvimento humano para
que as futuras gerações se tornem adultos funcionais, participativos, responsáveis,
independente de classe social, a qual pertence ou do grupo étnico a qual fazem parte.
É na primeira infância que se estabelecem
as bases do desenvolvimento físico, intelectual e psicossocial. Esse desenvolvimento inicia
na família que continua sendo a instituição
primordial de cuidado e educação dos filhos, principalmente nos seus primeiros anos
de vida, por mais que esta tenha se modificado na sua estrutura, nas formas de exercer suas funções e nos papéis intrafamiliares
em relação à produção das condições materiais e culturais de sobrevivência e na função
geracional, a família ainda tem o papel de
proporcionar uma educação com base sólida e segura no contato com as adversidades
culturais e sociais, características do período
de amadurecimento, devem acolher apoiar,
e acompanhar a criança em seu lar, satisfazer suas necessidades de saúde, alimentação,
afeto, brincadeiras, comunicação, segurança e aprendizagem e conquista progres-
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siva de autonomia nos anos iniciais da vida.
No caso de vulnerabilidade, diante as
condições da família em exercer, tais funções
é dever do Estado, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, 1990 que estabelece
no seu art. 4º, os seguintes deveres: da família,
da sociedade em geral, dos poderes públicos, efetivação dos direitos à vida, à saúde,
alimentação, educação e viver em sociedade.
Com o passar dos anos, a expansão da Educação Infantil no Brasil tem ocorrido de forma progressiva nas últimas décadas, acompanhando a intensificação da urbanização,
da participação da mulher no mercado de
trabalho e as mudanças na organização e estrutura das famílias. Hoje em dia pode- se
dizer que com todas essas mudanças no âmbito familiar a sociedade está mais consciente da importância da primeira infância, o
que motivou demandas por uma educação
institucional para crianças de 0 a 6 anos.
A Educação Infantil constitui um segmento
importante no processo educativo, as creches e as pré-escolas passam a ser reconhecidas no sistema de Educação Básica como a
primeira etapa da Educação Básica na nova
Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei 9394/96). A partir daí tanto
a creche quanto a pré-escola são incluídas
na política educacional, seguindo uma concepção pedagógica e não mais assistencialista.
Esta perspectiva pedagógica vê a criança
como um ser social, histórico, pertencente a
uma determinada classe social e cultural. Parte daí a necessidade de se construir um ambiente voltado ao atendimento institucional à
criança pequena, as creches e as pré-escolas
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passam a ter uma função educacional explicita,
a legislação pôs nesse caminho e nos trás uma
série de documentos como Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil que
se constitui em um conjunto de referências e
orientações pedagógicas que têm como finalidade contribuir com as práticas educativas de
qualidade, considerando as especificidades,
afetivas, emocionais, sociais e cognitivas das
crianças de 0 a 6 anos, contribuindo para o
exercício de cidadania das crianças brasileiras.
A educação infantil atua sobre dois eixos
fundamentais: a interação e a brincadeira. A
proposta pedagógica e as atividades devem
considerar estes eixos, incluir as crianças de
uma maneira lúdica, a partir da brincadeira,
da pesquisa, dar possibilidade da criança de
levantar hipóteses, dela falar, de usar simbolicamente as coisas que permitirá que seu raciocínio seja feito dessa maneira, propiciar o
contato com livros, tecnologia, instrumentos
musicais, deixar com que através do objeto
concreto ela use a imaginação e o transforme
no que quiser, como quiser é na infância que
objetos e animais ganham vida é o mundo da
fantasia, é direito da criança viver experiências
prazerosas e enriquecedoras nas instituições.
Deve-se levar em conta que as crianças
possuem uma natureza muito singular, que
pensam, sentem e veem o mundo através das
relações sociais de um jeito muito próprio,
deixando de considerar a concepção de criança de forma homogênea, pois em diferentes cidades, classes sociais e étnicas ainda mais tratando de crianças brasileiras que
vivem e enfrentam um cotidiano muito diversificado, a família e o meio social e outras instituições as marcam, sendo assim, as fazem
sujeitos sociais e históricos que buscam com-
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preender o mundo em que vivem, através
das relações sociais e com o meio, construindo seu conhecimento e visão de mundo.
A criança é reconhecida com um sujeito de
direitos à educação, que devem ser atendidos por instituições escolares e governamentais, portanto a educação infantil é direito da
criança, dever do estado e opção da família,
satisfazendo suas necessidades de formação.

AS CRIANÇAS DA ATUALIDADE
O universo infantil é marcado por características que as fazem sujeitos sociais e históricos,
marcadas por contradições das sociedades
em que estão inseridas. Infelizmente vivemos
em um mundo desigual e de muita pobreza,
crianças desde cedo vão para as ruas, passam fome, deixam de estudar para trabalhar.
A história mundial nos mostra que a exploração do adulto sobre a criança vem ocorrendo desde épocas bem antigas, é uma
fatalidade, mas ainda é a realidade de muitas crianças brasileiras. Por outro lado deparamos com crianças de classe média/ alta
que passam horas com aparelhos eletrônicos e desejam cada vez mais brinquedos
e roupas caras, preferência de marca, fora
a alimentação incorreta que trará sérias
consequências para sua saúde mais tarde.
O assunto do trabalho não é discutir o que
é certo ou errado, e sim discutir o que precisa ser mudado ou não nas políticas públicas, na sociedade, na família, porque todos
sabem que muita coisa precisa ser feita, mas
é deixar claro que independente de culturas, costumes e realidades diferentes, as crianças não deixam de ser criança, ela não
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se tornará o que não é, mas sim adulto que
trará consigo uma bagagem cultural e por
isso a faz ser histórico e que tem direito de
viver sua infância no seu tempo e de forma
saudável, usufruindo da imaginação, a fantasia, a criação, a brincadeira, entendida como
experiência de cultura, o estudo para o seu
desenvolvimento, que a fará crescer sadia
e a tornará um adulto feliz (PNCI, 2010).

O PAPEL DA EDUCAÇÃO INFANTIL
NA FORMAÇÃO DO CIDADÃO
A Educação Infantil é algo mágico, único
e essencial na vida do homem. Muito mais
que cuidar é educar e brincar. Três palavras
que bem trabalhadas juntas formam o cidadão de amanhã. Vivenciar experiências
que marcarão sua vida e reforçarão, ao longo dela, as atitudes de autoconfiança, de cooperação, solidariedade e responsabilidade.
As experiências infantis na Educação infantil interferem positivamente e significativamente no desenvolvimento humano e na
formação do cidadão crítico/ reflexivo devido às consequências que partem de algumas ações como: O brincar que é uma forma de comunicação, é por meio deste ato
que a criança pode produzir o seu cotidiano.
O ato de brincar possibilita o processo de
aprendizagem da criança, pois facilita a construção da reflexão, da autonomia e da criatividade, estabelecendo, desta forma, uma relação
entre jogo e a aprendizagem. Exige da criança
a participação e engajamento, com ou sem o
brinquedo, sendo uma forma de desenvolver a
capacidade de manter-se ativo e participante.
Segundo Oliveira (2000) o brincar carac-
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teriza-se como uma das formas mais complexas que a criança tem de comunicar-se
consigo mesma e com o mundo. O desenvolvimento acontece através de trocas, durante o brincar, que se estabelecem durante
toda sua vida. Durante a brincadeira a criança pode desenvolver capacidades importantes como a atenção, a memória, a imitação, a imaginação, ainda propiciando à
criança o desenvolvimento de áreas da personalidade como afetividade, motricidade,
inteligência, sociabilidade e criatividade.
De acordo com o Referencial Curricular
Nacional da Educação Infantil (BRASIL, 1998,
p. 27, v.01): O principal indicador da brincadeira, entre as crianças, é o papel que assumem enquanto brincam. Ao adotar outros
papéis na brincadeira, as crianças agem frente
à realidade de maneira não-literal, transferindo e substituindo suas ações cotidianas
pelas ações e características do papel assumido, utilizando-se de objetos substitutos.
Portanto, a brincadeira e de fundamental
importância para o desenvolvimento infantil,
à criança cria e/ou reproduz situações cotidianas, o que colabora na construção da sua
identidade, da imagem de si mesmo e do mundo que a cerca, lidando com os sentimentos
e trazendo alegria e divertimento ao brincar.
A Educação infantil proporciona experiências que ao serem vivenciadas contribuem e
muito para a formação do indivíduo social e
cultural, tendo em vista a formação do cidadão
crítico/reflexivo. Experiências que trabalhem
a autonomia da criança, que é trabalhada em um processo contínuo que permite à
criança a diminuir a dependência do adulto
e obter uma maior segurança em si mesma.
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À medida que a criança adquire capacidades
que lhe permitem um controle motor e verbal
mais eficaz, verifica-se, da sua parte, uma crescente disponibilidade para explorar, descobrir
e comunicar-se com o mundo ao seu redor,
momento em que o termo autonomia ganha
maior espaço em sua vida. É primordial incentivar os pequenos aos cuidados com o corpo,
a organização de seus materiais, a colaboração na organização da sala, a alimentação,
hábitos saudáveis, a responsabilidade, a construção autônoma das atividades, exposições
de ideias e pensamentos dentre outros.
Desenvolvendo, assim, e formando cidadão crítico/reflexivo, propiciando experiências que fortaleçam sua autoconfiança. O movimento, a forma, que as
crianças utilizam para conhecer o mundo.
Desenvolvendo habilidades para atuar no
meio em que vivem, no dia-dia e até mesmo
em situações não comuns vivenciadas por ela.
A educação Infantil propicia através de brincadeiras dirigidas o desenvolver toque, a segurança, o traçado, a ação motriz, controle sobre
os braços, pernas e movimentos em gerais, a
direção, etc. Através de atividades como: correr, pular, dançar, desenhar, utilizar a massinha
de modelar, entre outros que geralmente
ocorrem diariamente na Educação Infantil.
A arte, a leitura, a escrita e o desenho são
experiências que permite e influencia o desenvolvimento da criatividade, da imaginação. Ao
introduzir as crianças ao universo da leitura
e da escrita, estamos contribuindo a compreensão de textos e na escrita, ampliando o
vocabulário, despertando a curiosidade e formando um adulto adepto a leitura. Ao desenhar a imaginação aflora e nesse momento que
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as emoções, os desejos, a preferência por cor,
ou desenho é escolhido pela criança, é trabalhada a psicomotricidade e noção de espaço.

O AMBIENTE E OS PROFISSIONAIS DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
As instituições escolares são compostas por
profissionais que atuam em diferentes cargos
como: direção, coordenação pedagógica, professores, atendentes e agentes operacionais,
todos têm a importância e a tarefa de ampliar as experiências às crianças, dando a elas, o
acesso e a apropriação de conhecimentos que
não são constituídos espontaneamente pelo
ser humano. Profissionais mediadores, que
juntos, buscam por uma educação de qualidade, visando à formação e o desenvolvimento da criança de forma integral. É dever de
todos que atuam em instituições educativas.
O ambiente deve ser visto pelos profissionais e entre as famílias como acolhedor, onde
haja cooperação, respeito às diferenças, explicitação de conflitos, cooperação, complementação, negociação e procura de soluções
e acordos que devem ser à base das relações
entre os profissionais da educação. As crianças
devem se sentir seguras, tranquilas e alegres é
importante à equipe propiciar um bom clima e
relações amigáveis no ambiente de trabalho.
Então, é necessário que todos tenham
clareza de suas funções dentro da esfera
educativa e mais que isso que tenham em
mente a importância das relações que estabelece com os colegas de trabalho, com os
pais, a comunidade e particularmente com
as crianças. O trabalho é coletivo, dinâmico, intencional, todos são responsáveis pela
construção do projeto educacional e do cli-
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ma institucional (RCNEI - MEC/SEF, 1998).

TRABALHO DO PROFESSOR NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Falando dos profissionais que atuam em
sala de aula, é importante lembrar que muitos não têm qualificação profissional, portanto não são professores e muitas vezes acabam desqualificando o processo de ensino
e aprendizagem nas instituições escolares.
Segundo o Referencial Curricular o professor deve ser Polivalente, ter competência
para abranger os cuidados básicos essenciais até conhecimentos específicos das diversas áreas do conhecimento. Ter consciência que também é um aprendiz, que para
alcançar seus objetivos e contribuir para
a formação dos educandos, demanda por
sua vez, uma formação bastante ampla, refletindo constantemente sobre sua prática.
O professor deve buscar informações
necessárias para o trabalho que desenvolve
ter diálogo com a família dos educandos, com,
a comunidade e colegas de profissão é essencial para a qualidade do seu trabalho, visando
o aprendizado e o atendimento das crianças.
É necessário que os educadores tenham em
mente a importância do seu trabalho na educação infantil que muito mais que cuidar é ter
atitudes conscientes de cuidado no educar.
O papel do professor de Educação Infantil no processo de ensino aprendizagem é o
seu compromisso de Cuidar e Educar diariamente, tendo em vista que é ele que conduz o seu trabalho, tomando decisões em
relações a seleção dos objetivos e conteúdos
a serem alcançados pelas crianças de acor-
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do com a faixa – etária e suas limitações,
assim, como as metodologias, e recursos
que se utilizará para que ocorra a aprendizagem o vínculo afetivo entre professor e aluno é essencial e estão intimamente ligadas
à cognitivas. Para isso é fundamental que o
profissional da Educação tenha o domínio do
conteúdo científico, sólida fundamentação
teórica que dê sustentação a sua prática docente diariamente, o que se adquire por meio
da informação (RCNEI - MEC/SEF, 1998).

O LÚDICO E SUAS CONTRIBUIÇÕES
Na Educação Infantil devem ser consideradas e contidas no planejamento escolar,
atividades lúdicas. É fundamental o olhar dos
professores e coordenadores para elaboração
de atividades pedagógicas voltadas para a
aprendizagem das crianças através do lúdico.
De acordo com Vygotsky (1998) é no brinquedo que a criança aprende a agir numa esfera
cognitiva. Um ambiente de motivação para
as crianças, assim, cabe ao professor propor
conceitos que os preparam para a leitura, para
os números, conceitos de lógica, entre outros.
Brincadeiras que ensinam trabalho em
equipe na resolução de problemas, aprendendo assim expressar seus próprios pontos de
vista em relação ao outro. Através dessas brincadeiras educativas, as crianças transferem
para o mesmo sua imaginação e, além disso,
cria seu imaginário do mundo de faz de conta.
As crianças são capazes de construir a
aprendizagem através do brincar, criando e
imaginando situações simbólicas entre o mundo real e o mundo a ser construído com bases
nas suas expectativas e anseios. Pois é através
dessas atividades que as crianças se preparam
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para a vida , assimilando a cultura do meio que
em que vivem se integrando e adaptando-se as
condições que o mundo lhe oferece, respeitando e assumindo seu papel como ser social.
O professor é o mediador nesse processo,
é necessário estar atento à idade e as necessidades de cada faixa etária, para á escolha
de materiais adequados e para que ocorra a
aprendizagem criativa e social é necessário
o vínculo entre professor e aluno que juntos
trabalharam para que ocorra o ensino-aprendizagem infantil, mas para isso é essencial
que o professor torne esses momentos de
aprendizagem ricos em materiais, propiciando oportunidades prazerosas para a aprendizagem por meio de jogos e brincadeiras.
Sendo assim, a ludicidade permite um
trabalho pedagógico que possibilita produção de conhecimento da criança através
do brinquedo de forma natural. Ao brincar a criança libera seus sentimentos, se
diverte, explora, constrói conhecimento.
Brincar é bom e fundamental para qualquer
idade, pois, dá prazer, principalmente na Educação Infantil (RCNEI - MEC/SEF, 1998).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse estudo mostrou a importância de
conhecer o trabalho do professor de educação infantil, pois ao longo dos anos com
as mudanças decorrentes na sociedade as
experiências na primeira infantil foram vistas
com outro olhar. Conscientes da qualidade de
ensino na educação infantil, políticas públicas
foram criadas para atender essas exigências,
então as instituições deixaram de simples-

58

mente cuidar e passaram a educar e a brincar
com fundamentos teóricos e objetivos a serem alcançados por cada faixa etária visando
o desenvolvimento infantil pleno, respeitando o tempo e as limitações de cada criança.
Mas para que haja uma educação infantil
de qualidade é necessário que os profissionais que atuam na educação infantil, estejam
unidos e cientes dos desafios impostos pela
sociedade, dentro do espaço escolar, trocas
de experiências contribuem positivamente
na efetivação da aprendizagem, buscar novos
métodos, formas de ensino, cursos, enriquece
o profissional e é isso que a sociedade espera dos profissionais da educação, que sejam
polivalentes, reflexivos e conscientes de sua
função educacional-social, devem gostar
de crianças e de estar em companhia delas.
Como mediadores do conhecimento os
professores devem oferecer um ambiente
que estimule as interações sociais, um ambiente enriquecedor de imaginação, onde a
criança possa atuar de forma autônoma e ativa, brincando, que além de facilitar às práticas pedagógicas as crianças irão construindo seu próprio processo de aprendizagem.
O trabalho mostra o que o educador infantil e as instituições esperam desses profissionais que a relação da teoria e a prática são
essenciais para execução do seu trabalho no
dia a dia, mas que muitas vezes são impraticáveis por falta de apoio, tempo, material,
espaço, mas é imprescindível a exclusão do
lúdico na educação infantil, pois os jogos e
as brincadeiras são atividades sociais privilegiadas de interação específica e fundamental que garantem a interação e construção
do conhecimento da realidade que as cri-
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anças vivenciam nas instituições de ensino,
em casa, na comunidade, pois estão sendo sujeito produtor de sua própria história.
A Educação traz muitos desafios aos que
nela trabalham e se dedicam diariamente,
pois estamos lidando com o ser humano, lidando com sua totalidade, em seu ambiente, nas suas preferências. Educar é um
ato de amor, de entrega ao outro. Ser educador é muito, mais que passar os conhecimentos, alcançar metas, é aos poucos criando vínculo com aquele ser que foi entregue
a você, tornando significativas as trocas, ser
paciente, acolhedor, saber ouvir, saber ensinar a criança a lidar com as emoções, com
os conflitos, a ter limites, respeitar regras.
As relações estabelecidas entre professor e aluno devem ser de forma
que a criança se sinta amada, segura, alegre,
se sinta valorizada . A educação Infantil assume entre suas responsabilidades a de estimular e proporcionar relações sociais e desenvolvimento afetivo em parceria com a família.
Os educadores precisam ter em mente qual
é o seu papel e o que esperam de seus alunos
e se realmente querem formar cidadãos,
pude perceber neste trabalho que os professores têm a consciência da sua importância
no desenvolvimento e na educação dessas
crianças e que todos se empenham e dão o
melhor de si para formar cidadãos críticos/
reflexivos empenhados na construção de um
mundo mais humano e melhor para todos .
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AS CONTRIBUIÇÕES DA NEUROCIÊNCIA NO PROCESSO
DE ENSINO APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O presente trabalho realizado a partir de referenciais teóricos nos levou a refletir sobre
a importância do lúdico na Educação Infantil levando em conta a Neurociência e os processos de
elasticidade cerebral durante esta fase de vida. Mostraremos também que didática trabalhada
através dos campos de experiência torna possível perceber como os jogos, as brincadeiras e a
criação das regras contribuem para o desenvolvimento de habilidades e de saberes da infância. O
lúdico nesse processo torna o ensino aprendizagem mais prazeroso significativo e promove mais
interação entre o professor e o aluno. Faz-se importante que o professor compreenda o processo
que a criança passa para se adequar a esse novo cotidiano escolar, e usar essa ferramenta não
como um mero momento de distração, mas como uma forma de alcançar objetivos pedagógicos.
Palavras-chave: Neurociência. Aprendizagem. Educação Infantil

61

Revista Educar FCE - 20 ª EDIÇAO - MAIO - 2019

INTRODUÇÃO
Se pensarmos a pouco tempo não tínha-

mos a real ideia de como ocorria os processos de ensino aprendizagem na Educação
Infantil. Este tipo de ensino era fadado ao
cuidar. Com a integração da Educação Infantil a Educação Básica este cenário muda.
O Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil, elaborado e difundido
pelo Ministério da Educação e do Desporto (MEC), em 1988, em consonância com a
LDB, integrou o processo de regularização
da Educação Infantil, mas não se constitui
em instrumento legal obrigatório a ser seguido pelos educadores dessa faixa etária.
O Referencial alerta para o fato de que
“A modificação de uma concepção de educação assistencialista envolve a assunção
de especialidades da Educação Infantil, a
revisão de concepções sobre a infância a
das relações entre as classes sociais, as
responsabilidades da sociedade e o papel
do estado diante das crianças pequenas
(RCN, 1988, p. 7)
Quanto às especificidades da Educação
Infantil, são assinalado que esta deve
promover a integração entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos e sociais
da criança, alertando que privilegiam os
aspectos físicos, outras enfatizam as necessidades emocionais e outras, ainda,
ressaltam o aspecto cognitivo. Surge então a possibilidade de entender as aprendizagens. Há alguns anos intuímos como o
cérebro infantil funcionava, hoje sabemos
como o cérebro funciona. A intuição foi
substituída pela precisão. O avanço tec-
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nológico trouxe mecanismos de visualizar
em tempo real muitas ações cerebrais.
Esse foi um ganho não só para a ciência,
mas também para a educação. Se aliarmos
a neurociência à educação os professores
podem dar um passo a mais em relação aos
alunos com dificuldades de aprendizagem.
Porém é necessário conhecer e refletir antes de levar as ideias neurocientíficas para
a sala de aula (SMITH; STRICK, 2001).
Sendo assim, o professor deve ter em
mente que o aluno que possui dificuldade
de aprendizagem, não terá problemas somente em uma determinada função, mas
sim em várias outras, por isso a necessidade de entender como o cérebro desses
indivíduos processa as informações transmitidas pelo professor. E procurar estratégias para ensiná-los. Sabemos que Neurociência não fornece estratégias e receitas
de ensino.
Como acessar o cérebro para que o ocorra aprendizagem. O auxílio que a neurociência pode trazer é facilitar trabalho da
Pedagogia, por meio do conhecimento do
acesso à aprendizagem a pedagogia pode
criar meios através de práticas pedagógicos. A Neurociência mostra que o desenvolvimento do cérebro decorre da integração entre o corpo e o meio social.
Responder como algumas questões sobre como podemos ajudar as crianças da
Educação Infantil a aprender é o grande
desafio deste século ainda é estrutura educacional de hoje existente desde o fim do
século 19. É preciso fazer um esforço para
trazer ao campo pedagógico as inovações
e conclusões mais importantes dos últi-
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mos 20 anos na área da e da sociedade.

A NEUROCIÊNCIA E APRENDIZAGEM

Ao educador infantil , cabe se alimentar
das informações que surgem, buscando
fontes seguras, e não acreditar em fórmulas para a sala de aula criada sem embasamento científico, precisa potencializar
essa interação por parte das crianças. Para
tornar mais claro o diálogo entre Neurociência e a Pedagogia mostrará como estão ligadas à aprendizagem.

Como foi dito
como foco saber
pode auxiliar para
como ocorrem os
brais das crianças

Nenhuma dúvida resiste ao fato de sabermos que quando se trabalha atenção,
memória, aprendizagem e inteligência é
a mente que se trabalha e dessa forma
conhecê-la melhor significa investigar os
passos para fazê-la trabalhar melhor. (ANTUNES, 2005, p. 11).
Para a neurociência, aprender é guardar
uma informação na memória de longa duração, de forma que ela possa ser resgatada quando você precisar dela. Entender
o caminho que essas informações percorrem até chegar ao cérebro também contribui para práticas pedagógicas que acolham diferentes perfis.

esta pesquisa terá
como a neurociência
que compreendamos
processamentos cerena educação Infantil.

Para isso ocorrer de maneira coerente é necessário esclarecer o quais são
as aprendizagens que ocorrem nesta
face, como também as implicações neuronais postas por estas aprendizagens,
para que entendamos como desenvolver
as habilidades cognitivas dessas crianças.
O educador na Educação Infantil necessitará então adquirir conhecimentos
ainda que básicos sobre a neurociência,
conhecimentos este que irão lhe ajudar na prática pedagógica de sala de aula.
Lent (2004) destaca que os conhecimentos básicos que o sujeito deve dotar-se são
conhecer a importância e influência do sistema nervoso central (SNC) na aprendizagem
cognitiva do aluno, reconhecer os hemisférios que constituem o cérebro humano
e as localizações atribuídas às funções humanas, dentre outros conhecimentos básicos no qual o professor necessita saber.
É fundamental que educadores conheçam as estruturas cerebrais como interfaces da aprendizagem e que seja sempre
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um campo a ser explorado. Para isso, os
estudos da biologia cerebral vêm contribuindo para a práxis em sala de aula,
na compreensão das dimensões cognitivas, motoras, afetivas e sociais no redirecionamento do sujeito aprendente e suas
formas de intervir nos ambientes pelos
quais perpassam. (RELVAS, 2011, p. 34).

der, o que dado é aprendido. O grande impasse se forma quando o aluno não aprende.

Para compreender e auxiliar as crianças
a Neurociência traz para a sala de aula
o conhecimento sobre a memória, o esquecimento, o tempo, o sono, a atenção,
o medo, o humor, a afetividade, o movimento, os sentidos, a linguagem, as interpretações das imagens que fazemos
mentalmente, as imagens que formam o pensamento e o próprio desenvolvimento infantil.

Obtendo esses conhecimentos básicos e poderá utilizá-los a sua prática
pedagógica dia-a-dia, e assim entender
como ocorre à aprendizagem de seu aluno que apresenta falhas cognitivas. A necessidade do educador ter consciência
de seu papel, buscar estruturar o ensino de modo que os alunos possam construir adequadamente os conhecimentos a partir de suas habilidades mentais.

Os neurônios espelho, que possibilitam a
espécie humana progressos na comunicação,
compreensão e no aprendizado. A plasticidade
cerebral, ou seja, o conhecimento de que o cérebro continua a desenvolver-se, a aprender e a
mudar, até à senilidade ou à morte também altera nossa visão de aprendizagem e educação.

E para isso, é imprescindível que conheçam os significativos estudos da Neurociência, uma vez que esses, sem dúvida,
influenciam na compreensão dos processos de ensino/aprendizagem. A grande
maioria das pessoas foi acostumada a
pensar e agir de acordo com o paradigma
cartesiano, baseado no raciocínio lógico,
linear, sequencial, deixando de lado suas
emoções, a intuição, a criatividade, a capacidade de ousar soluções diferentes.

Essas informações são imprescindíveis
para nossa ação pedagógica e nos faz rever
o “fracasso” e as dificuldades de aprendizagem; uma vez que existem inúmeras possibilidades de aprendizagem para o ser humano.

COMO OCORRE A APRENDIZAGEM DE ACORDO COM A NEUROCIÊNCIA

Dentro da escola isto ainda é mais presente. Os planos de aulas muitas vezes
são pensados para alunos que não possuem dificuldades alguma para apren-
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Segundo Consenza (2011), o cérebro humano possui como principal característica a
capacidade de adequar novas informações
em seu sistema à medida que conhece e/
ou estuda pessoas novas, coisas novas. Essas adequações acontecem de acordo com
seu desenvolvimento e funcionamento.

A neurociência esclareceu a existência de inteligências múltiplas – dentre elas, visual, cinestésica, auditiva. Estarão agora, na verdade, em sala de aula,
no dia a dia do educador, pois uma nova
visão de aprendizagem está a se delinear.
O aprender e o lembrar ocorrem no
cérebro. Conhecer o cérebro e seu funcionamento possibilita saber qual a melhor maneira de ajudar o aluno aprender ou a melhor maneira de ensinar.

A tal característica dá-se o nome de
plasticidade, justificada pelo modo como
o cérebro é capaz de introduzir novos dados aos já existentes. Como resultado
dessa plasticidade cerebral, obtêm-se a
aprendizagem, caracterizada pela maneira como as pessoas aprendem coisas novas, acrescentando-as ao cérebro, mantendo-o então ativo, com novas informações.

Ao conhecer os mecanismos que podem ser usados vemos que a neurociência
e seu uso na aprendizagem, os transtornos comportamentais e da aprendizagem
passaram a ser mais compreendidos pelos educadores uma vez que proporciona mais subsídios para a elaboração de
estratégias mais adequadas a cada caso.

Tais informações ativam os neurônios e os impedem de danificar ou mesmo
morrer, uma vez que a morte dos neurônios ocorre através de sua acomodação
e falta de novos estímulos ou dados.

A neurociência mostra que, acima de tudo, é preciso que o educador
tenha empatia pelo momento do desenvolvimento biológico dos alunos – que,
sim, também afeta a aprendizagem.

Foi dito que um cérebro é o material da
educação, então entendê-lo é primordial.
Conceitos como neurônios, sinapses, sistemas atencionais (que viabilizam o gerenciamento da aprendizagem), mecanismos
mnemônicos (fundamentais para o entendimento da consolidação das memórias),
neurônios espelho, que possibilitam a espécie humana progressos na comunicação,
compreensão e no aprendizado e plasticidade cerebral, ou seja, o conhecimento
de que o cérebro continua a desenvolver-se, a aprender e a mudar não mais estarão sendo discutidos apenas por neurocientistas, como até então imaginávamos.

Neurociência Cognitiva, por exemplo, vem
para auxiliar na área da educação, dentre outras diversas áreas relacionadas ao cognitivo,
pois atua na investigação e compreensão dos
pensamentos, da aprendizagem, da memória,
do planejamento, do uso da linguagem,
domínio da inteligência e do conhecimento.
Este auxílio caminha ao encontro de di-
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versas necessidades encontradas em
vários aspectos da vida humana, não
só na escola ela pode ajudar na busca
de soluções nas áreas patológica, psicológica, intelectual, afetivo-emocional, físico-motor e social, visando em seus
diversos campos compreender o ser humano como um todo, investigando detalhadamente cada parte integrante desse
sistema, como se desenvolve as habilidades, a psique e os processos químicos
e biológicos presentes nos indivíduos.

transmissão do saber (CONSENZA, 2011)

A PLASTICIDADE CEREBRAL E A
EDUCAÇÃO INFANTIL
Os educadores da Educação Infantil ao entender a plasticidade do cérebro podem buscar
experiências que desenvolvam a aprendizagem nesta a fase onde existe maior abertura e absorção para se aprender coisas novas.

Dentro dos muros da escola, fica a
missão de oferecer atividades experiências
mais ativa interativa e que movimentam a
turma como um coletivo – valorizando outra especificidade dessa faixa etária: o novo
peso da vida social e da validação do grupo.

As experiências (fatores extrínsecos) vivenciadas é a melhor forma de incentivar desenvolvimento das aprendizagens .Alguns eventos que ocorrem durante a infância, podem
até ser esquecidos com o passar do tempo,
mas impactam profundamente na maneira de viver e assimilar a realidade no futuro.

A neurociência se constitui assim em
atual e uma grande aliada do professor
para poder identificar o indivíduo como
ser único, pensante, atuante, que aprende
de uma maneira toda sua única e especial.

Para entender melhor o nível de aproveitamento da criança na Educação Infantil, precisamos entender que a formação de sinapses
tem seu ápice nesta fase de 0 a 5 anos, de
forma rápida e intensa.Sinapses são regiões
de proximidade entre neurônios e células
vizinhas, por onde são transmitidos impulsos nervosos. Quando esses impulsos passam para células vizinhas, é possível que
o cérebro responde aos sinais recebidos.

Um professor qualificado, um método de ensino adequado são facilitadores
dessa aprendizagem são fatores fundamentais para que todo conhecimento
que a neurociências nos viabiliza seja
efetivo, interagindo com as características do cérebro de nosso aluno. Esta nova
base de conhecimentos habilita o educador a ampliar ainda mais as suas atividades educacionais, abrindo uma nova
estrada no campo do aprendizado e da

A construção dos circuitos cerebrais é
altamente influenciada pelas experiências no início da vida, diretamente mediadas pela qualidade das relações sócio afetivas, principalmente pelas interações da
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criança com seus educadores. A aquisição
de competências mais complexas no futuro depende de circuitos mais fundamentais que surgem nos primeiros anos de vida.

é importante entender que os educadores, apesar de terem maior responsabilidade sobre uma criança pequena, não
devem impedir sua capacidade de autonomia e nem mesmo de errar para aprender.

Isso é válido para as diferentes dimensões
ligadas às funções cerebrais, sejam elas perceptuais cognitivas ou emocionais. De fato,
é incrível perceber como logo a partir do momento em que nascemos, somos capazes de
assimilar tanta informação de maneira tão rápida. Através campos de experiências, ela mostra como as crianças são capazes de aprender por meio de generalizações de pequenas
amostras. Ou seja, ao presenciar determinadas situações, eles criam suas próprias interpretações de acordo suposições lógicas.

Mesmo tão pequenos, eles já são capazes de tomar certas decisões e evoluem rapidamente. Uma das maneiras de trazer essa
autonomia com segurança é por meio da experiência lúdica. Seja por meio de histórias, jogos ou brincadeiras. Mas, especialmente algo
com que eles tenham poder te interação e que
possua real significado em suas vidas. Nessa
fase de intensa receptividade e imaginação
aflorada, o lúdico é um poderoso recurso.

Além disso, é preciso pensar a mente
humana como algo mais amplo do que o
cérebro e com um extremo potencial que
não deve se deixar por conta do acaso.
As mentes humanas não aprendem apenas com pequenas quantidades de dados.
As mentes humanas pensam novas ideias.

As brincadeiras são então aportes para estas
aprendizagens. Afinal a liberdade de brincar e
experimentar o mundo ao seu redor é o que
os permite trabalhar sua imaginação e testar
entendimentos muito antes de lidar com os
obstáculos e objetivos maiores no decorrer da
sua vida. O que sabemos é que com certeza o
aprendizado se estenderá e fará parte das bases em suas próximas etapas (RELVAS, 2011).

Se investirmos nesses aprendizes mais
poderosos e no desenvolvimento de bebês
e crianças, mães e pais, cuidadores e professores da mesma maneira que investimos em outras formas poderosas e elegantes de tecnologia, engenharia e design
nós não vamos apenas sonhar por um futuro melhor, vamos planejar um futuro.
Como vimos, essa fase está cercada de desafios e oportunidades, porém
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo de desenvolvimento e
aprendizagem das crianças na Educação
Infantil, está relacionado à sua plasticidade cerebral e quanto mais vivências
diferentes situações mais apreendem.
Para levar as crianças a vivenciar diferentes tipos de aprendizagens é necessário
que o educador infantil crie condições
de desenvolver as suas capacidades, formam conceitos, criam as suas hipóteses,
seleciona ideias, estabelece relações lógicas, integra percepções e se socializam.
A utilização de atividades lúdicas e de
materiais concretos está totalmente relacionada ao desenvolvimento cognitivo da criança. Entender que a neurociência pode contribuir para que os educadores desenvolvam
novas maneiras de ensino-aprendizagem.
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INCLUSÃO OU SEGREGAÇÃO NOS DIAS ATUAIS?
RESUMO: Este artigo propõe uma reflexão sobre o objetivo de estudar a educação
especial com um olhar reflexivo indissociável com o cuidar e educar. Para isso foi preciso compreender o processo das primeiras escolas voltadas a alunos especiais, assim
construindo uma bagagem a partir de questões que referem a seu cotidiano, seu senso
estético e juízo de gosto. Como aporte teórico foi utilizado o trabalho de (BARBOSA,
2009) no que se refere à reflexão sobre o processo de ensino/aprendizagem e seus
pontos principais são: leitura de mundo, conscientização crítica a partir da contextualização da realidade dos (as) educando (as), e agir para transformar; (FREIRE, 1996).
Que defende um professor crítico, e desafiador. Da mesma forma, foram realizadas
reflexões conjuntas pedagógicas. Foram realizados depoimentos com esses mesmos
grupos de alunos e professores com intuito de verificar as suas percepções do que a
educação inclusiva representa em seu cotidiano e na sua comunidade. Esta pesquisa
pretende construir uma didática apropriada para ampliação e resgate da verdadeira inclusão deixando de lada a segregação disfarçada de inclusão que vemos nos dias atuais.
Palavras-chave: Inclusão; Segregação; Qualidade na educação inclusiva.
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INTRODUÇÃO

Quanto mais conhecemos determinado fato ou assunto, mais nos sentimos seguros diante dele. O novo gera
insegurança e instabilidade, exigindo reorganização, mudança. É comum sermos resistentes ao que nos desestabiliza. Sem dúvida, as ideias inclusivas causaram muita desestabilidade e resistência (MINETTO, 2008, p.17).

Justifico que a real inclusão é pouco
conhecida, bem como os caminhos por
ela traçados até chegar aos dias atuais,
Este artigo busca tratar da inclusão sob a
perspectiva histórica, procurando apontar a inclusão deste o seu surgimento, a
mesma passou por diversas fases e momentos que lhes trouxe muitos desafios.

CONCEPÇÕES
E
ASPECTOS
HISTÓRICOS
Na década de 1960, o Brasil encontra-se
enredado por uma crise de democracia, o
governo se preocupa com a modernização
e a educação achava-se alienada em
relação a circunstância que se delineava no
país. A situação educacional necessitava
de mudanças, e as discussões centravam
na questão da escola pública contra os interesses da iniciativa privada. Essa movimentação propiciou a formação de uma
Campanha em Defesa da Escola Pública.

No Brasil, um ponto positivo foi o legislativos o documento que fundamenta a Constituição Federal de 1988, que
passou a exigir o respeito ao diferente,
isto é a diversidade. E um dos principais objetivos desta Lei são a habilitação e reabilitação das pessoas que
possuem deficiências e a promoção de
sua integração á vida comunitária, busco também evidenciar as necessidades
educacionais especiais e integração.

Nessa época, nasce à primeira Lei LDB
4024/1961, a qual representou o início da
qualidade educacional e administrativa. A
lei trouxe o emprego da expressão “educação” nos Títulos, foi a expressão ensino
que define os Capítulos nos quais fica claro
que a atenção é, de fato, centralizada para
o ensino. No que tange, a Educação Especial, a Lei n˚4.024/61, explicita no seu artigo 88 e 89 o enquadramento da educação
de excepcionais, se possível no sistema
geral de ensino e, que a iniciativa privada
receberá um tratamento especial por meio
de bolsas, empréstimos ou subvenções.

Para que haja de fato uma educação inclusiva é imprescindível que os professores
busquem capacitação, aperfeiçoamento e
formação continuada, a fim de proceder à
mediação ao receber alunos com necessidades educacionais especiais, visando um
ensino que respeite as diferenças e particularidades de cada indivíduo, assim valorizando sua importância e necessidades
modificando uma visão errônea de segregação que vemos atualmente nos sistemas de ensino fazendo com que as escolas busquem novos paradigmas e revejam
a ampliação de seu Currículo e de seu
Projeto Político Pedagógico, apoiando os
professores no processo de ensino-aprendizagem, valorizando um ensino que
leve em conta as diferenças de cada um.

Esta nova Constituição de 1967 trouxe
pequenas alterações, seu maior destaque foi o Artigo 168, que diz que a
educação “é um direito de todos, asse-
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gurando-se a igualdade de oportunidades”. Porém, os legisladores não deixam claro quem são os caracterizados
como toda a definição abstrata uma vez
que a grande preocupação era a alfabetização popular ou a grupos diferenciados.
Em 17 de outubro de 1969 a Constituição, mediante da Emenda Constitucional. n˚ 1, acrescenta no art. 175 § 4º que
“(...) Lei especial disporá sobre a assistência à maternidade, à infância e à adolescência e sobre a educação dos excepcionais”; Art. 176 “A educação, inspirada no
princípio de unidade nacional e nos ideais de liberdade e solidariedade humana,
é direito de todos e dever do Estado e
será dada no lar e na escola”, aqui retira
a igualdade de oportunidades, mas aparece a responsabilidade do Estado com a
Educação Especial no que se refere a assistência educacional dos excepcionais.
Nos últimos 50 anos a inclusão social
colaborou para a construção de políticas
e leis na criação de programas e serviços
focados no atendimento de pessoas com
necessidades educacionais especiais
(JÚNIOR, 2012), criando novas condições
de adaptações aos indivíduos em sistemas sociais comuns, dando-lhes a mesma
oportunidade dentro da sociedade que
são excluídos. O Brasil obteve um avanço
importante nesta construção de educação
inclusiva com a criação da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional 9394/96,
que em consonância com a Constituição
Federal garante a todos os mesmos direitos.
A história revela para a humanidade o
caminho da exclusão social No Brasil, até a
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década de 50, praticamente não se falava
em Educação Especial. Foi a partir de 1970,
que a educação especial passou a ser discutida, tornando-se preocupação dos governos com a criação de instituições públicas e privadas, órgãos normativos federais
e estaduais e de classes especiais. Hoje,
muitos autores defendem este sistema de
Ensino Especial paralelo, criado para educar os portadores de uma diferença, contribuem também para que sejam segregados, e excluídos da sociedade que os nega.
Estes autores parecem que desconhecem
a importância de se construir um processo
de inclusão, gradativo, que é aconselhado por muitos. A educação é responsável
pela socialização, que é a possibilidade
de uma pessoa conviver com qualidade
na sociedade, tendo, portanto, sendo um
ser humano cultural acentuado, viabilizando a integração do indivíduo com o meio.
Tem-se a Declaração de Salamanca
(1994) como marco e início da caminhada para a Educação Inclusiva. A inclusão
é um processo educacional mediante do
qual todos os alunos, incluído, com deficiência, devem ser educados juntos, com
o apoio necessário, na idade adequada e
em escola de ensino regular. Enquanto educadores, nosso papel frente à inclusão,
reside em acreditar nas possibilidades de
avanços acadêmicos dos alunos denominados normais, terão de se tornar mais
solidários, acolhedores diante das diferenças e, crer que a escola terá que se
renovar, pois a nova política educacional
é construída segundo o princípio da igualdade de todos perante a lei que abrange
as pessoas de todas as classes sociais.
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A prática da educação inclusiva merece
cuidado especial, pois estamos falando do futuro de pessoas com necessidades educacionais especiais. Antes
mesmo de incluir, é importante certificar-se dos objetivos dessa inclusão, para
o aluno, quais os benefícios/avanços, ele
poderá ter, estado junto aos alunos da
rede regular e produzir transformações.

cial esteja conceituada como modalidade
de educação escolar oferecida a educandos portadores de necessidades especiais.

A educação especial surgiu com muitas
lutas, organizações e leis favoráveis aos deficientes e a educação inclusiva começou
a ganhar força a partir da Declaração de
Salamanca (1994), a partir da aprovação
da constituição de 1988 e da LDB 1996.

§1º Haverá, quando necessário,
serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender as peculiaridades da clientela de educação especial.

Historicamente, a educação especial tem sido considerada como educação de pessoas com deficiência, seja
ela mental, auditiva, visual, motora, física múltipla ou decorrente de distúrbios
evasivos do desenvolvimento, além das
pessoas superdotadas que também têm
integrado o alunado da educação especial.
A deficiência principalmente a mental
tem características de doenças exigindo
cuidados clínicos e ações terapêuticas.
“A educação dessas pessoas é denominada de educação especial em função
da “clientela” a que se destina e para a
qual o sistema deve oferecer” tratamento especial” tal como contido nos textos
da lei 4024/61 e da 5692/71, hoje substituída pela nova lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei 9394/96.
Como se pode constatar na atual LDB, há
sensível evolução, embora o alunado continue com “clientela” e a educação espe-
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Art. 58. Entende-se por educação especial,
para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente
na rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais.

§2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas
ou serviços especializados, sempre
que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns do ensino regular.
§3º A oferta da educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa etária de zero a
seis anos, durante a educação infantil.
I – currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica,
para atender às suas necessidades.
II – terminalidade específica para
aqueles que não puderem atingir o nível
exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e
aceleração para concluir em menor tempo
o programa escolar para os superdotados;
III

–

professores

com

especial-
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ização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino
regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns;
Art. 59 Os sistemas de ensino assegurarão
aos educandos com necessidades especiais:
I – currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica,
para atender às suas necessidades.
II – terminalidade específica para
aqueles que não puderem atingir o nível
exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e
aceleração para concluir em menor tempo
o programa escolar para os superdotados;
III – professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino
regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns;
IV – educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na
vida em sociedade, inclusive condições
adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos
oficiais afins, bem como para aqueles que
apresentam uma habilidade superior nas
áreas artística, intelectual ou psicomotora;
V –
acesso
igualitário
aos
benefícios
dos
programas
sociais
suplementares
disponíveis
para
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o

respectivo

nível

do

ensino

regular.

Art. 60. Os órgãos normativos dos
sistemas de ensino estabelecerão critérios de
caracterização das instituições privadas sem
fins lucrativos, especializadas e com atuação
exclusiva em educação especial, para fins de
apoio técnico e financeiro pelo Poder público.
Parágrafo único. O poder Público adotará, como alternativa preferencial, a ampliação do atendimento aos educandos com
necessidades especiais na própria rede pública regular de ensino, independentemente do
apoio às instituições previstas neste artigo.
Parágrafo único. O poder Público adotará,
como alternativa preferencial, a ampliação
do atendimento aos educandos com necessidades especiais na própria rede pública
regular de ensino, independentemente do
apoio às instituições previstas neste artigo.
Além disso, a Constituição de 1988 estabelece que é necessário que promova “[...] o
bem de todos, sem preconceito de origem,
raça, sexo, cor, idade, e quaisquer outras formas de discriminação”. Outro ponto fundamental apontado é que a educação deve ser
igual para todos. Assim diz o artigo a seguir:
O dever do Estado com a educação será
efetivado mediante a garantia de:
Ensino
fundamental,
obrigatório
e
gratuito, inclusive para os que a este
não tiveram acesso na idade própria;
Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;
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Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente
na rede regular de ensino;
Atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares de
material didático - escolar, transporte, alimentação e assistência a saúde (MAZZOTA, 2005, p. 77).
Após tantos anos de segregação e isolamento, hoje essas pessoas são reconhecidas como
cidadãs, segundo a Constituição Federal de 1988. A inclusão escolar está diretamente relacionada às ações políticas, pedagógicas, culturais e sociais. Esse movimento torna possível a interação de crianças com necessidades especiais junto com as crianças sem necessidades especiais
convivendo no mesmo ambiente escolar, aprendendo e respeitando as diferenças (LIMA, 2006).
Um dos grandes desafios enfrentados pelas escolas, principalmente das redes públicas, é a formação de professores para o atendimento de alunos com necessidades educacionais especiais.

O PAPEL DO PROFESSOR NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA.
Sendo a educação especial uma área de estudo um tanto nova no campo da pedagogia, muitos professores encontram-se desestabilizados e despreparados frente às concepções e desafios estruturais sociais no que diz respeito às pessoas consideradas “diferentes”. Dessa forma, a partir do século XVI, a educação busca
teorias e práticas focadas ao ensino de qualidade, com profissionais comprometidos
em
dar
aos
seus
alunos
um
ensino
de
qualidade,
independente de suas diferenças individuais. Nessa perspectiva de estar aberto a conhecer o outro, Freire (2005) em sua obra Pedagogia da Autonomia afirma que;
O ideal é que na experiência educativa, educandos, educadoras e educadores, juntos ‘convivam’ de tal maneira com os saberes que eles vão virando sabedoria. Algo que não é estranho a educadores e educadoras. (FREIRE, 2005, p. 58)
Assim creio que a formação continuada do professor deve ser um compromisso dos sistemas
de ensino comprometidos com a inclusão. Nessa perspectiva, assegurando que sejam aptos
e conscientes elaborando e implantando novas propostas e práticas de ensino para responderem às características de seus alunos sendo significativas, incluindo aquelas evidenciadas
pelos alunos com necessidades educacionais especiais. Portanto, deduzimos que os professores devem ser capazes de analisar os domínios de conhecimentos atuais dos alunos, as diferentes necessidades de demandas no processo de aprendizagem, elaborarem atividades, prever
formas de avaliar os alunos para que as informações sirvam para aprimorar o atendimento
daquelas com maiores dificuldades..Quanto ao professor Xavier (2002) considera o seguinte:
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É preciso pensar e valorizando espaços
existentes eliminando barreiras físicas, fazendo uma adaptação significativa dos espaços físicos as crianças com necessidades
educacionais especiais e oferecendo oportunidades diversificadas para elas explorá-las
e descobrirem por si mesmas formas de se
apropriarem dele. Como podemos observar
os desafios à inclusão são bastante complexos, por isso, há necessidade de um mais
comprometimento com a Educação Especial.

A construção da competência do professor para responder com qualidade às necessidades educacionais especiais
de seus alunos em uma escola inclusiva, pela mediação
da ética, responde a necessidade social e histórica de superação das práticas pedagógicas que discriminam, segregam e excluem, e ao mesmo tempo, configura, na ação
educativa, o vetor de transformação social para a equidade, a solidariedade, a cidadania (XAVIER, 2002, p. 19).

A elaboração de políticas de formação
de professores tem como fundamentos legais, atualmente, entre eles os objetivos e metas do novo Plano Nacional
de Educação que, segundo a legislação.

FAMÍLIA X ESCOLA NA INCLUSÃO
O papel da família e da escola no que se
refere ao processo educativo dos alunos com
necessidades especiais são de grande importância para Educação e deve garantir que
a aprendizagem dos alunos especiais aconteça de forma ética e significativa, democrática e cidadã. Portanto, cabe aos profissionais
da educação, ou seja, aos professores darem
o primeiro passo para que a parceria entre a
escola e a família possa acontecer de forma
efetiva. Para que se possa construir uma sociedade inclusiva é preciso antes de qualquer
coisa, uma mudança no pensamento das pessoas e na estrutura da sociedade. Isso requer
tempo e o que irá desencadear essa mudança é a própria família, logo a sociedade.

4. Universalizar para a população de 4
(quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao
atendimento educacional especializado,
preferencialmente na rede regular de ensino, como a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou a serviços
especializados, públicos ou conveniados.
A formação continuada dos educadores
deve capacitá-los e incentivá-los conhecer
melhor o que hoje se sabe a respeito das
possibilidades de trabalho pedagógico com
crianças com necessidades educacionais especiais, bem como auxiliar as crianças
na construção de conhecimento cada vez
mais ampliado e significativo acerca do
mundo e de si mesmo (OLIVEIRA, 2005).

Ressaltando os diálogos de reflexão crítica
sobre a realidade e condições sociais o qual
o educando está inserido, assim reconhecendo como portador de uma cultura históricas,
política e sociais, com isso o professor poderá
explorar as potencialidades de suas propostas pedagógicas de forma atualizada tran-
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spondo ao contexto de ensino/aprendizagem
, assim repensando na realidade do educando.
Conforme a LDB e o Estatuto da Criança e
do Adolescente, as escolas têm a obrigação
de se articular com as famílias, e os pais têm
direito a ter ciência do processo pedagógico. Sabemos que isto só será alcançado se
oferecermos os educandos o pleno acesso aos recursos culturais relevantes para
a conquista de seus direitos. Tais recursos
incluem tanto os domínios do saber tradicionalmente presentes no trabalho escolar
quanto as preocupações com as questões
éticas relativas à igualdade de direitos, à
dignidade do ser humano e à solidariedade.
Nesse sentido, o propósito dos Parâmetros,
é apontar metas de qualidade que ajudem o
aluno a enfrentar o mundo atual como cidadão
participativo, reflexivo e autônomo, conhecedor de seus direitos e deveres. A família tem
que se comportar como uma escola e a escola
como uma família. Tem que haver uma parceria.
O papel dos pais é estimular o comportamento de estudante nos filhos mostrando interesse no que eles aprendem a ensinar a educação básica e preparar os filhos para a vida
considerando a história do processo pessoal
do educando e sua relação com as atividades
desenvolvidas na escola, observando os trabalhos e seus registros orientando-se pelos resultados obtidos e replanejar modos criativos
de avaliação dos quais o aluno pode participar
e compreender, Já a escola complementa isso,
oferecendo conteúdo e formação educacional.
É possível perceber nos estudos de VASCONCELOS (1989) que cada vez mais os
alunos vêm para a escola com menos limites
trabalhados pela família e muitos pais che-
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gam até mesmo a passar toda responsabilidade para a escola. ela é parte integrante do
processo educativo dos alunos, seu desenvolvimento na escola é insubstituível e extremamente necessário. E o pilar mais importante no processo, deve criar condições
emocionais e de sustentabilidade ao aluno.
Cabe à escola promover também situações de auto-avaliação para desenvolver a
reflexão do aluno sobre seu papel de estudante. É interessante que a auto-avaliação
seja orientada, pois uma estrutura totalmente aberta não garantirá que o aluno do
ensino fundamental reconheça os pontos
relevantes de seu percurso de aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sabemos que este trabalho está longe
de encerrar as perguntas a respeito da importância da verdadeira inclusão na educação, mas podemos chegar à conclusão de
que para um aprendizado de excelência, o
ideal é uma escola com estrutura adequada
com áreas livres para movimentação corporal, professores com formação adequada
que estimulem seus alunos a criação e recriação deixando possibilidade de progredir
graficamente, assim cumprindo sua função
na sociedade, de levar a criatividade, criando talentos, é preciso desempenhar desde cedo em nossas escolas a criatividade.
Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional n° 9394/1996 foi outro ponto importante sobre a inclusão em termos legais,
pois foi mediante dessa Lei que o sistema
de educação brasileira definiu, e regulamen-
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tou e apontar os preceitos tanto para educação básica como para a educação superior e também para a modalidade de ensino a
educação especial. Não é preciso ser doutor
para ter amor e dedicação por alunos que
precisam de um cuidado uma atenção maior.
Pois Quando falamos sobre inclusão é
possível notarmos a diversidade de significados e diferentes aspectos que a cerca,
tornando-a uma palavra Utilizada por todos, sendo tratados no senso-comum sem
saber o seu significado. Enfim chegamos
ao principal desafio, a inclusão na escola e suas dificuldades enfrentadas por todos que convivem no ambiente escolar.

LAIS FLAUSINO DOS SANTOS CASTRO

A educação especial diz respeito ao
atendimento específico de pessoas portadoras de necessidades em instituições
especializadas, nesse sentido tem como
objetivo inserir portadores e não portadores de necessidades em salas de aula
de escolas comuns (MANTOAN, 2006).

Graduação em Pedagogia pela Faculdade
UNINOVE- Universidade de Nove de Julho
(2013); Especialista em Arte Educação pela
Faculdade Mozarteum de São Paulo (2017);
Professora de Educação Infantil no CEU CEI
Parelheiros.

E para que realmente se efetive uma educação inclusiva de qualidade devemos pensar em atividades propostas ao conjunto das
crianças e torná-las acessíveis aquelas com
necessidades especiais. É preciso pensar nos
espaços existentes eliminando as barreiras e
buscando uma educação inclusiva e uma escola adequadas sem barreiras arquitetônicas,
valorizando cada espaço de aprendizagem e
olhando as necessidades educacionais especiais e oferecendo oportunidades diversificadas para elas explorá-las e descobrirem formas
de se apropriarem dele. Como podemos observar os desafios à inclusão são bastante complexos, por isso, há necessidade de um mais
comprometimento com a Educação Especial.
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A NEUROPSICOPEDAGOGIA E A EDUCAÇÃO
RESUMO: O presente trabalho quer ser um instrumento a mais sobre a temática da Neuropsicopedagogia enquanto ciência que estabelece seu rol de estudos de como os aspectos da
neurociência podem ajudar nos processos de ensino aprendizagem. Por isso, discorreremos
sobre os conceitos básicos da Neuropsicopedagogia, seu campo de atuação, de quanto o emocional e o social são importantes para o cognitivo e a aprendizagem e quão importante é compreender como funciona a memória e compreender seus níveis é imprescindível para a prática
pedagógica. Ainda trataremos dos questionamentos de como as dificuldades psicomotoras e
o Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade podem ser um fator dificultador para as
relações de aprendizagens e os desafios que essas situações colocam diante do universo escolar.

Palavras-chave: Neuropsicopedagogia; Educação; Memória, Dificuldades de Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO
Sabendo que a Neuropsicopedagogia é o
conjunto dos saberes constituídos historicamente da Neurologia, da Psicopedagogia,
da Fonoaudiologia e a Terapia Ocupacional, podemos assim iniciar afirmando que entender cada vez mais profundamente como
a neuropsicopedagogia pode auxiliar profissionais da educação na compreensão de fatores cognitivos, o comportamento e a linguagem desembocando assim em possíveis
melhorias nos processos de ensino e aprendizagem. Diante disso, convém dizer que
Por meio das funções executivas, é que o
ser humano não só será capaz de gerar pensamentos e respostas inteligentes mas também
de analisar, filosofar, pensar sobre o pensamento, programar ações, gerar, retardar ou
suprimir respostas, desenvolver a teoria da
mente – por onde será capaz de antecipar
pensamentos e comportamentos de outras
pessoas – controlar e regular o processamento
da informação no cérebro e, principalmente,
aprender. (ROBERT METRING, 2016, p. 26)
Tomando como premissa a afirmação acima, fica claro a necessidade de compreender
nos espaços escolares como os princípios
fundamentais da neuropsicopedagogia podem nortear as ações pedagógicas com vistas
a verificar como se constituem as análises que
as pessoas fazem de situações diversas, sobre
como refletem e pensam sobre suas ações
cotidianas ou esporádicas e assim, como antecipam possíveis ocorrências que se apresentam no percurso de vida de cada indivíduo.
Compreender esses mecanismos e como
eles funcionam nos processos de ensino cru82

cialmente é um aliado dos profissionais de educação no sentido da promoção das aprendizagens e como ela se dá no cotidiano escolar. É
importante dizer que algumas das disfunções
cognitivas podem ser silenciosas e quase imperceptíveis, por isso, projetos que visem desde ações de políticas públicas até pedagógicas
realizadas no chão da sala de aula, como por
exemplos, por meio de jogos diversos, práticas
esportivas variadas, múltiplos métodos educativos e a própria percepção dos familiares
e dos aspectos da vida social do educando.
Falando sobre o meio em que o educando
vive e convive, é importante deixar claro que,
Piaget na verdade não abordou somente a
questão cognitiva como também fez relações
de como o conhecimento se dá na ação do
educando com o meio em que está inserido,
posto isso, Piaget afirma que “o conhecimento
resultaria de interações que se produzem no
meio caminho entre os dois, dependendo, portanto, dois ao mesmo tempo” (PIAGET, 1973).

O COGNITIVO, O EMOCIONAL E O
SOCIAL
É de amplo conhecimento que desde o
desenvolvimento embrionários, passando
pela maturidade, pelo envelhecimento e pela
morte, esses são fenômenos sequências da existência de cada ser humano, inclusive, naquilo que tange ao sistema nervoso. Dessa forma,
é importante destacarmos que a inteligência
também seguirá uma organização de sequência, haja vista que o sistema nervoso está
em constante transformação. Dessa forma
O desenvolvimento neural segue uma
sequência de etapas que conduzem à gradativa especialização dos neurônios juve-
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nis, à sua agregação e à formação de circuitos neurais entre eles. As células nervosas
se dividem várias vezes, mas em certo momento interrompem o ciclo celular, migram para locais de destino, adquirem suas
características morfológicas, funcionais e
químicas, emitem axônios que crescem a
locais distantes e lá estabelecem sinapses
(LENT apud Marta Pires Rocha, 2016, p 37).
Uma exemplificação clara da afirmação acima é que a neurociência em seus vários níveis
de enfoque, particular ou interdisciplinarmente
apresenta que o cérebro humano pode ser estudado a partir do seu funcionamento celular;
dos sistemas funcionais (visão, audição, motor, paladar etc); do comportamento das estruturas neurais (sono, atenção, emoção); do
comportamento cognitivo (comportamentos,
capacidades, aspectos da linguagem, consciência, tomada de decisão e planejamento).
Além dos citados acima, Rocha (2016, apud
GARDNER, 1994, p. 38) defenderá que devemos incluir nesses estudos situações específicas que abarcam a inteligência artificial, a
Filosofia, a Psicologia, a Linguística e a Antropologia).Retomando Piaget (1973), o pesquisador é enfático ao estabelecer quatro fases do
desenvolvimento que acontecem cronologicamente um após o outro, mesmo que haja uma
variação de ritmo de indivíduo para indivíduo
devido a questões de ordem cultural ou social.
Essas quatro fases são conhecidas como
sensório-motor, pré-operatório, operatório
concreto e operatório formal. Cada uma dessas fases apresenta características específicas
de organização, compreensão e adaptação de
aprendizagens que após serem superadas ou
apreendidas elevam o educando à outra fase

83

sucessivamente, num movimento de assimilação e acomodação de saberes fazendo com
que o educando desenvolva habilidades de realizar tarefas perceptivas, motoras e cognitivas.
No mesmo conceito de compreensão de
aspectos da aprendizagem, o pesquisador
Damásio se debruça sobre os fundamentos
neurais da razão e apresenta como a capacidade de refletir e fazer inferências de uma
forma organizada podem ocorrernão tenham
se desenvolvido, quer em termos evolutivos,
quer em termos de cada indivíduo em particular, sem a força orientadora dos mecanismos
de regulação biológica, dos quais a emoção e
o sentimento são expressões notáveis. Tem
sido tão óbvio que a mente surge da atividade dos neurônios, que apenas se fala desses como se o seu funcionamento pudesse ser
independente do funcionamento do organismo. Mas, à medida em que fui investigando perturbações da memória, da linguagem,
e do raciocínio em diferentes seres humanos
com lesões cerebrais, a ideia de que a atividade mental, dos seus aspectos mais simples
aos mais sublimes, requer um cérebro e um
corpo propriamente dito, tornou-se notoriamente inescapável. (DAMÁSIO, 2014, P.41)
Embora, Piaget e Damásio apresentem
modelos interacionistas, ambos os pesquisadores enveredam-se por caminhos diferentes
em seus estudos e enfoques. Piaget traz afirmações no campo do desenvolvimento de habilidades essenciais à vida e as questões de
habilidades adaptativas. Já Damásio tem seu
enfoque na gênese, nos modos de conhecimento até o nível de pensamentos altamente
elaborados, como por exemplo, a constituição
do pensamento científico. Isso não significa
que um ou outro autor é superior ao outro no
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que traz de contribuições ao campo científico, uma vez que ambos têm como tema central a compreensão do funcionamento do
organismo como um todo e não somente o
cérebro.

que a memória é de suma importância para
o estabelecimento das capacidades cognitivas, uma vez que codificação, armazenamento e recuperação de informações são essenciais no processo de ensino-aprendizagem.

Um dado importante a se mencionar é que
Piaget em seus estudos não estabelece as
relações entre as correspondências entre as
estruturas celulares e a molecular da cognição. Isso, muito provavelmente, por que
durante seus estudos não havia ainda recursos tecnológicos que viabilizasse seus estudos nesse campo.

É importante dizer que determinadas situações são mais fáceis ou difíceis de serem memorizadas. É o caso, por exemplo,
de uma criança que sofre bullyng na escola. Pelo bullying se apresentar como uma
ameaça à criança, determinadas áreas do
cérebro são acionadas numa tentativa de
defesa e deixando marcas psicológicas. Da
mesma forma, situações de intenso prazer,
como ganhar um campeonato ou um torneio
deixará marcas positivas na vida da criança.

A MEMÓRIA: FATOR CRUCIAL PARA O
SUCESSO ESCOLAR
Sobre a memória, pode-se afirmar que é
uma habilidade necessária e importante para
o pleno desenvolvimento do ser humano a
fim da promoção de uma vida saudável e
produtiva e que nascemos com uma estrutura anatômica cerebral pronta para codificar,armazenar e recuperar informações.

BUENO e OLIVEIRA (2004, p. 150), irão
afirmar que a consolidação da memória se
dará primordialmente pela amígdala cerebral que faz parte do sistema límbico, sobretudo se nessa experiência houver algum
tipo de emoção envolvida, “Alguns estudos
com neuroimagem também foram realizados, tendo eles confirmado a participação da
amígdala na modulação da memória emocional, especialmente na codificação” (CAHILL,
apud BUENO E OLIVEIRA, 2004, p.150).

No entanto, somente isso não é suficiente
para garantir uma performance ideal, uma vez
que ao longo da existência de cada indivíduo
precisa-se haver estimulação para que possamos alcançar as estruturas superiores almejadas. Isto é, nascemos e começamos a
receber uma série de informações, mesmo
que de forma incipiente, mas que serão de
fundamental necessidade para a aquisição
de competências futuras, tais como, a linguagem, o desenvolvimento motor, as lembranças de episódios, espaços, pessoas etc.
Sabendo que a memória embora não é uma
estrutura, mas um mecanismo atrelado ao
sistema nervoso estabelecendo seu funcionamento por meio de cooperação e integração e que nos auxilia na recuperação e
retenção de informações, podemos afirmar

É comum haver questionamentos do
porquê não esquecemos de como dirigir um
carro, andar de bicicleta ou dar laços nos sapatos, mesmo que fiquemos muito tempo sem
realizar tais ações e, em contrapartida, esquecemos com frequência conceitos e conteúdos
que aprendemos na aula do dia anterior. Para
compreender esses fenômenos, é de suma
importância compreender que há cinco tipos
de memória que atuam de maneira distinta no
cérebro do aluno armazenando e processando
de diferentes formas as informações recebidas

84

Revista Educar FCE - 20 ª EDIÇAO - MAIO - 2019

pelos professores em sala de aula. Por isso, a
real necessidade de estímulos diversificados
no ambiente escolar, desde a repetição de informações até a assimilação por associações.
Destacamos a seguir os tipos de memória:
• Memória sensorial: ligada aos nossos
órgãos sensoriais (visão, audição, olfato, paladar, tátil) não depende de nossa
consciência para que seja acionada. Sendo assim recebemos o estímulo e imediatamente a memória sensorial entra em
ação, caso seja uma informação importante é armazenada, se não, é descartada.
• Memória imediata ou de curtíssimo prazo: relacionada às áreas
pré-frontais é a capacidade de reter
palavras, números e imagens. Normalmente dura de 1 a 3 minutos.
• Memória de curto prazo: também conhecida como memória primária ou depósito de curto prazo é limitada a uma
quantidade pequena de informações, ou
seja, sete itens. Dura de alguns minutos
até 6 horas. Salientamos que para a informação recebida dure até 6 horas, ela precisa ser importante para o indivíduo que
a recebeu. Por exemplo, para uma criança sai de casa, vai até o vizinho e pede
o número de telefone que a mãe lhe solicitou para o vizinho e o repassa pra sua
mãe num espaço de 30 segundos e depois vai brincar na rua, jogar vídeo game
e após seis horas não lembra mais do
número não há a indicação de um problema de memória, pois o número do vizinho não é importante para essa criança.
• Memória operacional: conhecida também como memória de trabalho. Esse
tipo de memória tem como função reter
uma informação por um curto período
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de tempo com a finalidade de analisar,
selecionar, e comparar a informação ou
informações recebidas com outras da
memória de curta ou longa duração. É na
memória operacional que se estabelecem as tarefas cognitivas de raciocínio,
compreensão e resolução de problemas.
• Memória de longo prazo: conhecida
também como memória de longa duração. É formada pela memória declarativa ou explícita e a memória não
declarativa ou implícita. A memória
de longo prazo não declarativa se dá
nas situações de práticas de repetição
e
de
condicionamento
simples.
• A memória de longo prazo declarativa
pode se dar por meio de situações onde
prestamos bastante atenção à informação
para compreendê-la ou por realizações
de conexões ou associações entre novas
informações ou informações que já possuímos, é o processo de consolidação.
A memória de longo prazo declarativa
está associada a aprendizagem formal e
sistemática. Por isso podemos afirmar,
quanto mais tempo um determinado item
permanece no depósito de curto prazo,
maior é a probabilidade de que ele venha
a ser transferido para o de longo prazo. (BUENO E OLIVEIRA, 2004, p.137).

Sobre o déficit de memória
Os déficits de memória da fonte estariam mais presentes em crianças, cujos lobos frontais possuem desenvolvimento
mais lento, e em idosos, com propensão a
neuropatologias com o avançar da idade,
bem como em esquizofrênicos cujos déficits de monitoramento da fonte estariam
em forma de delírios. (Sampaio, 2014, p.58)
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Problemas endócrinos, metabólicos, de
depressão, ansiedade, uso de drogas, cansaço, distúrbios do sono, estresse e má alimentação podem dificultar a capacidade de
retenção de informações e devem ser motivos de investigação neurológica, psicológica, psicopedagógica, da família e da escola.
Esses fatores normalmente não afetam
diretamente a memória, mas sim a atenção
e a concentração. No entanto, quando muito intensos podem provocar alterações temporárias da memória. É o caso dos conhecidos “brancos’ que ocorrem em situações de
ansiedade intensa. (GODOY, 2004, P.59)
Os alunos costumam ter estratégias
próprias para memorizar conteúdos escolares, no entanto, muitas vezes amparadas em
exercícios de memorização com finalidades
de realizarem uma prova. No entanto, quando esses testes passam acabam esquecendo
dos conceitos memorizados pois foram armazenados por um curto período do tempo.
Diante disso, a simples repetição para ir bem
numa prova sem uma orientação adequada
não é um bom método de estudo, pois em
geral são ruins ao longo prazo. Uma estratégia
boa e viável é quando o professor ensina seus
alunos a realizar táticas de memorização com
recursos e técnicas adequadas que organizem
as informações por meio de códigos, imagens e
até mesmo rimas que se constituirão em situações eficazes de aprendizagem efetiva para
além de provas e testes. Uma possibilidade é
Nossa memória funciona melhor quando as informações são relacionadas de maneira fazer sentido para nós, principalmente
quando podemos relacionar com alguma in-
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formação que já possuímos. Memorizar figuras aleatórias não faz sentido para o nosso cérebro, já encaixá-las em um contexto
como o sistema límbico, responsável por
nossas emoções e, como já dissemos anteriormente, o que esta área tende a ser
mais consolidado. (SAMPAIO, 2016, P. 61)
Isto é, realizar associações podem melhorar
o desempenho escolar dos alunos, ao passo
que compreende-se o contexto do que é estudado. Para situações de aprendizagem onde
é primordial memorizar nomes de partes do
sistema digestório, circulatório, ossos do corpo e outros poderá se trabalhar com técnica de associações de palavras. Diante disso,
compreender como a memória funciona e
quais as melhores técnicas para memorização
poderão melhorar o rendimento escolar dos
alunos e identificar possíveis distúrbios de
aprendizagem associados ou não a memória.

DIFICULDADES PSICOMOTORAS E
SUA RELAÇÃO COM DIFICULDADES
DE APRENDIZAGEM
A primeira unidade funcional regula o tônus
cortical e exerce a função de alerta regulando as funções vitais durante o sono. Essa unidade funcional estrutura-se pelo tronco cerebral, diencéfalo e as regiões e mediais do
córtex. A segunda unidade funcional obtém,
capta, processa e guarda as informações oriundas do mundo exterior por meio da análise
visual e auditiva e pelo córtex sensitivo.
Estrutura-se pelos lobos occipital, temporal parietal, regiões posteriores e laterais do
neocórtex. A terceira unidade funcional or-
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ganiza as ações conscientes, programa, re- TDAH: DESAFIOS DE UMA EDUgula e verifica as atividades mentais e a moCAÇÃO CONTEMPOR NEA
tricidade. É composta pelos lobos frontais
e depende da primeira e segunda unidades
O Transtorno de Déficit de Atenção/Hippara que sua ação seja eficiente e eficaz. eratividade, mensurado pela sigla TDAH,
é um dos transtornos que já se destacam
desde a infância, assim como por exemSe a Motricidade está ligada à integração plo, os Transtornos dos Espectro Autista.
da tonicidade, da postura, da equilibração
e da musculatura, e por isso, depende do
O TDAH por tratar-se de um transtorno de
desenvolvimento ósseo-muscular, a Psi- origem no neurodesenvolvimento apresencomotricidade está atrelada a um campo ta suas características acentuadamente em
mais amplo que compreende a regulação problemas comportamentais e frequentes
inteligível incluindo como se dá a elabo- desatenção e/ou hiperatividade ou mesmo a
ração, planificação, regulação, controle e ex- impulsividade. Como já mencionado, por ser
ecução e assim estão intimamente ligadas o TDAH um transtorno do neurodesenvolviao desenvolvimento neurológico e motor. mento seus sintomas são presentes antes
mesmo da fase escolar e antes da puberdade.
Por isso, podemos afirmar que a Psicomotricidade une a educação do movimento corporal e do intelecto, da ação e do pensamento, das funções neurofisiológicas e psíquicas.
Diante disso, ressalta-se a importância de
desde a Educação Infantil, nos primeiros
anos do Ensino Fundamental e os professores de Educação Física desenvolveram
atividades que promovam a desenvolvimento da motricidade e da psicomotricidade.
Atividades essas que envolvem e explorem
a motricidade global, lateralidade, orientação
espacial, orientação temporal e equilíbrio.
Ainda se faz importante de forma disciplinar
realizar atividades que contemplem noções
de direção (em cima e embaixo, dentro e fora,
subir e descer, longe e perto, cheio e vazio)
além de no processo de aquisição de leitura
e escrita explorar tamanhos e formas de letras, forma, quantidade realizando comparações entre palavras parecidas (MALUF, 2005).
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Os sintomas, geralmente, são estáveis ao
longo do desenvolvimento da pessoa e seus
riscos são muito comumente atribuídos a fatores genéticos. Um dos principais sintomas,
como também já mencionado e que chama
a atenção dos pais e família desde cedo é
a desatenção. Por tratar-se de um transtorno de neurodesenvolvimento, é importante que seja detectado quanto mais cedo
possível pois um importante aliado para
amenizar tais sintomas é o autocontrole.
Posto isso, quanto mais precoce se dá o diagnóstico mais cedo as intervenções poderão
diminuir os prejuízos acumulados ao longo do
tempo e é, exatamente, aí que a neuropsicologia por ser um campo multidisciplinar que
estuda os processos e as funções mentais do
cérebro pode ser uma importante aliada na
busca de ferramentas clínicas que auxiliem e
interfiram nos processos cognitivos e comportamentais para o entendimento do po-
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tencial de adaptação funcional do examinando. É importante deixar claro, que os exames
neuropsicológicos por si só não são suficientes para determinar o diagnóstico de TDAH,
pois embora os testes levem em consideração
a investigação da quantidade, intensidade e
frequência de sintomas comportamentais,
idade e início dos sintomas, ainda é necessário
excluir outros problemas de saúde e levar em
conta todos os fatores cotidianos da vida social do indivíduo (COSTA, PAIVA, PAULA,
MIRANDA e MALLOY-DINIZ (2017, p. 70).
E quais são esses domínios cognitivos mais
prejudicados? Dentre eles, aqueles de controle executivo, isto é, os que abarcam as
funções executoras revelados em situações
que requerem memória operacional, controle
inibitório, flexibilidade cognitiva, planejamento e resolução de problemas. Outros aspectos
também podem ocasionar implicações negativas ao cotidiano aos indivíduos com TDAH,
são eles: aversão a atraso ou espera e recompensas que não tenham seu efeito imediato.
Não é raro o TDAH apresentar comorbidades com Transtorno de Oposição Desafiante, Transtorno de Conduta, Transtornos
de Ansiedade, Transtornos Depressivos, bem
como, outras patologias psiquiátricas. Além
disso, especificamente no campo cognitivo
ainda podem apresentar Dislexia, Discalculia
e Déficits Fonológicos. Sem subjugar outros
prejuízos, fica portanto evidente, que entre os campos mais afetados da vida do indivíduo com TDAH está o desenvolvimento
nas atividades escolares e que embora um
exame não seja suficiente para determinar clinicamente o TDAH, as contribuições
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da Neuropsicologia realiza uma função primordial na identificação dos sintomas do
TDAH, na investigação de comorbidades e
na definição de terapias diversas com vistas
ao acompanhamento e auxílio nos profissionais que podem determinar uma intervenção farmacológica ou não farmacológica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Neuropsicopedagogia como conjunto dos
saberes constituídos historicamente da Neurologia, da Psicopedagogia, da Fonoaudiologia e a Terapia Ocupacional, e consequentemente o profissional de neuropsicopedagogia,
pode ser um importante aliado da promoção
e da melhoria da Educação uma vez que em
seus saberes traz uma gama de ciências que
procuram compreender o vasto mundo do
comportamento humano a partir do funcionamento do sistema nervoso e do cérebro.
No mesmo viés, com a chegada de crianças
com diversos tipos de deficiências nas unidades escolares, desde dificuldades psicomotoras, TDAH, entre muitas outras não citadas neste trabalho, a Neuropsicopedagogia
auxilia a compreensão de quais características podem acometer crianças com essas
gias fazendo o profissional de educação refletir de como pode promover metodologias
e práticas que ensejem na promoção integral de todos os educandos sem distinção.

Revista Educar FCE - 20 ª EDIÇAO - MAIO - 2019

RAFAEL ANDRADE DOS SANTOS
Graduação em Letras – Língua Portuguesa e Língua Inglesa pela Universidade Paulista (2006);
Graduação em Pedagogia – Universidade Uninove (2009). Professor de Ensino Fundamental
II e Médio – Língua Portuguesa - na EMEF M’ Boi Mirim I, atuando na Coordenação Pedagógica. Professor de Ensino Fundamental II e Médio – Língua Inglesa – na EMEF Procópio Ferreira.

89

Revista Educar FCE - 20 ª EDIÇAO - MAIO - 2019

REFERÊNCIAS
BUENO, O.F.A. & OLIVEIRA, M.G.M.
Memória e amnésia. In: Andrade, V. M. et
al (Org). Neuropsicologia Hoje. São Paulo: Artes Médicas, 2004, p. 135 -163.
GODOY, R. Memória. In: Valle. L.E.L.R. &
Capovilla, F.C. (Org). Temas multidisciplinares de neuropsicologia e aprendizagem.
Ribeirão Preto: Tecmed, 2004, p. 429-437.
GOUVEIA, Beatriz & PLACO, Vera Maria Nigro de Souza Placo. A formação permanente, o papel do coordenador pedagógico e a
rede colaborativa. São Paulo: Loyola, 2015.
MALUF, Maria Irene. A dificuldade de
aprendizagem vista pela psicopedagogia
clínica. In: Sociedade Brasileira de Neuropsicologia. (Org) Neuropsicologia e Aprendizagem. 1 ed. São Paulo: TECMED, 2005.
OLIVEIRA, A.A.S. Estudos na área da deficiência intelectual: avaliação pedagógica,
aprendizagem e currículo escolar. 2015.
358f. Tese. (Livre-docência em Educação Especial). Universidade Estadual Paulista “Júlio
de Mesquita Filho”. UNESP, Marília, 2015.
PIAGET, J. A Epistemologia Genética. Petrópolis: Editora Vozes, 1973.
_________. A formação do símbolo na criança. 3ª ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. Orientações para o trabalho com Linguagem
Escrita em turmas de seis anos de idade.

90

Revista Educar FCE - 20 ª EDIÇAO - MAIO - 2019

O AUTISTA E A VIDA ACADÊMICA
RESUMO: Este estudo tem como alvo apresentar uma visão geral sobre a percepção do Autismo, principais sintomas e seu desenvolvimento de aprendizagem, em que observamos na
escola no cotidiano da vida acadêmica, com o intento de distinguir mais sobre o autismo e
procurar metodologias através de pesquisas bibliográficas, para ajudar os professores da escola
regular como trabalhar inclusão com crianças autistas, sabendo que existem muitas coisas que
podem ser perpetradas em prol do aluno autista, a principal é acreditar que ele tem potencial
para instruir-se, é preciso saber que ele enxerga o mundo de forma distinta, mas vive no nosso
próprio mundo, e cabe a nós não deixá-lo ficar fora da escola e nem privado do convívio social.
Palavras- chave: Autismo; inclusão escolar; aprendizagem.
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INTRODUÇÃO
Este artigo refere-se a uma pesquisa de
caráter qualitativo e tem por objetivo investigar se é possível desenvolver habilidades sociais, educacionais, atingindo a alfabetização e
o êxito na vida acadêmica em crianças com diagnóstico de autismo. Mesmo não tendo certeza se este é o melhor caminho a ser seguido,
inicialmente, por meio de levantamento teórico de vários autores especialistas da área, a
ideia é identificar e traçar uma linha do desenvolvimento das crianças autistas no ambiente
escolar abordaremos informações sobre a
temática do autismo em que se faz necessário
conhecer a palavra autismo, suas causas e diagnósticos. No convívio escolar, ou melhor, dizendo na educação. É importante saber como
os indivíduos autistas se comunicam com os
outros, qual a linguagem desenvolvida por
eles e como é a sua forma de aprendizagem.
Defende-se neste artigo a maneira de fornecer ao autista uma educação favorável,
pois a escola recebe crianças essas crianças
e não sabem identificar as características
delas, além de que os profissionais da educação devem estar preparados para lidar
com essas crianças. Deve-se entender o
processo de desenvolvimento e aprendizagem desses alunos, buscando estratégias para a alfabetização dessas crianças.
Diante dos dados obtidos sobre a educação
das crianças autistas e a sua inclusão na vida
escolar pretendo com este estudo analisar a
importância da inclusão dessas crianças no
ambiente escolar, as dificuldades encontradas
pelos educadores para se adequarem as novas situações.Com base nessas informações
será feito um esclarecimento para que fique
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claro que é fundamental a estimulação destas
crianças; deve haver uma rotina de trabalho,
mas o mundo não deve adaptar-se a eles, e
sim, eles ao mundo; é necessário fazer enfrentamento com situações que lhes pareçam
difíceis, para que não haja agravamento em
sua vida. Partindo-se do pressuposto de que
a escola é um espaço no qual são vivenciadas experiências estruturantes no processo
de hominização, é importante pensar em uma
relação educando-educador mais ampla, que
leve em consideração o ser na sua totalidade,
nas suas múltiplas dimensões. Assim, indagar
sobre outras possibilidades de relacionamento
torna-se necessário. Não é tarefa fácil. Muito
pelo contrário, é árdua, se pensarmos na complexidade do processo ensino-aprendizagem.

AUTISMO
O Autismo foi diagnosticado pela primeira
vez há cerca de 60 anos pelo psiquiatra americano Leo Kanner. O mesmo acreditava tratar-se de um distúrbio psicológico, reflexo das
atitudes de maus pais, ou, mais especificamente de uma mãe fria e distante. Felizmente
essa tese perdeu a credibilidade, porém ainda
não se sabe ao certo qual ou quais as causas do Autismo. Quando abordamos sobre o
tema autismo infantil deve-se referenciar os
pioneiros Leo Kanner e Hans Asperger que,
separadamente, publicaram os primeiros trabalhos sobre esse transtorno. Kanner, em
1943, descreveu a condição de onze crianças
consideradas especiais, com características
diferentes de um conceito que estava muito
em voga na época, a esquizofrenia infantil.
A publicação de Kanner, intitulada Autistic disturbance of affective contact, na revista “Nervous Child” e a tese de doutorado
de asperger em 1944 continham descrições
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detalhadas de casos de autismo, e também
ofereciam os primeiros esforços para explicar
teoricamente tal transtorno. Ambos acreditavam que desde o nascimento havia um
transtorno básico que originava problemas
altamente característicos. Parece uma coincidência notável o fato de que ambos escolheram a palavra ‘autista’ para caracterizar a natureza do transtorno em questão.
Na verdade, não é uma coincidência,
uma vez que esse termo já tinha sido apresentado pelo eminente psiquiatra Eugen
Bleuler em 1911. Originalmente, esse termo se referia a um transtorno básico em esquizofrenia (outro termo lançado por Bleuler), mais especificamente, o estreitamento
do relacionamento com as pessoas e com o
mundo exterior, um estreitamento tão extremo que parecia excluir tudo, exceto a
própria pessoa Este estreitamento poderia
ser descrito como um afastamento da estrutura de vida social para a individualidade.
Daí as palavras ‘autista’ e ‘autismo’, originárias da palavra grega autos, que significa ‘próprio’. Atualmente, elas são aplicadas
quase que exclusivamente ao transtorno
de desenvolvimento chamado de autismo.
Tanto Kanner, trabalhando em Baltimore,
quanto asperge, trabalhando em Viena, notaram casos de crianças diferentes que tinham em comum algumas características
fascinantes. Acima de tudo, as crianças pareciam incapazes de desenvolver um relacionamento afetivo normal com as pessoas.
Em contraste ao conceito de esquizofrenia
de Bleuler, o transtorno autista parecia existir desde o começo da vida do paciente.
O artigo de Kanner tornou-se o mais cit-
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ado em toda a literatura sobre autismo, enquanto que o artigo de Asperger, escrito em
alemão e publicado durante a Segunda Guerra Mundial, foi largamente ignorado. Surgiu
uma crença de que Asperger havia descrito
um tipo diferente de criança, que não devia
ser confundido com o descrito por Kanner. A
definição de autismo feita por Asperger, ou
como ele a chamava, “psicopatologia autista”,
é bem mais ampla que a de Kanner (BAPTISTA, C. ROBERTO, BOSA, CLEONICE, 2002).
Asperger incluía casos que mostravam um
dano orgânico severo e aqueles que transitavam para a normalidade. Atualmente,
o termo Síndrome de Asperger tende a ser
reservado para as raras crianças autistas
apenas ligeiramente afetadas (autismo de
alto desempenho), que dão mostras mais
claras de inteligência e altamente verbais.
Já a síndrome de Kanner é frequentemente
usada para indicar a criança com uma constelação de aspectos clássicos ou ‘nucleares’, assemelhando-se, em detalhes surpreendentes, às
características que Kanner identificou em sua
primeira descrição inspirada. Kanner viria a
reconhecer, mais tarde, que o termo autismo
não deveria se referir a um afastamento da realidade com predominância do mundo interior, como se dizia acontecer na esquizofrenia.
Para Kanner – e esta pode ser considerada
uma das melhores definições do conceito –
não haveria no autismo um fechamento do
indivíduo sobre si mesmo, mas um tipo particular e específico de contato do indivíduo
com o mundo exterior. Nos anos 1950 e
1960, o psicólogo Bruno Bettelheim afirmou
que a causa do autismo seria a indiferença
da mãe, que denominou de “mãe-geladeira'”.
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Nos anos 1970 essa teoria foi caiu por terra
e passou-se a pesquisar as causas do autismo.
Ainda assim, autores como Rutter, afirmavam
que o autista possuía uma incapacidade inata para estabelecer qualquer relação afetiva
bem como para responder aos estímulos do
meio. Felizmente, essas teorias foram superadas e hoje acredita-se que o autismo esteja
ligado a causas genéticas associadas a causas ambientais. Dentre as possíveis causas
ambientais, a contaminação por mercúrio
tem sido apontada por militantes da causa do autismo como forte candidata, assim
como problemas na gestação (BOSA, 2002).
Schwartzman (1994, p. 54), o Autismo Infantil (AI) é uma síndrome definida por alterações presentes desde idades muito precoces
e que se caracteriza, sempre pela presença de
desvios nas relações interpessoais. Trata-se
de uma condição crônica com início sempre na
infância, em geral até o terceiro ano de vida,
com maior incidência entre meninos. Autópsias realizadas em autistas revelaram que as
células da região límbica, responsável por
mediar o comportamento social, são menores e mais condensadas nos autistas, sugerindo uma interrupção precoce no desenvolvimento dessa parte do seu sistema nervoso.
Também, são verificadas alterações cromossômicas em indivíduos autistas, a ocorrência de X frágil, que é uma condição genética herdada, produzida pela presença de uma
alteração molecular, ou mesmo de uma quebra na cadeia do cromossomo X, condição
está associada problemas de conduta e aprendizagem, que tem sido estudada por vários
pesquisadores com resultados bastante discrepantes. Ainda hoje não existe um consenso sobre as causas do Autismo. Há hipóteses
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que sugerem uma origem genética oriunda de mutações, outras de viroses e intoxicações por produtos químicos (BOSA, 2002).
Por isso, o Autismo é considerado uma síndrome, um conjunto de sintomas que pode
ter mais de uma origem, e não uma doença.
Pode-se entender Autismo como um distúrbio do desenvolvimento, uma deficiência
nos sistemas que processam a informação
sensorial recebida. Fazendo a criança reagir a alguns estímulos de maneira excessiva,
enquanto que a outros estímulos não. A Associação Brasileira do Autismo, em 1997,
calculou que no brasil existem aproximadamente 600 mil pessoas afetadas pela síndrome do autismo e, a prevalência é quatro
vezes maior em meninos do que em meninas. Atualmente o autismo é considerado
um Distúrbio do desenvolvimento e faz parte de um grupo de condições denominadas,
no seu conjunto, de Distúrbios Abrangentes
do Desenvolvimento ou transtornos globais
do desenvolvimento (Assunção, 2000, p.67).
Quando as crianças autistas crescem,
desenvolvem suas habilidades sociais em
extensão variada. Algumas crianças permanecem indiferentes, não compreendem o que
se passa na vida social. Muitos se comportam
como se as outras pessoas não existissem,
não conseguem manter o contato físico e ocular, mantendo um olhar através de você, não
reagem a alguém quando lhes chamam pelo
nome. Frequentemente, facilmente, não conseguem demonstrar suas emoções, exceto se
estiverem muito agitados. Permanecem estranhamente distantes e desinteressados no que
ocorre ao seu redor. Pessoas com esse distúrbio possuem dificuldades qualitativas na comunicação, interação social, e a imaginação e
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consequentemente problemas comportamentais (ASSUMPÇÃO; SCHWARTZMAN,1995).

CARACTERÍSTICAS
O autismo é definido como um transtorno
invasivo do desenvolvimento, isto é, algo que
faz parte da constituição do indivíduo e afeta sua evolução. Manifesta-se antes dos três
anos de idade. O autista, em geral, apresenta comprometimentos em três importantes
domínios do desenvolvimento humano: a comunicação, a sociabilização e a imaginação.
A isto, denomina-se tríade (BOSA, 2000).

tismo e inteligência normal repitam frases ouvidas anteriormente e de forma perfeitamente
adequada ao contexto, embora, geralmente
nestes casos, o tom de voz soe estranho e
pedante (ASSUMPÇÃO, F.; PIMENTEL, 2000).

DESVIOS QUALITATIVOS NA SOCIALIZAÇÃO

São assim chamados pela dificuldade em
utilizar com sentido todos os aspectos da
comunicação verbal e não verbal. Isto inclui
gestos, expressões faciais, linguagem corporal, ritmo e modulação na linguagem verbal.
Portanto, dentro da grande variação possível
na severidade do autismo, pode-se encontrar
uma criança sem linguagem verbal e com dificuldades na comunicação por qualquer outra
via – isto inclui ausência de uso de gestos ou
um uso muito precário dos mesmos; ausência de expressão facial ou expressão facial
incompreensível para os outros e assim por
diante – como se pode, igualmente, encontrar
crianças que apresentam linguagem verbal,
porém esta é repetitiva e não comunicativa.

São o ponto crucial no autismo e o mais fácil de gerar falsas interpretações. Significam
a dificuldade em relacionar-se com os outros,
a incapacidade de compartilhar sentimentos,
gostos e emoções e a dificuldade na discriminação entre diferentes pessoas. Muitas vezes a criança que tem autismo aparenta ser
muito afetiva, por aproximar-se das pessoas
abraçando-as e mexendo, por exemplo, em
seu cabelo ou mesmo beijando-as quando na
verdade ela adota indiscriminadamente esta
postura, sem diferenciar pessoas, lugares ou
momentos. Segundo Mirenda, Donnellan &
Yoder (1983, p. 95), “os distúrbios na interação social dos autistas podem ser observados desde o início da vida. Com autistas
típicos, o contato ‘olho a olho’ já se apresenta anormal antes do final do primeiro ano de
vida”. Muitas crianças olham de canto de olho
ou muito brevemente. Um grande número de
crianças não demonstra postura antecipatória
ao serem pegos pelos seus pais, podendo resistir ao toque ou ao abraço. Dificuldades
em se moldar ao corpo dos pais, quando no colo, são observadas precocemente.

Muitas das crianças que apresentam linguagem verbal repetem simplesmente o que lhes
foi dito. Este fenômeno é conhecido com ecolalia imediata. Outras crianças repetem frases
ouvidas há horas, ou até mesmo dias antes
(ecolalia tardia). É comum que crianças com au-

Crianças que, posteriormente, receberam
o diagnóstico de autismo, demonstravam
falta de iniciativa, de curiosidade ou comportamento exploratório, quando bebês. Frequentemente, os pais de autistas descrevem
seus bebês como “felizes quando deixados

DESVIOS QUALITATIVOS DA
COMUNICAÇÃO
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sozinhos”, “como se estivessem dentro de
uma concha”, “sempre em seu próprio mundo”. Os autistas têm um estilo “instrumental”
de se relacionar, utilizando-se dos pais para
conseguirem o que desejam. Um exemplo de modo instrumental de relacionamento
ocorre quando a criança autista pega a mão
da mãe e a utiliza para abrir uma porta em
vez de abri-la com sua própria mão (MIRENDA, DONNELLAN & YODER 1983, P. 95).
DESVIOS QUALITATIVOS NA IMAGINAÇÃO
Caracterizam-se por rigidez e inflexibilidade
e se estendem às várias áreas do pensamento, linguagem e comportamento da pessoa.
Podem ser exemplificadas por comportamentos obsessivos e ritualísticos, compreensões
literais da linguagem, falta de aceitação das
mudanças e dificuldades em processos criativos. Esta dificuldade pode ser percebida por uma forma de brincar desprovida de
criatividade e pela exploração peculiar de
objetos e brinquedos. Usualmente, crianças
autistas demonstram sérios problemas na
compreensão e utilização da mímica, gestualidade e fala. Desde o início, os jogos de
“faz-de-conta” e imitação social, amplamente
observados nas crianças com desenvolvimento normal, são falhos ou inexistentes.
Uma criança que tem autismo pode passar horas a fio explorando a textura de um
brinquedo, e costumam ser fascinadas por
objetos ou elementos inusitados para uma
criança, como zíperes ou cabelos. Em crianças que têm autismo e têm inteligência
preservada, pode-se perceber a fixação em
determinados assuntos, na maioria dos casos
incomuns em crianças da mesma idade, como
calendários ou animais pré-históricos, o que
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é confundido às vezes com nível de inteligência superior. As mudanças de rotina, como
de casa, dos móveis, ou até mesmo de percurso, costumam perturbar bastante algumas
dessas crianças. Apesar dessa resistência, os
autistas mantêm rotinas e rituais próprios.
É comum insistirem em determinados
movimentos, como abanar as mãos e rodopiar (movimentos estereotipados). Algumas
preferem brincadeiras de ordenamento, alinhando objetos, por exemplo. Podem apresentar preocupação exagerada com temas
restritos, como horários fixos de determinadas atividades ou compromissos, sendo
que se cogita que os movimentos estereotipados estejam muito ligados a esta última característica, pois costumam ocorrer
em horários fixos do dia (DAZZANI, 2010).

ESPECTRO DO AUTISMO
O autismo não é visto como um contínuo
que vai do grau leve ao severo. Existe uma
grande associação entre autismo e retardo mental, desde o leve até o severo, sendo
que se considera que a gravidade do retardo
mental não está necessariamente associada à
gravidade do autismo. Segundo Goodman &
Scott (1997, p.84), um terço dos autistas com
retardo mental sofrem crises convulsivas, que
começam a se manifestar dos 11 aos 14 anos.
A hiperatividade é frequente, mas pode
desaparecer na adolescência e ser substituída pela inércia. A irritabilidade também é
comum e costuma ser desencadeada pela dificuldade de expressão ou pela interferência
nos rituais e rotinas próprias do indivíduo.
O autista também pode desenvolver medos
intensos que desencadeiam fobias. Cerca
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de 10% dos autistas perdem habilidades de
linguagem e intelectuais na adolescência. O
declínio não é progressivo, mas a capacidade
intelectual perdida geralmente não é recuperada. Na vida adulta, quase 10% dos autistas trabalham e são capazes de ter uma vida
independente. A palavra autismo atualmente
pode ser associada a diversas síndromes.
Os sintomas variam amplamente, o que
explica por que atualmente refere-se ao autismo como um espectro de transtornos.
Dentro deste espectro encontramos sempre
a tríade de comprometimentos que confere
uma característica comum a todos eles. Alguns são diagnosticados simplesmente como
autismo e seus traços ou Síndrome de Asperge (considerado por muitos como o autismo de alto desempenho). Além destes,
existem diversas síndromes identificáveis
geneticamente ou que apresentam quadros diagnósticos característicos, que também estão englobadas no Espectro do Autismo (GOODMAN & SCOTT, 1997, P.84)

INCLUSÃO ESCOLAR
A inclusão é um movimento mundial de
luta das pessoas com deficiências e seus familiares na busca dos seus direitos e lugar na
sociedade. O termo inclusão já traz implícito a ideia de exclusão, pois só é possível incluir alguém que já foi excluído. Temos que
diferenciar a integração da inclusão, na qual
na primeira, tudo depende do aluno e ele é
que tem que se adaptar buscando alternativas para se integrar, ao passo que na inclusão, o social deverá modificar-se e preparar-se para receber o aluno com deficiência.
O marco histórico da inclusão foi em jun-
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ho de 1994, com a Declaração da Salamanca
Espanha, realizado pela UNESCO na Conferência Mundial Sobre Necessidades Educativas Especiais: Acesso e Qualidade, assinado
por 92 países, que tem como princípio fundamental: "todos os alunos devem aprender
juntos, sempre que possível independente
das dificuldades e diferenças que apresentem" (BRASIL, 2008). Em 1996 foi publicada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, que em seu artigo 59 preconiza
que os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos currículo, métodos, recursos
e organização específicos para atender às
suas necessidades. Em 2008, foi publicada
a Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva, que preconiza o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades, nas escolas regulares (BRASIL, 2008).
A Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva orienta os
sistemas de ensino a garantirem, entre outras
coisas: a transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a superior;
a continuidade da escolarização nos níveis
mais elevados do ensino; a acessibilidade
urbanística, arquitetônica, nos mobiliários,
equipamentos, transportes, comunicação e
informação; a participação da família e da comunidade (DUTRA, 2008, p.53). Essa Política,
prevê o uso de estratégias e recursos especiais quando estes forem necessários para o
aluno usufruir do ensino em uma classe regular: O professor deve criar estratégias considerando que alguns alunos podem demandar
ampliação do tempo para a realização dos trabalhos e o uso de informática ou de tecnologia
assistiva como uma prática cotidiana. Cabe
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aos sistemas de ensino, ao organizar a educação especial na perspectiva da educação
inclusiva, disponibilizar as funções de monitor
ou cuidador dos alunos com necessidade de
apoio nas atividades que exijam auxílio constante no cotidiano escolar (BRASIL, 2008).
Da mesma forma, a atual Lei nº 9.394/96
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no seu artigo 24, inciso V, alínea “a”, estabelece, para o caso de aluno portador de
deficiência, a “avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência
dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período
sobre os de eventuais provas finais”. Sobre
o assunto, a recente Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva esclarece: A avaliação pedagógica como processo dinâmico considera
tanto o conhecimento prévio e o nível atual de desenvolvimento do aluno, quanto as
possibilidades de aprendizagem futura, configurando uma ação pedagógica processual
e formativa que analisa o desempenho do
aluno em relação ao seu progresso individual, prevalecendo na avaliação os aspectos
qualitativos que indiquem as intervenções
pedagógicas do professor. (BRASIL,1996).
O atendimento educacional especializado tem como função identificar, elaborar e
organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a
plena participação dos alunos, considerando
suas necessidades específicas. As atividades
desenvolvidas no atendimento educacional especializado diferenciam-se daquelas
realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização. Esse atendimento complementa e/ou suplementa a
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formação dos alunos com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela.
Dentre as atividades de atendimento educacional especializado são disponibilizados
programas de enriquecimento curricular, o
ensino de linguagens e códigos específicos
de comunicação e sinalização e tecnologia assistida. Ao longo de todo o processo de escolarização esse atendimento deve estar articulado com a proposta pedagógica do ensino
comum. O atendimento educacional especializado é acompanhado por meio de instrumentos que possibilitem monitoramento e avaliação da oferta realizada nas escolas da rede
pública e nos centros de atendimento educacional especializados públicos ou conveniados.
Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a integrar a
proposta pedagógica da escola regular, promovendo o atendimento às necessidades
educacionais especiais de alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.
A educação especial direciona suas ações
para o atendimento às especificidades desses
alunos no processo educacional e, no âmbito
de uma atuação mais ampla na escola, orienta a
organização de redes de apoio, a formação continuada, a identificação de recursos, serviços e
o desenvolvimento de práticas colaborativas.
Os alunos com transtornos globais do
desenvolvimento são aqueles que apresentam alterações qualitativas das interações
sociais recíprocas e na comunicação, um
repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Incluem-se
nesse grupo os alunos com autismo. Escolher uma escola adequada às necessidades
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específicas é o que pais ou responsáveis por
um filho autista pensam e se juntam as demais responsabilidades sendo essa a mais
importante dentre os seus anseios. É claro
que muitos pais se preocupam em encontrar
o melhor colégio para os filhos, mas, no caso
das crianças com autismo, as exigências vão
além da estrutura física ou da grade curricular. A disponibilidade em incluir, acolher e
ensinar uma criança com demandas diferente
das outras é um aspecto muito importante.
A melhor maneira de encontrar uma boa escola é conversar com pais e profissionais. Esta
atitude é fundamental para obter referências
de bons colégios. Pais de crianças autistas
poderão lhe falar sobre suas experiências
com as instituições de ensino, processo de inclusão, dia a dia da criança na escola etc. Já os
profissionais que atendem o seu filho poderão
lhe dizer ao certo quais características são
fundamentais para o desenvolvimento dele, e
até mesmo dar dicas de instituições recomendadas por parentes de outros autistas.
Por mais que a Lei 12.764/2012 garanta a
inclusão dos autistas, estabelecendo inclusive
o atendimento especializado para crianças e
adolescentes matriculados no ensino público, na prática a situação é um pouco mais
complicada. Ainda que em alguns casos não
haja boa vontade por parte das instituições
de ensino, na maioria das vezes falta mesmo é capacitação para lidar com o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). O trabalho
de inclusão impõe modificações no panorama institucional da escola e no interior das
pessoas que aí trabalham. Assim, o trabalho
deve começar com a mobilização de todos
os profissionais, desde a direção, serviços
de supervisão e coordenação e, também, de
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profissionais considerados periféricos como
médicos, dentistas e psicólogos. Os professores e os funcionários da escola que lidarão
com os alunos de inclusão mais diretamente
devem participar dessa equipe de trabalho
(SCHWARTZMAN E ASSUNÇÃO, 1995, P.62).
É extremamente importante que o professor/educador busque uma melhoria contínua das suas competências profissionais,
dos seus conhecimentos científicos, de suas
ideias sobre desenvolvimento e educação.
Trabalhar os preconceitos é fundamental para
o sucesso do trabalho que visa melhorar a
qualidade de vida dos portadores de necessidades especiais, especificamente dos autistas. O professor deve ter um papel significativo para a criança, pois assim maiores serão as
chances de desenvolver as suas habilidades,
uma vez que os alunos passarão a sentir segurança e confiança no professor. O conhecimento amplo e abrangente da síndrome de
autismo, das características específicas da
criança que educa e de metodologias de ensino atualizadas é extremamente importante
para o professor que pretende realizar seu
trabalho dignamente junto dessas crianças.
Schwartzman e Assunção (1995, p.62), destacam que o professor deve oferecer uma
previsibilidade de acontecimentos, que permite situar a criança no espaço e no tempo, na
qual a organização de todo o contexto se torna
uma referência para a sua segurança interna,
diminuindo assim os níveis de angústia, ansiedade, frustração e distúrbios de comportamento. O professor também se beneficia dessa
rotina à medida que consegue operacionalizar
os objetivos do seu plano de ensino de maneira mais dinâmica e organizada. A rotina deve
ser compreendida como planejamento e orga-
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nização, e não uma restrição à criatividade do
professor permitindo a ele a possibilidade de
maior visualização sobre todo o seu trabalho.
De acordo com Bereohff (1991, p.35), para
educar uma criança autista, é preciso levar
em consideração a falta de interação com o
grupo, comunicação precária, dificuldades
na fala e a mudança de comportamento que
apresentam essas crianças. Neste sentido
a autora descreve que “é básico que a programação psicopedagógico a ser traça dá
para estas crianças, esteja centrada em suas
necessidades” (BEREOHFF, 1991, p.35).

mais independente possível. Enquanto não se
poderem curar os problemas cognitivos subjacentes ao autismo, é pelo seu entendimento
que é possível planejar programas educacionais efetivos na função de vencer o desafio deste
transtorno do desenvolvimento tão singular.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

RAFAELLA MENDES

Este transtorno está presente no ambiente
escolar. Portanto, para ajudar pessoas com
autismo a ser incluída no sistema de ensino, é
necessário conceber programas tendo como
base os pontos fortes e déficits fundamentais
do autismo que afetam o aprendizado e as
interações no cotidiano. Esta abordagem do
autismo é relativa a, mas diferente de identificar déficits com objetivos diagnósticos.
As características diagnósticas do autismo,
tais como déficits na área social e problemas
de comunicação, são úteis para distinguir o
autismo de outras deficiências, mas são relativamente imprecisos para a conceituação de
como um indivíduo com autismo entende o
mundo, age com base nesta compreensão, e
aprende. O trabalho como docente e de pessoas com autismo é fundamentalmente o de
ver o mundo através de seus olhos, e usar esta
perspectiva para ensiná-los a funcionar inseridos em nosso sistema de ensino de forma

Graduação em pedagogia pela Universidade paulista UNIP (2013); Professor de Ensino Fundamental I, na
EMEF Cecília Moraes de Vasconcelos.
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ESQUEMA CORPORAL, AFETIVIDADE E ESTILO DO PROFESSOR NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR
RESUMO: Os déficits de aprendizagem são temas recorrentes na educação brasileira, vista as
dificuldades encontradas pelos alunos para desenvolver as atividades relacionadas à leitura
e à escrita. No processo de aprendizagem desses componentes, muitos são os fatores que
contribuem negativamente para isso, como a má estruturação de três componentes: esquema
corporal, a afetividade e o estilo do professor. O esquema corporal está relacionado com a
capacidade do indivíduo ter consciência do seu corpo e seu potencial de ação que lhe permite
agir no meio; a afetividade é responsável pela manifestação das emoções e sentimentos, que
permite ao indivíduo se relacionar com si mesmo, com os outros e com o mundo natural/físico.
Já o “estilo do professor” diz respeito à figura do professor – para além de um mero transmissor
do conhecimento – assim, seu modo de se expor, por exemplo, pode assim influenciar o desejo
que a criança tem em aprender ou não. Por meio de uma revisão bibliográfica, o presente estudo tem por objetivo traçar uma relação, usando esses diferentes pontos de reflexão, para entender as dificuldades de aprendizagem e potenciais caminhos para se trabalhar na Educação
Física escolar. Foi possível constatar que a Educação Física escolar tem muito a contribuir para
a formação do indivíduo, a partir de algumas proposições de ensino para atingir tais objetivos.
Palavras-chave: Esquema Corporal; Afetividade; Estilo do Professor; Educação Física escolar.
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INTRODUÇÃO

do esquema corporal (LE BOULCH, 1983).

Os déficits de aprendizagem são temas
recorrentes na educação brasileira, vista
as dificuldades encontradas pelos alunos
para desenvolver as atividades relacionadas à leitura e à escrita. É o que apontam
os dados apresentados pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica em
2003 (SAEB; INEP, 2004) e corroborado
pelos relatos apresentados pelas mídias sobre o ensino (SALLES; PARENTE, 2006).
No processo de deformação da aprendizagem, é necessário entender que o sujeito se
desenvolve por mudanças que ocorrem ao
longo do tempo, dependente de influências
genéticas e ambientais, desse modo, o sujeito
se desenvolve gradativamente em diferentes
dimensões (cognitiva, afetiva, social e motora) que fazem parte de um processo contínuo de inter-relação que precisam estar harmonicamente estruturados (WALLON 1995a;
1995b; GALVÃO, 1995; LIMONGELLI, 2006).
A dimensão motora tem um papel decisivo
na formação da pessoa, pois é o responsável
pelos primeiros contatos da pessoa com o
mundo, nesse sentido, o esquema corporal
é quem confere uma característica singular a
dimensão motora nessa fase da vida, pois é
o responsável por organizar os aspectos psicológicos, psicomotores, cognitivos e sociais,
ou seja, o ponto de partida para que a criança
descubra suas possibilidades de ação (OLIVEIRA, 2002). A falta deste componente bem
estruturado influencia no processo de aprendizagem da leitura e por consequência da escrita, já que esta é complexa e se processa na
relação do eu com o universo, tais qualidades
adquiridas pela motricidade e estruturação

Na dimensão social e psicológica, Kupfer
(2000) ressalta que um dos principais influenciadores no processo de deformação da
aprendizagem é o estilo do professor, haja
vista que muitas vezes este não reconhece
seu papel no ambiente educativo, e que sua
figura transmite muito mais que o próprio
conteúdo, transpassa o seu ser, e que o fato
do aluno querer aprender ou não se deve
ao desejo pelo objeto de conhecimento e/
ou pelo professor. Também deve ser reconhecida a importância da afetividade dentro da sala de aula por parte do professor,
pois é esta quem permite estabelecer um
relacionamento harmônico na relação aluno-aluno e aluno-professor (LIMONGELLI, 2006; MAHONEY; ALMEIDA, 2006).
Dessa forma, por meio da revisão bibliográfica, o objetivo do estudo é traçar uma
relação, usando diferentes pontos de reflexão, como se apresentam as dificuldades de
aprendizagem e como desmistificá-las. O
estudo se justifica pela necessidade de encontrar e indicar possíveis caminhos para trabalhar os elementos que dificultam o processo
de ensino-aprendizagem no ambiente escolar,
bem como encontrar novos referenciais que
apoiem a prática pedagógica para atuar nesses processos. Que este estudo seja também
um desencadeador de novos, em que se tenha
como eixo central a Educação Física escolar.

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM: CONTRIBUTOS PSICOMOTORES
Le Boulch (1983) descreve que na França,
42% dos alunos, em média, tinham uma por-
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centagem de atraso em relação à idade normal de escolaridade, fato condizente com o
que ocorre no Brasil, pois segundo os dados
apresentados pelo SAEB 2003 (INEP, 2004):
o desempenho na leitura é crítico, no qual
59% dos estudantes da quarta série do Ensino Fundamental não eram capazes de desenvolver habilidades condizentes com os quatro
anos de escolarização, tal fato também explica a questão da escrita. Isso corrobora com
o que diz Le Boulch (1983) quando refere-se
que a grande causa da repetição escolar e das
dificuldades escolares na França, quase que
em sua totalidade, é definida pela deficiência
que os alunos possuem na escrita e leitura.

da motricidade e da estruturação do esquema
corporal, porém, não deve ser dado a este todas as responsabilidades pela dificuldade de
aprendizagem, já que esta pode ser causada
por inúmeros fatores (LE BOULCH, 1983). Já
começa ficar explicitada qual é a função da
Educação Física escolar como formadora do
esquema corporal, consequentemente do
indivíduo, como aponta Le Boulch (1983, p.
27): “Eis então, a razão pela qual, no decorrer da escolaridade, (...) ao lado da leitura, da
escrita, da aritmética, matérias ditas de base,
a educação a partir do movimento e da atividade total do indivíduo deveria ocupar um
lugar privilegiado” (LE BOULCH, 1983, p. 27).

As dificuldades de aprender a ler e escrever dessas crianças não significam que elas são
disléxicas ou disgráficas, mas pode-se admitir
que elas possuem, em graus menores, as mesmas dificuldades dos disléxicos, cujas dificuldades são de ordem de relação entre o seu
eu e o seu meio, desta forma, o esquema corporal é um dos pontos-chave na estruturação
da leitura e escrita (LE BOULCH, 1983).

O esquema corporal pode ser considerado o conhecimento imediato que temos
de nosso corpo em posição estática ou em
movimento, na relação de diferentes partes
entre si e, sobretudo, nas relações com o espaço e com os objetos que o circundam (LE
BOULCH, 1983). Wallon (apud Le Boulch,
1983) explica: “não se trata de um dado inicial nem de uma entidade biológica ou física.
É o resultado e a condição para as relações
adequadas entre o indivíduo e seu meio”.

A falta de um esquema corporal bem estruturado influencia na aprendizagem da leitura e escrita, haja vista que essas ações são
complexas e se processam na relação do eu
com o universo, exigindo da criança uma orientação fixa; visualização das formas; distância em relação às palavras, a fim de captar
o sentido; domínio da relação sentido-som;
sincronização que compreende movimentos
óculo-motores; uma linguagem interna, também constituída por esboços das articulações
que devem coordenar-se com os movimentos
respiratórios durante a leitura em voz alta, etc.
Tais qualidades serão adquiridas por meio

Rodrigues (1987, p. 18 apud Barros, 2005)
define que o “esquema corporal é conotado
como uma estrutura neuromotora que permite ao indivíduo estar consciente do seu
próprio corpo anatômico, ajustando-o às
situações novas, e desenvolvendo ações de
forma adequada”. Ou seja, representa uma
habilidade que implica no conhecimento do
próprio corpo, de suas partes, dos movimentos, das posturas e das atitudes, indispensável
na formação do eu, na qual a criança percebe
os outros a partir da percepção que ela passa
a ter de si mesma, adquirindo uma autonomia
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das atitudes, pois se torna mais independente em relação ao adulto (ROSA; NISIO, 2002).
A estruturação do esquema corporal pode
ser distinguida em quatro etapas: etapa do
corpo submisso (0-2 anos) – os movimentos
são estritamente automáticos, de bagagem
inata (reflexos e automatismos de alimentação, de defesa e equilíbrio); etapa do corpo
vivido (2-3 anos) – a criança tem a necessidade de se movimentar e investigar tudo o
que a cerca, desta forma começa distinguir
seu corpo do mundo dos objetos, nota-se a
criação de um primeiro esboço do esquema
corporal devido ao movimento de grandes
grupos musculares; etapa do corpo descoberto (3-7 anos) – a criança sente seu corpo
como objeto total do mecanismo de relacionamento, pois o surgimento da função de
interiorização representa o fenômeno dominante nesta fase, é o momento em que a criança passa a ter uma percepção centrada no
próprio corpo, toma consciência de suas características corporais e verbaliza através do
jogo simbólico; etapa do corpo representado (7 a 12 anos) – as experiências anteriores
aliada aos dados visuais permitem a primeira
produção da imagem sintética do corpo, ou
seja, a criança pode representar mentalmente
seu corpo durante o movimento e controlar
voluntariamente seus gestos, desfazendo-se
daqueles que não são necessários, é nessa fase que se dará a estruturação completa
do esquema corporal (LE BOULCH, 1983).

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM:
CONTRIBUTOS PSICANALÍTICOS
Freud (1975) em sua teoria psicológica rev-

ela que o comportamento humano é dominado por forças que estão além do nosso
controle, que ficam recalcadas no inconsciente que em grande parte tem origem sexual, ou melhor, na sexualidade. A partir daqui
será feita uma relação de alguns tópicos da
psicanálise com o contexto escolar, assim
serão estudados o período de latência (6-11
anos) e o período da fase fálica (3-5 anos).
Na fase fálica a criança volta seu interesse
para o corpo, mais especificamente aos órgãos
genitais e para os prazeres ligados a seu manuseio, é durante esse período que ocorre o
complexo de Édipo, caracterizado pelo desejo
da criança de ir para cama de seus pais pelo
ciúme da atenção que seus pais oferecem de
um para outro, ao invés de dá-lo à criança, assim, as crianças veem os pais como potenciais
ameaças a suas necessidades. Dessa forma,
os meninos reprimem seus sentimentos por
medo da castração, já nas meninas a necessidade de reprimir o desejo é menos severa
(FREUD, 1933 apud AMARAL, 2003). Contornar esta situação de desejo deixando-o ao
nível do inconsciente são algumas das tarefas
do superego, cujo Freud (1933, apud AMARAL, 2003) denominou período de latência.
O período de latência se caracteriza por
uma pausa em relação à fase precedente, ou
seja, produto direto da proibição do incesto
que marca a resolução do complexo de Édipo, isto é, o sujeito renuncia a satisfação das
pulsões sexuais com os pais e é obrigado a
voltar-se para objetos que não pertençam
a sua estrutura familiar primaria. Durante
a latência, ocorre o contato com múltiplos
objetos (concretos ou abstratos) que funcionam como substitutos dos objetos primários
(mãe, pais e irmãos), assim, os sujeitos vol-
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tam-se, por exemplo, para amigos e mostramse disponíveis para o conhecimento, tais
substituições são feitas por meio do mecanismo de transferência (AMARAL, 2003).
O mecanismo de transferência é o que
determina a passagem da libido do ego aos
objetos e que vai preencher algo que falta
no indivíduo, ou seja, corresponde à sublimação, partes das funções que será utilizada
para outras finalidades, como por exemplo, os
relacionamentos afetivos, isso permite compreender por que escolhemos uns amigos e
não outros, haja vista que essa escolha se refere à um interesse (prazer) sublimado nesta
relação, a isso também se entende o interesse
pelas artes, pela música e pelo conhecimento
são as pulsões do saber; já as ideias, expectativas, desejos etc. que os alunos têm em
relação ao professor diz respeito ao conceito
de estilo (FREUD, 1981; KUPFER, 2000).
Assim, qual o papel o professor deveria assumir no plano educativo, de que forma lidar com os alunos, em relação a isso
Kupfer (2000, p. 118-119) apresenta o que
faria o professor que conhece a psicanálise,
Quando um professor entra em contato com a psicanálise, ouve falar do sujeito.
Continua sem saber como atingi-lo, como
manipulá-lo, como enfiar em sua cabeça o
que sua racionalidade supõe que ele deveria
aprender. Continua sem métodos e o sujeito
do qual ouviu falar torna-se mais misterioso
do que nunca. Mas esse professor aprende a levá-lo em conta, aprende que visa um
alvo e acerta em outro, reaprende que visa
à consciência de seu aluno mais atinge o sujeito (isto quando ele efetivamente aprende).

canálise perceberá que existem dois sujeitos
na relação professor-aluno, este (aluno) carregado de conteúdos sociais, culturais e cognitivos que influenciam o seu ser, e que a sua
simples presença como um transmissor do
conhecimento não levará o aluno a aprender,
senão pela presença do desejo inconsciente
que o aluno tem pelo seu professor e/ou pelo
objeto do conhecimento. Dessa forma, o professor abandona as técnicas de adestramento,
renúncia à preocupação excessiva com métodos e conteúdos estritos, “(...) apenas coloca
os objetos a serviço do aluno que, ansioso por
encontrar respostas ou simplesmente fazer-se
dizer, escolherá nessa oferta aqueles que lhe
dizem respeito (...)” (KUPFER, 2000, p.125).
Então, qual deveria ser o papel da Educação
Física escolar? Lembrando que está já foi, e
ainda é tratada por alguns profissionais, como
uma adestradora de corpos, que não enxerga o
sujeito na prática educativa, apenas seu corpo.
Segundo Kupfer (2000), argumentando sobre o conceito de estilo, diz que esse é um
modo próprio, único de escrever, de falar, de
se posicionar, de ser. Assim, ao contemplar o
outro no exercício de seu próprio estilo, uma
criança constituirá e se constituirá no seu estilo. Ou seja, o estilo do professor ao apresentar o objeto do conhecimento é que fará com
que a criança se sinta atraída ou não pelo objeto do conhecimento, esclarecendo melhor,
basta que a criança sinta-se atraída pelo estilo do professor para que esta busque o conhecimento como forma de satisfazê-lo, sem
nem mesmo gostar do conteúdo exposto. É
possível afirmar então que, mais que o objeto do conhecimento, o que mais atrai a criança, o jovem, o aluno, é o estilo do professor.

Assim, o professor que conhece a psi-
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DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM:
CONTRIBUTOS WALLONIANOS
Recorrendo a Wallon e ao seu manifesto
sobre a questão da afetividade, será discutido a partir daqui como deveria ser a relação
professor-aluno no Estágio Categorial do
Desenvolvimento (MAHONEY; ALMEIDA,
2006). Wallon propõe estudar em sua teoria psicológica a pessoa completa, ou seja,
busca compreender o ser humano em sua
totalidade dinâmica e complexa, desde sua
gênese, a partir do desenvolvimento psíquico da criança (MAHONEY; ALMEIDA, 2004).
Entende-se que, o homem como ser, é o
resultado da integração de quatro conjuntos
funcionais: afetividade, ato motor, inteligência
e pessoa, que no início da vida encontram-se
indiferenciados, mas com o desenvolvimento
que ocorre ao longo da vida, vão assumindo
funções e atividades específicas. No estágio
categorial de desenvolvimento (6-11 anos),
no conjunto da evolução mental, há a estabilidade relativa do pensamento com processos
regulares, se comparada ao período de crises profundas que se abrem na adolescência.
Nesse período, a criança se desenvolve tanto
no plano afetivo como motor, mas as características de seu comportamento são determinadas principalmente pelo desenvolvimento intelectual (MAHONEY; ALMEIDA, 2004).
A criança, nesse estágio, aprende a se conhecer como pessoa pertencente a diferentes
grupos, exercendo papéis e atividades variadas, é o momento da escolarização, pois a
escola exige a sua participação em relações
diversificadas, mais flexíveis que até então mantidas na família. Ou seja, toma conhecimento de suas possibilidades de ação,

adquirindo assim um conhecimento mais
completo e concreto de si. Isso só é possível porque existe o meio, condições sociais, históricas e orgânicas, que marcam a
pessoa como um ser biologicamente social.
Significa assim que, o desenvolvimento da
pessoa, desde a mais tenra idade, se organiza na integração de suas estruturas internas,
organizadas biologicamente, que mantém
relações com o meio social, denominado de
o outro, nisso, o desenvolvimento se estrutura na relação de oposição com ou outro,
pois, é daí que a criança sai de seu sincretismo inicial e caminha para a diferenciação
de seu ser. Em relação ao conflito como estruturante na formação do ser, Limongelli
(2006, p. 35) apresenta, “a mola propulsora
do processo de desenvolvimento é o conflito
que se dá entre as condições atuais da pessoa e as exigências do meio, pois a solução
desse conflito proporciona reorganizações
e avanços qualitativos nas suas funções
e atividades” (LIMONGELLI, 2006, P. 35).
Então, no estágio categorial de desenvolvimento, uma nova estrutura se organiza,
a mental, que permitirá à criança a formação
de categorias intelectuais como o elemento da classificação, permitindo que esta se
posicione no mundo utilizando categorias
para ordenar a realidade, ou seja, esta fase
se caracteriza pela formação da inteligência
discursiva (MAHONEY; ALMEIDA, 2006).
Porém, como pode ser visto, para se chegar à inteligência discursiva, a criança passa por diversos conflitos com o meio, com
o outro, e é por meio da afetividade que
ela estabelece essas relações. Sendo assim,
é necessário um aprofundamento da di-
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mensão afetiva. O conjunto funcional afetividade é o responsável pelas disposições
afetivas e emocionais da pessoa, no qual estão envolvidas as emoções e os sentimentos.
As emoções são manifestações primitivas
da pessoa e a acompanham por toda a vida,
que servem para mediar a passagem da etapa
pré-consciente para a etapa da consciência
objetiva, o que possibilita a construção das
atividades de relação da pessoa, ou seja, de
seu movimento corporal. As emoções permitem a pessoa se relacionar com si mesma, o
que contribui para o desenvolvimento e construção dos movimentos corporais necessários para sua relação no mundo social e físico,
ao mesmo tempo em que assegura o contágio
do outro, fundamental para sua sobrevivência e aprendizagens (LIMONGELLI, 2006).
Desta forma, emoções e sentimentos são
elementos da vida psíquica da pessoa que
operam, respectivamente, no plano corporal
e cognitivo, mediando todas as atividades de
relações da pessoa no mundo social e físico
(WALLON, 1995). Compreender essas mudanças é um caminho eficiente para resolver uma parte dos conflitos que surgem na
relação eu-outro, base fundamental para os
processos educacionais, em especial, para
o processo de aprendizagem de automatismos motores, importantes para a Educação
Física escolar. Logo, saber trabalhar com a
afetividade torna-se muito importante para
a atuação do professor, pois segundo Wallon (1995a) a afetividade é a energia que
mobiliza o ser em direção ao ato, logo pode
significar em direção ao conhecimento.

A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

Antes de tudo, a Educação Física escolar
tem que ser reconhecida como objeto de estudo que não pode ficar negligenciada a ideologias que a determinam como adestração
corporal. Assim, deve ser vista como uma
fonte verdadeira do conhecimento, que requer, como outras disciplinas, cuidados especiais, pois determina a formação do indivíduo.
Como foi visto, a Educação Física escolar tem a responsabilidade de trabalhar com
a formação do esquema corporal, pois é estruturado pela ação motora que a criança
realiza no meio, ou seja, importante para o
desenvolvimento da pessoa, pois permite que
se tenha garantida as suas possibilidades de
ação. Le Boulch (1983) descreve que a falta
deste componente pode ocasionar déficits de
aprendizagem, principalmente nos ramos da
leitura e da escrita, interferindo assim, muito
no âmbito escolar, já que este é necessário para
uma boa estruturação da leitura e da escrita.
Como Le Boulch (1983) salienta, é
necessário, porém para que a criança consiga
estruturar o esquema corporal é necessário
certo número de condições, raramente reunidas no âmbito escolar, são requeridas:
Uma experiência suficientemente variada do “corpo vivido” num bom clima emocional. É papel da Educação Física escolar
elaborar exercícios que visem à percepção
e o conhecimento dos diferentes elementos
do corpo, mas deve ser observado que este
não se trata de um conceito aprendido, que
se pode ensinar através de transmissão direta, pois não depende de treinamento. Ele se
organiza pela experimentação do corpo da
criança, é uma construção mental que a criança realiza gradualmente, de acordo com o
uso que faz de seu corpo, em resumo é a sín-
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tese de sua experiência corporal (PICQ; VAYER, 1988, apud MASTROIANNI, et al., 2007).
Possibilidades de interiorização e domínio
das reações emotivas primitivas. É necessário
um trabalho sério da questão da afetividade
por parte do professor, ou seja, estes devem
saber lidar primeiramente com seus sentimentos e, a partir daí, tomar conhecimento
dos sentimentos dos seus alunos, tentando
estabelecer um relacionamento harmônico
dentro da classe, mas deve ficar claro que
situações de conflitos são importantes para a
formação da pessoa, como aponta, porém é
necessário que o professor saiba quando este
conflito é estruturante ou desestabilizante
(LIMONGELLI, 2006; MAHONEY, 2006).
A possibilidade de integrar o conjunto das
informações proprioceptivas, interoceptivas
e exteroceptivas. Um trabalho bem realizado pela Educação Física, nos dois primeiros
tópicos acima, já garantia por “difusão” que
a integração das sensibilidades fosse agregada ao indivíduo, integração essa que permite que o indivíduo se diferencia totalmente
dos outros e do meio ao qual está cercado.
Trabalhar com a sensibilidade interoceptiva
é muito difícil, já que esta diz respeito à atividade visceral do organismo, ou seja, são de
caráter totalmente biológico ao qual o sujeito
não tem nenhum controle, porém com a integração das outras sensibilidades, o indivíduo
por conta própria será capaz de identificar
quais os mecanismos que envolvem determinada atividade visceral, ou seja, que estímulo
provoca determinada resposta. Trabalhar com
a sensibilidade proprioceptiva é trabalhar com
o movimento, e trabalhar com sensibilidade
exteroceptiva é trabalhar com a percepção do

meio e dos outros, principalmente através da
visão e do sentido cinestésico-tátil (GALVÃO,
2005; LIMONGELLI, 2006; MAHONEY, 2006).
Quanto ao âmbito da relação professor-aluno, este não está relacionado somente
à área da Educação Física, mas sim ao contexto educativo por inteiro. O professor deve
reconhecer que existe outro sujeito nessa
relação, o aluno, que é ativo na construção do
conhecimento, que têm diferentes interesses
por diferentes coisas ao qual o professor nem
sempre não consegue atingir com o objeto do
conhecimento, então, tenta a qualquer custo, fazer descer este conteúdo “goela abaixo”
no educando, mesmo sabendo que este
não será assimilado, não é objeto de desejo.
Em relação a isso, o professor deve tomar
consciência que sua imagem, seu estilo, traz
diferentes ideias e expectativas para seus
alunos, que definirão se estes estão solícitos ou não para aprender, ou seja, o professor é objeto de desejo inconsciente, e se
atraídos pelo professor buscaram recompensá-lo pela aquisição do conhecimento.
Ou seja, mais que o objeto do conhecimento, o que mais atrai a criança, o jovem, o aluno, é o estilo do professor (KUPFER, 2000).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se verificar que a falta do esquema
corporal pode ser um ocasionador de déficits
de aprendizagem. São os casos de deficiências
da leitura e escrita, meios básicos com a qual a
criança estabelece relações com o meio, âmbito escolar e conhecimento. Para obter a aquisição destes conhecimentos é necessário que
a criança tenha bem definida a lateralidade,
o reconhecimento das partes do corpo, seus
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movimentos, sua orientação espaço-temporal,
etc. elementos que atuam de maneira positiva
na aprendizagem que só são adquiridos por
meio da estruturação do esquema corporal.
O presente artigo não investigou propriamente se as aulas de Educação Física escolar atendem às expectativas esperadas para
os dias atuais, ou seja, se é um promotor do
conhecimento do aspecto motor em suas
mais variadas formas, porém, com as assertivas esboçadas no trabalho, pode-se dizer
que sim, as aulas de Educação Física escolar
revelam-se muitas vezes inadequadas para
aquisição de movimentos, haja vista, que não
consegue trabalhar, na maioria dos casos,
com elementos responsáveis por formar o
esquema corporal. Em relação ao processo
professor-aluno, foi possível identificar que
o professor não reconhece o seu aluno como
sujeito ativo do conhecimento e tenta impor
a assimilação de conteúdos a qualquer custo.
Nesse contexto, o professor não se identifica como uma figura que passa mais do que
apenas conteúdos para seus alunos, passa
seu estilo, que interferirá de maneira positiva ou negativa no processo educativo. A ineficácia das aulas de Educação Física escolar
pode ter relação direta com a renegação feita
a sua importância como disciplina formadora
do conhecimento, já que a mesma não recebe os estímulos necessários, tanto pelo governo, como pelos seus próprios profissionais
responsáveis por difundi-la, e não difamá-la, o
que de certo modo pode apresentar que a mesma não é necessária e não precisa de atenção.

corporal, como benefícios no aspecto motor e intelectual, vide as deturpações que a
falta do esquema corporal pode proporcionar à leitura e à escrita. Então, é necessário
que seja dado o devido valor a área, assim
como, sejam criados programas escolares
de implementação da mesma, na qual seja
possível estruturar os conteúdos necessários para a formação do indivíduo que correspondam com os interesses da sociedade.
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Porém, como pode ser visto em todo o estudo, a Educação Física traz inúmeros benefícios
tanto no aspecto da formação do esquema
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INTER-RELAÇÃO DO ESQUEMA CORPORAL, AFETIVIDADE E ESTILO DO PROFESSOR

RESUMO: Os déficits de aprendizagem na educação brasileira é tema recorrente, haja vista as

dificuldades encontradas pelos alunos ao desenvolver atividades relacionadas ao uso da leitura
e escrita. No processo de aprendizagem desses componentes muitos podem ser os fatores que
contribuem para isso, como a má estruturação de três componentes: esquema corporal, a afetividade e o estilo do professor. O presente estudo tem por objetivo traçar uma relação usando
esses diferentes pontos de reflexão para entender e solucionar as dificuldades de aprendizagem.

Palavras-chave: Esquema Corporal; Afetividade; Estilo do Professor.
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INTRODUÇÃO
Os déficits de aprendizagem na educação
brasileira é tema recorrente, haja vista as dificuldades de leitura e escrita, é o que aponta os dados apresentados pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica em
2003 (SAEB, INEP, 2004) e corroborado
pelos relatos apresentados pela mídia sobre o ensino (SALLES; PARENTE, 2006). No
processo de formação da aprendizagem, é
necessário entender que o sujeito se desenvolve por mudanças que ocorrem ao longo
do tempo, dependente de influências genéticas e ambientais, desse modo, o sujeito se
desenvolve gradativamente em diferentes
dimensões (cognitiva, afetiva, social e motora) que fazem parte de um processo contínuo de inter-relação que precisam estar harmonicamente estruturados (WALLON 1995a;
1995b; GALVÃO, 1995; LIMONGELLI, 2006).
A dimensão motora tem um papel decisivo na formação da pessoa, pois é o responsável pelos primeiros contatos da pessoa com o mundo, nesse sentido, o esquema
corporal é quem confere uma característica singular a dimensão motora nessa fase
da vida, pois é o responsável por organizar os aspectos psicológicos, psicomotores,
cognitivos e sociais, ou seja, o ponto de
partida para que a criança descubra suas
possibilidades de ação (OLIVEIRA, 2002).
A falta deste componente bem estruturado influencia no processo de aprendizagem
da leitura e por consequência da escrita, já
que esta é complexa e se processa com a
relação do eu com o universo, tais qualidades
adquiridas pela motricidade e estruturação
do esquema corporal (LE BOULCH, 1983).

Na dimensão social e psicológica, Kupfer (2000) ressalta que um dos principais influenciadores no processo de deformação
da aprendizagem é o estilo do professor,
haja vista que muitas vezes este não reconhece seu papel no ambiente educativo, e
que sua figura transmite muito mais que o
próprio conteúdo, transpassa o seu ser, e
que o fato do aluno querer aprender ou não
se deve ao desejo pelo objeto de conhecimento ou pelo professor. Também deve ser
reconhecida a importância da afetividade
dentro da sala de aula por parte do professor, pois é esta quem permite estabelecer
um relacionamento harmônico na relação
aluno-aluno e aluno-professor (LIMONGELLI, 2006; MAHONEY; ALMEIDA, 2006).
Com base no explicado, o objetivo do estudo é traçar uma relação, usando diferentes
pontos de reflexão, como se apresentam as
dificuldades de aprendizagem e como desmistificá-los. Desta forma, o estudo se justifica
pela necessidade de encontrar e resolver os
elementos que dificultam o processo de ensino-aprendizagem no ambiente escolar, como
encontrar novos referenciais que apoiem a
prática pedagógica para atuarnesses processos.

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM:
CONTRIBUTOS PSICOMOTORES
Le Boulch (1983) descria que na França,
42% dos alunos, em média, tinham uma porcentagem de atraso em relação à idade normal de escolaridade, fato condizente com
o que ocorre no Brasil, pois segundo dados
apresentados pelo SAEB 2003 (INEP, 2004)
apontam que o desempenho na leitura é crítica, percebe-se pelos resultados obtidos na
disciplina de Língua Portuguesa, no qual 59%
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dos estudantes da 4ª série do Ensino Fundamental não eram capazes de desenvolver
habilidades condizentes com os quatro anos
de escolarização, tal fato também explica a
questão da escrita. Isso corrobora com o que
diz Le Boulch (1983) quando refere-se que a
grande causa da repetição escolar e das dificuldades escolares na França, quase que
em sua totalidade, é definida pela deficiência
que os alunos possuem na escrita e leitura.
Essas dificuldades de aprender a ler e escrever dessas crianças não significa que elas são
disléxicas ou disgráficas, mas pode-se admitir
que elas possuem, em graus menores, as mesmas dificuldades dos disléxicos, no qual essas
dificuldades são de ordem de relação entre o
seu eu e o seu meio, desta forma, o esquema
corporal é um dos postos-chaves na estruturação da leitura e escrita (LE BOULCH, 1983).
A falta de um esquema corporal bem estruturado influencia na aprendizagem da leitura
e escrita, haja vista que essas ações são complexas e se processam com a relação do eu
com o universo, exigindo da criança uma orientação fixa; visualização das formas; distância em relação às palavras, a fim de captar
o sentido; domínio da relação sentido-som;
sincronização que compreende movimentos
óculo-motores; uma linguagem interna, também constituída por esboços das articulações
que devem coordenar-se com os movimentos respiratórios durante a leitura em voz
alta, etc. Tais qualidades serão adquiridas por
meio da motricidade e da estruturação do esquema corporal, porém, não deve ser dado a
este todas as responsabilidades pela dificuldade de aprendizagem, já que esta pode ser
causada por inúmeros fatores (LE BOULCH,
1983). Já começa ficar explicitada, a partir

daqui, qual é a função da Educação Física
escolar como formadora do esquema corporal, consequentemente do indivíduo, como
aponta Le Boulch (1983, p. 27): “Eis então, a
razão pela qual, no decorrer da escolaridade,
(...) ao lado da leitura, da escrita, da aritmética, matérias ditas de base, a educação a partir do movimento e da atividade total do indivíduo deveria ocupar um lugar privilegiado”.

ESQUEMA CORPORAL
O esquema corporal pode ser considerado o conhecimento imediato que temos
de nosso corpo em posição estática ou em
movimento, na relação de diferentes partes
entre si e, sobretudo, nas relações com o espaço e com os objetos que o circundam (LE
BOULCH, 1983). Wallon (apud Le Boulch,
1983) explica: “não se trata de um dado inicial nem de uma entidade biológica ou física.
É o resultado e a condição para as relações
adequadas entre o indivíduo e seu meio”.
Rodrigues (1987, p. 18 apud Barros, 2005)
define que o “esquema corporal é conotado
como uma estrutura neuromotora que permite ao indivíduo estar consciente do seu
próprio corpo anatômico, ajustando-o às
situações novas, e desenvolvendo ações de
forma adequada”. Ou seja, representa uma
habilidade que implica no conhecimento do
próprio corpo, de suas partes, dos movimentos, das posturas e das atitudes, indispensável
na formação do eu, na qual a criança percebe
os outros a partir da percepção que ela passa
a ter de si mesma, adquirindo uma autonomia
das atitudes, pois se torna mais independente em relação ao adulto (ROSA; NISIO, 2002).
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ser distinguida em quatro etapas: etapa do
corpo submisso (0-2 anos) – os movimentos
são estritamente automáticos, de bagagem
inata (reflexos e automatismos de alimentação, de defesa e equilíbrio); etapa do corpo
vivido (2-3 anos) – a criança tem a necessidade de se movimentar e investigar tudo o
que a cerca, desta forma começa distinguir
seu corpo do mundo dos objetos, nota-se a
criação de um primeiro esboço do esquema
corporal devido ao movimento de grandes
grupos musculares; etapa do corpo descoberto (3-7 anos) – a criança sente seu corpo
como objeto total do mecanismo de relacionamento, pois o surgimento da função de
interiorização representa o fenômeno dominante nesta fase, é o momento em que a criança passa a ter uma percepção centrada no
próprio corpo, toma consciência de suas características corporais e verbaliza através do
jogo simbólico; etapa do corpo representado
(7 a 12 anos) – as experiências anteriores aliadas aos dados visuais permitem a primeira
produção da imagem sintética do corpo, ou
seja, a criança pode representar mentalmente
seu corpo durante o movimento e controlar
voluntariamente seus gestos, desfazendo-se
daqueles que não são necessários, é nessa fase que se dará a estruturação completa
do esquema corporal (LE BOULCH, 1983).

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM:
CONTRIBUTOS PSICANALÍTICOS
Freud (1975) em sua teoria psicológica revela que o comportamento humano
é dominado por forças que estão além do
nosso controle, que ficam recalcadas no inconsciente que em grande parte tem origem sexual, ou melhor, na sexualidade.

A partir daqui será feita uma relação de alguns tópicos da psicanálise com o contexto
escolar, assim serão estudados o período de
latência (6-11 anos) e o período da fase fálica
(3-5 anos). Na fase fálica a criança volta seu
interesse para o corpo, mais especificamente
aos órgãos genitais e para os prazeres ligados a seu manuseio, é durante esse período
que ocorre o complexo de Édipo, caracterizado pelo desejo da criança de ir para cama de
seus pais pelo ciúme da atenção que seus pais
oferecem de um para outro, ao invés de dá-lo à
criança, assim, as crianças veem os pais como
potenciais ameaças a suas necessidades. Dessa forma, os meninos reprimem seus sentimentos por medo da castração, já nas meninas
a necessidade de reprimir o desejo é menos
severa (FREUD, 1933 apud AMARAL, 2003).
Contornar esta situação de desejo deixando-o ao nível do inconsciente são algumas
das tarefas do superego, cujo Freud (1933,
apud AMARAL, 2003) denominou período
de latência. O período de latência se caracteriza por uma pausa em relação à fase precedente, ou seja, produto direto da proibição
do incesto que marca a resolução do complexo de Édipo, isto é, o sujeito renuncia à
satisfação das pulsões sexuais com os pais e
é obrigado a voltar-se para objetos que não
pertençam a sua estrutura familiar primária.
Durante a latência, ocorre o contato com
múltiplos objetos (concretos ou abstratos)
que funcionam como substitutos dos objetos
primários (mãe, pais e irmãos), assim, os sujeitos voltam-se, por exemplo, para amigos e
mostram-se disponíveis para o conhecimento,
tais substituições são feitas por meio do mecanismo de transferência (AMARAL, 2003).
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O mecanismo de transferência é o que
determina a passagem da libido do ego aos
objetos e que vai preencher algo que falta
no indivíduo, ou seja, correspondem à sublimação, partes das funções que será utilizada
para outras finalidades, como por exemplo, os
relacionamentos afetivos, isso permite compreender por que escolhemos uns amigos e
não outros, haja vista que essa escolha se refere à um interesse (prazer) sublimado nesta
relação, a isso também se entende o interesse
pelas artes, pela música e pelo conhecimento
são as pulsões do saber; já as ideias, expectativas, desejos etc. que os alunos têm em
relação ao professor diz respeito ao conceito
de estilo (FREUD, 1981; KUPFER, 2000).
Assim, qual o papel o professor deveria assumir no plano educativo, de que forma lidar com os alunos, em relação a isso
Kupfer (2000, p. 118-119) apresenta o que
faria o professor que conhece a psicanálise,
Quando um professor entra em contato com
a psicanálise, ouve falar do sujeito. Continua
sem saber como atingi-lo, como manipulá-lo,
como enfiar em sua cabeça o que sua racionalidade supõe que ele deveria aprender. Contínua sem métodos e o sujeito do qual ouviu
falar torna-se mais misterioso do que nunca.
Mas esse professor aprende a levá-lo em conta, aprende que visa um alvo e acerta em outro,
aprende que visa à consciência de seu aluno
mais atinge o sujeito (isto quando ele efetivamente aprende (KUPFER, 2000, P. 118-119)
Assim, o professor que conhece a psicanálise perceberá que existem dois sujeitos
na relação professor-aluno, este (aluno) carregado de conteúdos sociais, culturais e cognitivos que influenciam o seu ser, e que a sua
simples presença como um transmissor do

conhecimento não levará o aluno a aprender,
senão pela presença do desejo inconsciente
que o aluno tem pelo seu professor ou pelo
objeto do conhecimento. Dessa forma, o professor abandona as técnicas de adestramento,
renúncia à preocupação excessiva com métodos e conteúdos estritos, “(...) apenas coloca
os objetos a serviço do aluno que, ansioso por
encontrar respostas ou simplesmente fazer-se
dizer, escolherá nessa oferta aqueles que lhe
dizem respeito (...)” (KUPFER, 2000, p.125).
Então, qual deveria ser o papel da Educação
Física escolar? Lembrando que está já foi, e
ainda é tratada por alguns profissionais, como
uma adestradora de corpos, que não enxerga o
sujeito na prática educativa, apenas seu corpo.
Segundo Kupfer (2000), argumentando sobre o conceito de estilo, diz que esse é um
modo próprio, único de escrever, de falar, de
se posicionar, de ser. Assim, ao contemplar o
outro no exercício de seu próprio estilo, uma
criança constituirá e se constituirá no seu estilo. Ou seja, o estilo do professor ao apresentar o objeto do conhecimento é que fará com
que a criança se sinta atraída ou não pelo objeto do conhecimento, esclarecendo melhor,
basta que a criança sinta-se atraída pelo estilo do professor para que esta busque o conhecimento como forma de satisfazê-lo, sem
nem mesmo gostar do conteúdo exposto. É
possível afirmar então que, mais que o objeto do conhecimento, o que mais atrai a criança, o jovem, o aluno, é o estilo do professor.

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM:
CONTRIBUTOS WALLONIANOS
Recorrendo a Wallon e ao seu manifesto
sobre a questão da afetividade, será discuti-
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do a partir daqui como deveria ser a relação
professor-aluno no Estágio Categorial do
Desenvolvimento (MAHONEY; ALMEIDA,
2006). Wallon propõe estudar em sua teoria psicológica a pessoa completa, ou seja,
busca compreender o ser humano em sua
totalidade dinâmica e complexa, desde sua
gênese, a partir do desenvolvimento psíquico da criança (MAHONEY; ALMEIDA, 2004).
Entende-se que, o homem como ser, é o
resultado da integração de quatro conjuntos
funcionais: afetividade, ato motor, inteligência
e pessoa, que no início da vida encontram-se
indiferenciados, mas com o desenvolvimento
que ocorre ao longo da vida, vão assumindo
funções e atividades específicas. O estágio
categorial de desenvolvimento (6-11 anos),
no conjunto da evolução mental, há a estabilidade relativa do pensamento com processos
regulares, se comparada ao período de crises profundas que se abrem na adolescência.
Nesse período, a criança se desenvolve tanto
no plano afetivo como motor, mas as características de seu comportamento são determinadas principalmente pelo desenvolvimento intelectual (MAHONEY; ALMEIDA, 2004).
A criança, nesse estágio, aprende a
se conhecer como pessoa pertencente a diferentes grupos, exercendo papéis
e atividades variadas, é o momento da
escolarização, pois a escola exige a sua participação em relações diversificadas, mais
flexíveis que até então mantidas na família.
(...) O exercício de diferentes papéis com solicitações diferentes a leva a uma crescente individualização, a se perceber cada vez mais como um eu em relação aos outros,
em um processo de conflitos e cooperação com os demais. É no confronto de seu interesse com os do outro que vão-se definindo melhor para ela os papéis que
lhe competem (MAHONEY; ALMEIDA, 2006, p.53).

Ou seja, toma conhecimento de suas possibilidades de ação, adquirindo assim um
conhecimento mais completo e concreto de
si. Isso só é possível porque existe o meio,
condições sociais, históricas e orgânicas, que
marca a pessoa como um ser biologicamente
social. Significa assim que, o desenvolvimento da pessoa, desde a mais tenra idade, se organiza na integração de suas estruturas internas, organizadas biologicamente, que mantém
relações com o meio social, denominado de o
outro, nisso, o desenvolvimento se estrutura
na relação de oposição com ou outro, pois, é
daí que a criança sai de seu sincretismo inicial e caminha para a diferenciação de seu ser.
Em relação ao conflito como estruturante
na formação do ser, Limongelli (2006, p. 35)
apresenta, “ a mola propulsora do processo
de desenvolvimento é o conflito que se dá
entre as condições atuais da pessoa e as exigências do meio, pois a solução desse conflito proporciona reorganizações e avanços
qualitativos nas suas funções e atividades”.
Então, no estágio categorial de desenvolvimento, uma nova estrutura se organiza,
a mental, que permitirá à criança a formação
de categorias intelectuais como o elemento da classificação, permitindo que esta se
posicione no mundo utilizando categorias
para ordenar a realidade, ou seja, esta fase
se caracteriza pela formação da inteligência
discursiva (MAHONEY; ALMEIDA, 2006).
Porém, como pode ser visto, para se chegar à inteligência discursiva, a criança passa por diversos conflitos com o meio, com
o outro, e é por meio da afetividade que
ela estabelece essas relações. Sendo assim,
é necessário um aprofundamento da di-
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mensão afetiva. O conjunto funcional afetividade é o responsável pelas disposições
afetivas e emocionais da pessoa, no qual estão envolvidas as emoções e os sentimentos.
As emoções são manifestações primitivas
da pessoa e a acompanham por toda a vida,
que servem para mediar a passagem da etapa
pré-consciente para a etapa da consciência
objetiva, o que possibilita a construção das
atividades de relação da pessoa, ou seja, de
seu movimento corporal. As emoções permitem a pessoa se relacionar com si mesma, o
que contribui para o desenvolvimento e construção dos movimentos corporais necessários para sua relação no mundo social e físico,
ao mesmo tempo em que assegura o contágio
do outro, fundamental para sua sobrevivência e aprendizagens (LIMONGELLI, 2006).

ho eficiente para resolver uma parte dos conflitos que surgem na relação eu-outro, base
fundamental para os processos educacionais,
em especial, para o processo de aprendizagem de automatismos motores, importantes
para a Educação Física escolar. Logo, saber
trabalhar com a afetividade torna-se muito
importante para a atuação do professor, pois
segundo Wallon (1995) a afetividade é a energia que mobiliza o ser em direção ao ato, logo
pode significar em direção ao conhecimento.

POSSIBILIDADES DE INTERIORIZAÇÃO
E DOMÍNIO DAS REAÇÕES EMOTIVAS
PRIMITIVAS

É necessário um trabalho sério da questão da
afetividade por parte do professor, ou seja, estes devem saber lidar primeiramente com seus
sentimentos e, a partir daí, tomar conhecimenDesta forma, emoções e sentimentos to dos sentimentos dos seus alunos, tentansão elementos da vida psíquica da pes- do estabelecer um relacionamento harmônisoa que operam, respectivamente, no pla- co dentro da classe, mas deve ficar claro que
no corporal e cognitivo, mediando todas situações de conflitos são importantes para a
as atividades de relações da pessoa no formação da pessoa, como aponta, porém é
mundo social e físico (WALLON, 1995). necessário que o professor saiba quando este
conflito é estruturante ou desestabilizante
No âmbito escolar, muitos podem ser os mo- (LIMONGELLI, 2006; MAHONEY, 2006).
tivos para que o aluno não consiga aproveitar
Um trabalho bem realizado garante que a
todo o seu potencial em prol da aprendizagem, integração das sensibilidades seja agregada
e um deles é a afetividade pouco trabalhada. ao indivíduo, integração essa que permite
Os professores não sabem lidar com seus sen- que o indivíduo se diferencia totalmente
timentos, como se processam e se manifes- dos outros e do meio ao qual está cercado.
tam, impedindo assim, que consigam trabalhar
melhor com seus alunos, a fim de promover
Trabalhar com a sensibilidade interoceptiva
um melhor relacionamento entre as partes, é muito difícil, já que esta diz respeito à ativtanto no sentido da aprendizagem como no idade visceral do organismo, ou seja, são de
sentido social e cultural a qual a afetividade caráter totalmente biológico ao qual o sujeito
está imersa (MOSQUERA; STOBÄUS, 2006). não tem nenhum controle, porém com a integração das outras sensibilidades, o indivíduo
Compreender essas mudanças é um camin- por conta própria será capaz de identificar
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quais os mecanismos que envolvem determinada atividade visceral, ou seja, que estímulo
provoca determinada resposta. Trabalhar com
a sensibilidade proprioceptiva é trabalhar com
o movimento, e trabalhar com sensibilidade
exteroceptiva é trabalhar com a percepção do
meio e dos outros, principalmente através da
visão e do sentido cinestésico-tátil (GALVÃO,
2005; LIMONGELLI, 2006; MAHONEY, 2006).
Quanto ao âmbito da relação professor-aluno, este está relacionado ao contexto educativo por inteiro. O professor deve
reconhecer que existe outro sujeito nessa
relação, o aluno, que é ativo na construção do
conhecimento, que têm diferentes interesses
por diferentes coisas ao qual o professor nem
sempre não consegue atingir com o objeto do
conhecimento, então, tenta à qualquer custo, fazer descer este conteúdo “goela abaixo”
no educando, mesmo sabendo que este
não será assimilado, não é objeto de desejo.
Em relação a isso, o professor deve tomar
consciência que sua imagem, seu estilo, traz
diferentes ideias e expectativas para seus
alunos, que definirão se estes estão solícitos ou não para aprender, ou seja, o professor é objeto de desejo inconsciente, e se
atraídos pelo professor buscaram recompensá-lo pela aquisição do conhecimento.
Ou seja, mais que o objeto do conhecimento, o que mais atrai a criança, o jovem, o aluno, é o estilo do professor (KUPFER, 2000).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se verificar que a falta do esquema
corporal pode ser um ocasionador de déficits
de aprendizagem. São os casos de deficiências
da leitura e escrita, meios básicos com a qual a
criança estabelece relações com o meio, âmbito escolar e conhecimento. Para obter a aquisição destes conhecimentos é necessário que
a criança tenha bem definida a lateralidade,
o reconhecimento das partes do corpo, seus
movimentos, sua orientação espaço-temporal,
etc. elementos que atuam de maneira positiva
na aprendizagem que só são adquiridos por
meio da estruturação do esquema corporal.
Em relação ao processo professor-aluno, foi possível identificar que o professor
não reconhece o seu aluno como sujeito
ativo do conhecimento e tenta impor a assimilação de conteúdos a qualquer custo.
Nesse contexto, o professor não se identifica como uma figura que passa mais do que
apenas conteúdos para seus alunos, passa
seu estilo, que interferirá de maneira positiva ou negativa no processo educativo.
Também foi possível observar que não há
um trabalho sério sobre a questão da afetividade, ou seja, o professor não sabe trabalhar
com a manifestação dos sentimentos na sala
de aula, não consegue identificar os conflitos
nas relações estabelecidas entre os alunos
como estruturantes ou desestabilizantes.
Porém, como podem ser vistos em todo
o estudo, inúmeros são os benefícios tanto
no aspecto da formação do esquema corporal, como benefícios no aspecto motor e
intelectual, vide as deturpações que a falta do esquema corporal pode proporcio-
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nar à leitura e à escrita. Então, é necessário
que seja dado o devido valor a área, assim
como, sejam criados programas escolares
de implementações da mesma, na qual seja
possível estruturar os conteúdos necessários para a formação do indivíduo que correspondam com os interesses da sociedade.
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POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTÃO E TECNOLOGIAS
EDUCACIONAIS
RESUMO: Este artigo tem como objetivo rever parte das políticas públicas relacionadas ao uso
das novas tecnologias em ambiente escolar, buscando ponderar sobre o papel dos gestores
e gestoras nesse contexto. Discute-se, brevemente o conceito de tecnologia e gestão educacional para, em seguida, revermos as políticas públicas pertinentes, sobretudo em relação à
cidade de São Paulo. A conclusão do estudo reitera o importante impacto que as políticas educacionais no campo das tecnologias e o acesso a elas têm no cotidiano das pessoas em geral
e, obviamente também, no cotidiano escolar, como os alunos em ambiente escolar. Por fim, o
artigo aponta para os desafios a serem superados, dentre eles, a importância de que gestores e
gestoras tomem posições e decisões levando sempre em consideração tanto as rápidas transformações do mundo interno e externo à escola, bem como as desigualdades sociais e o seu impacto na aprendizagem e no acesso às tecnologias da informação, por parte do seu público-alvo.
Palavras-chave: Gestão; Tecnologia; Políticas Públicas.
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INTRODUÇÃO
De acordo com o Dicionário Aurélio, tecnologia é um termo de origem grega formado
pela união das palavras techné (que significa “técnica” ou “arte”) e logos (ou “conjunto
de saberes”). Tal conceito é definido como
uma ciência destinada a aplicar conhecimento técnico e científico para fins industriais e
comerciais; como um conjunto de termos
técnicos de uma arte ou de uma ciência; ou
ainda, como um tratado das artes em geral.
Deste modo, a tecnologia pode estar voltada para várias finalidades, inclusive para
a melhoria do processo de ensino-aprendizagem nos ambientes escolares. E, sendo capaz de ser útil ao ensino-aprendizagem, a tecnologia também deve ser foco
da atenção de políticas públicas, bem
como de gestores e gestoras educacionais.

Para ser foco de gestores escolares é
necessário que os profissionais envolvidos
neste importante trabalho consideram determinados aspectos a ele intrínsecos, como por
exemplo, a noção de que vivemos uma era
técnico-científica-educacional, cujo conceito
definido por Milton Santos (2000) aponta
para o fato de “os objetos técnico-informacionais” terem “uma difusão mais generalizada e
mais rápida do que as precedentes famílias
de objetos”. Além disso, a presença de tais
objetos técnico-informacionais “marca a totalidade do espaço” (SANTOS, 2000, p. 240).
Santos (2000) define ainda o momen-

to contemporâneo a partir das expressões
“período globalizado” e “crise”. Segundo o
geógrafo, é este um período em que tudo e
todos se influenciam mutuamente e onde
se instalou uma crise prolongada que exige continuamente “novas definições e
novos arranjos” (SANTOS, 2000, p. 34).
Assim, os ambientes escolares não escapam
a este mundo novo e nele os objetos referidos
por Santos estão presentes, seja através dos
celulares levados por alunos e professores, seja
através dos equipamentos, como computadores e tablets, comprados pelas escolas com
dinheiro público. Entretanto, do ponto de vista da gestão de políticas públicas, esse assunto levanta amplas discussões e ainda carece
de melhor tratamento por parte dos gestores.
Deste modo, nosso objetivo neste breve
estudo é rever parte das políticas públicas
relacionadas ao uso das novas tecnologias
em ambiente escolar, sobretudo em relação
à cidade de São Paulo, bem como ponderar
sobre o papel dos gestores e gestoras nesse
universo novo que se impõe mais a cada dia.
Para Alves (2014) a gestão educacional relacionada às novas tecnologias tem sido pauta
das discussões sobre ações pedagógicas. Para
ele a concepção de gestão revela-se como
marca de ação humana com a máquina, em
que administrador, educadores, educandos e
família assumem papéis de protagonistas de
um novo modo de educar, com a utilização
das tecnologias como mediações pedagógicas
que ampliam os recursos didáticos. Trata-se
de uma cultura educacional que, desde a com-
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preensão da força cultural, até a decisão por
aceitar tal desafio, colocam a escola e as tecnologias digitais numa relação de complementaridade pedagógica a favor da aprendizagem.
A questão volta-se para a necessidade de
atualizações contínuas, fato que, em educação, não é novo, mas que, em se tratando de
tecnologias digitais, dada a sua organicidade
enquanto recurso didático, comporta desafios diferentes, de natureza virtual e constantes
substituições técnicas. Isso requer atenção
especial do gestor. (ALVES, 2014, p. 1367).
Em estudo realizado por Pedro e Piedade
(2014), verificou-se, dentre outras questões, o
nível de proficiência de gestores escolares em
Portugal e, embora os índices tenham revelado
a competência desses profissionais no domínio
das tecnologias digitais disponíveis, o estudo
apontou também lacunas que exigiram mobilização de políticas públicas para preenchê-las:
Assim, vários autores confirmam que,
com vista a implementar uma real e efetiva integração educativa das tecnologias,
o desenvolvimento de competências tecnológicas por parte dos profissionais da
educação deverá ser um dos principais aspetos a garantir (GOOLER, KAUTZER, &
KNUTH, 2000; IVERS, 2002; LIU & HUANG,
2005). (PEDRO; PIEDADE, 2014, P.110)
Os autores apontam que o conhecimento
das crenças e percepções das práticas dos
gestores escolares na utilização das tecnologias da informação, tendo em vista o im-

portante papel que esses profissionais representam “enquanto promotores do processo
de integração das tecnologias nas práticas
profissionais dos professores das suas escolas”, pode potencializar “a modernização de
práticas de ensino e de aprendizagem, da
gestão da informação e comunicação entre
os vários agentes educativos em contexto
escolar” (PEDRO; PIEDADE, 2014, p.110)
Apoiados em Afshari e Ghavifekr (2012)
e Stuart (et al., 2009), os pesquisadores
nos trazem o conceito de “liderança tecnológica”, a qual pode e deve estar relacionada também à figura dos gestores, dada
a sua posição na hierarquia das funções escolares, pois “as competências dos diretores escolares no uso das tecnologias são
um fator-chave para a criação de uma liderança tecnológica nos seus contextos escolares” (PEDRO; PIEDADE, 2014, p.112).
Desse modo, gestores escolares necessitam, além de entender qual o papel das tecnologias dentro das suas práticas profissionais, participar de iniciativas de formação que
lhes permitam aprimorar suas competências
pessoais e impulsionar o uso das tecnologias
dentro da comunidade escolar, agindo como
uma verdadeira “liderança tecnológica”.
Em consonância com Pedro e Piedade
(2014), Teixeira (2017) afirma que gestores
escolares devem ser boas lideranças no
que concerne à comunicação. Devem, portanto, saber interagir positivamente com
suas equipes de trabalho de modo a valorizá-la e motivá-la (TEIXEIRA, 2017, p.1).
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Por conseguinte, para que o gestor ou
gestora escolar possa efetivamente colaborar
no sentido de fortalecer sua equipe e, consequentemente, o corpo discente de sua escola, para o devido enfrentamento dos desafios
advindos da globalização econômica, é preciso que seu olhar esteja atento à tecnologia.
Por fim, para Paulo Freire, na relação entre escola e tecnologia, entre gestão e
telemática, deve-se levar em conta o objetivo político dessa interação, pois, segundo o
educador, é preciso “saber a favor de quem,
ou contra quem as máquinas estão postas em uso”. Esta questão, como bem afirma Freire, não poderá ser respondida pela
informática, mas sim pelos seres humanos.
Sendo, portanto “uma pergunta política,
que envolve uma direção ideológica, tem de
ser respondida politicamente”. (...) O problema
é saber a serviço de quem eles [os computadores] entram na escola (FREIRE, 1984, p. 6).
Desse modo, este estudo justifica-se
pela necessidade de, em um mundo com
constantes e rápidas transformações,
oportunizar à escola, por meio da produção
científica
teórico-crítica
manter-se atualizada acerca de tais discussões.
Estas, por sua vez, ao repensar os objetos
do cotidiano por outras óticas que não as do
próprio dia a dia escolar, possibilitam a revisão
de posturas e melhores tomadas de decisão
na área de gestão escolar e tecnologia.Repensar o cotidiano escolar por uma ótica distan-

ciada, bem como compreender a gestão escolar também como um espaço de exercício de
liderança tecnológica é, portanto, imperativo,
para que o espaço escolar integre-se ao mundo das novas tecnologias sem permitir que a
ação educativa em si seja prejudicada pelo
excesso destas, ou pela ausência de olhares
pedagógicos críticos que possam filtrá-las.

POLÍTICAS PÚBLICAS E LEGISLAÇÃO
Acreditamos que é necessário compreender os contextos em que se dão a construção e execução das políticas educacionais relativas ao uso das tecnologias, pois tal
entendimento nos permite melhor projeção
de seus potenciais impactos no trabalho de
gestores e gestoras educacionais, bem como
dos impactos em sua finalidade última que, a
nosso ver, é o letramento digital e a melhoria dos processos de ensino aprendizagem.
Para tanto, veremos o que dizem as diretrizes
curriculares, os PCN’s e outros documentos
oficiais pertinentes ao assunto em questão.

Assim, de acordo com Cury, as Diretrizes
Curriculares
representam
dimensões normativas, [as quais] tornam-se reguladoras de um caminho consensual, conquanto não fechado a que historicamente possa vir a ter um outro percurso
alternativo, para se atingir uma finalidade
maior. “Nascidas do dissenso, unificadas
pelo diálogo, elas não são uniformes, não
são toda a verdade, podem ser traduzidas
em diferentes programas de ensino e, como
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toda e qualquer realidade, não são uma forma acabada de ser” (CURY, 2002, p. 194).
Percebe-se, portanto, que as diretrizes,
de um modo geral, tratam-se muito mais
de orientações a serem seguidas em território nacional no campo da Educação, do
que regras específicas. Essas formas inacabadas precisam entrar em contato com
cada realidade que a circunda, para que
possa ganhar contornos mais específicos e
promissores, os quais possam resultar em
práticas pedagógicas eficazes e, portanto,
significativas para a comunidade escolar.
Ainda segundo Bombassaro e Scheide, em
2004 iniciaram-se as discussões para a construção dos atuais Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs). Estes, por sua vez, também
seriam apenas um conjunto de documentos de
caráter norteador, mas não obrigatório (CURY,
2002, p. 192) que servem de referência às Diretrizes Curriculares. Desta forma, como documentos apenas norteadores, os Parâmetros
Curriculares Nacionais por si só, infelizmente,
pouco têm a elucidar acerca das tecnologias
em ambiente escolar. De acordo com os PCN’s:
É indiscutível a necessidade crescente do
uso de computadores pelos alunos como instrumento de aprendizagem escolar, para
que possam estar atualizados em relação
às novas tecnologias da informação e se instrumentalizam para as demandas sociais
presentes e futuras (BRASIL, 1998, p. 96).
Mas apesar de indiscutível, a matéria carece

de regulação, no sentido de obrigar aos Estados
e Municípios a investirem permanentemente
nesse setor.Nesse sentido, temos o Guia de
Tecnologias Educacionais do Ministério da
Educação, o qual “busca oferecer aos sistemas
de ensino uma ferramenta a mais que os auxilie na decisão sobre a aquisição de materiais
e tecnologias para uso nas escolas brasileiras
de educação básica” (MEC, 2008, p.14) (grifos nossos) e, no âmbito municipal, temos as
Orientações curriculares: proposições de expectativas de aprendizagem - Tecnologias de
Informação e Comunicação (SME/SP, 2010).
Além da Portaria nº 62/2015 de dezembro
de 2015, a qual dispõe “sobre as diretrizes operacionais da atribuição de aulas de Informática Educativa para o ano letivo de 2016”. Esta
última informa que a Informática Educativa
é componente da Matriz Curricular do Ensino Fundamental da Prefeitura Municipal de
São Paulo e, em seu artigo 9º determina que:

Além dos conteúdos previstos para cada
Área de Conhecimento, os educandos contarão, ainda, com atividades desenvolvidas
nas Salas de Leitura e nos Laboratórios de Informática Educativa, ministradas pelo professor designado para cada função que, em conjunto com os tempos destinados a orientação
de Projetos, assumirão um caráter integrador
das diferentes áreas de conhecimento. (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 2013)

Verificamos que, apesar da preocupação
governamental em incluir as novas tecnolo-
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gias e em seus documentos, acreditamos que,
também no âmbito municipal (neste caso, o da
cidade de São Paulo), ainda se faz necessário
um olhar mais atento ao tema, de modo a
definir parâmetros e procedimentos mais específicos e menos vulneráveis a mudanças
políticas, como a obrigatoriedade de compra
e instalação de um número mínimo de equipamentos de informática por unidade escolar
e o acesso gratuito à internet, por exemplo.
Desta forma garantiriam aos gestores educacionais melhores diretrizes para que se
planejem projetos políticos pedagógicos
mais articulados às novas tecnologias, uma
vez que, para planejar, é preciso reconhecer
os insumos e as dificuldades contextuais.

DESAFIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS
DIRETRIZES CURRICULARES NA ÁREA DE
TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO
Para Schaff, em consonância com Santos
(2000), vivemos em uma sociedade globalizada, na qual as desigualdades sociais, ou a
“diferenciação entre os que têm acesso, os
que buscam uma aproximação e os que estão
totalmente alheios às inovações” ficaram muito mais explícitas que em outros momentos
da História mundial (Schaff, 1995, p. 47). Para
ele, tal fato pode resultar em uma outra diferenciação, numa divisão entre as que detêm
informação - algo socialmente importante – e
as que não a possuem” (Schaff, 1995, p. 47).

Schaff afirma que a “informação”, em determinadas condições “pode substituir a
propriedade dos meios de produção como
fator discriminante da nova divisão social,
uma divisão semelhante, mas não idêntica, à atual subdivisão em classes”. Desta
maneira, Schaff, de certa forma, responde à pergunta de Freire (1984) sobre a presença dos computadores e demais objetos técnico-informacionais (Santos, 2000),
como tablets e smartphones na escola.

Sua resposta, de que a diferenciação no
acesso a tais recursos pode resultar em aprofundamento da sociedade de classes, ou ampliação das desigualdades sociais, de renda,
de acesso à educação e a outros direitos fundamentais aos seres humanos, talvez corresponda também ao fato de a não parecer prioridade a prática da informática nas escolas
públicas brasileiras. Essa falta de prioridade
revela-se em diferentes momentos do cotidiano escolar, como na proibição do uso de celulares, por exemplo, ou no pouco tempo destinado ao uso do laboratório de informática.
De acordo com a Secretaria Municipal de
Educação da cidade de São Paulo, as primeiras experiências do uso de computadores na Rede Municipal datam de 1987 e,
em 1990 teria surgido a figura do Professor
Orientador de Informática Educativa (POIE).
Esse professor ou professora, em geral, é
eleito pela comunidade escolar e, até 2018
deveria ter seu trabalho avaliado e referendado pelo Conselho de Escola, para pod-
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er continuar atuando nos Laboratórios de
Informática Educativa, conforme a carga
horária prevista na organização curricular de
todas as escolas de Ensino Fundamental.
Em tese, o modelo é bastante apropriado para que se garanta o acesso às tecnologias. Entretanto, as aulas de informática resumem-se a apenas quarenta e cinco minutos
(os quais correspondem à uma hora-aula) em
um universo de trinta horas-aulas possíveis.
Assim sendo, ainda que a intenção seja articular a abordagem do currículo com a cultura digital emergente no meio social, as políticas públicas governamentais, bem como as
diretrizes para a educação do município e São
Paulo, esbarra-se na prática do cotidiano escolar e nas exigências de priorização de outras
disciplinas (como Português e Matemática).
Como dissemos anteriormente, muitas escolas proíbem o uso de aparelhos celulares por
alunos, dentro de suas dependências e, por
sua vez, a organização das disciplinas ministradas impede que seja destinado mais tempo
para o contato com a informática educativa.
Por sua vez, embora o documento aponta
que, desde o início da inserção da informática
nas escolas, as tecnologias, evoluíram de forma
rápida, resultando em “novos e diferenciados
processos comunicativos e formas de culturas
estruturadas com base em distintas linguagens
e sistemas de signos, transformando parâmetros comportamentais e hábitos sociais”, não
existem computadores o bastante nas escolas.

Assim, apesar de reconhecer formalmente a
importância de tais ferramentas os computadores dos laboratórios de informática são insuficientes para classes com mais de vinte pessoas. Assim, para que em uma sala de aula, por
exemplo, cada qual possa usar individualmente
uma máquina durante seu horário de aula.
Desta forma, podemos afirmar que os
quarenta e cinco minutos de aula por semana
previstos na portaria que regulamenta as Diretrizes Curriculares e PCNs podem se tornar
metade disto, ou até menos, por indivíduo. Tal
redução de tempo de uso efetivo dos computadores disponíveis nas escolas da Prefeitura de São Paulo ocorre também devido a
outros fatores, como o tempo de deslocamento da sala de aula comum até o laboratório
e o tempo usado pelo professor orientador
para expor objetivos da aula e demais necessidades de pedagógicas inerentes às aulas.
Sendo assim, faz-se necessário o ajuste
de processos educacionais, incluindo os de
gestão, de forma a que se atue com discernimento e responsabilidade, tendo em vista
que as nossas escolas têm, entre uma de suas
funções, auxiliar crianças e jovens na construção de suas identidades pessoal e social.

Assim, tendo em conta o fato de que as
políticas educacionais no campo das tecnologias e o acesso a elas têm impacto direto na vida das pessoas em geral, sobretudo
aquelas que estão em franco processo de
formação, como os alunos em ambiente es-
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colar; tendo em vista ainda que o estudo da
legislação que rege o assunto não traz regras
muito específicas a serem seguidas, concordamos com Ramos (2014) acerca dos desafios
que merecem atenção para serem superados:

De acordo com Ramos, um dos desafios
a serem enfrentados, no que tange ao impacto das mudanças tecnológicas no processo de ensino-aprendizagem e, obviamente na gestão escolar, seria uma tomada
de posição no sentido de compreender as
transformações do mundo, bem como as
desigualdades sociais e o seu impacto na
aprendizagem e no acesso às tecnologias da
informação, por parte dos alunos, cujo letramento digital - via uso de celulares, principalmente - tende a ocorrer antes do letramento alfabético proporcionado pela escola.

Nestas últimas, por sua vez, o uso desses
aparelhos é muitas vezes proibido - o que
revela, no mínimo, uma dificuldade pedagógica e de gestão em lidar com as tecnologias.

Assim sendo, lidar com as desigualdades
sociais, com o desempenho tecnológico dos
alunos - em geral mais avançados do que dos
seus professores e gestores escolares - proporcionar formação adequada a estes últimos, cremos serem os principais desafios
para compreender o uso das tecnologias em
ambiente escolar e seus impactos na gestão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nestas breves considerações finais, retomamos a pergunta de Paulo Freire
apresentada no início deste estudo: a
quem servem/devem servir as máquinas?
Idealmente, respondemos, elas devem servir aos seres humanos, segundo a linha de raciocínio dos teóricos até
aqui revisitados, bem como a própria legislação sobre informática nas escolas.
Contudo, apesar da concordância universal sobre o fato de as máquinas existirem para facilitar a vida humana (pois, do
contrário seríamos escravos da tecnologia),
na prática, vemos que a falta de atenção
à área de gestão e tecnologia pode prejudicar o acesso de estudantes de escolas
públicas ao mundo técnico-científico-informacional e acirrar a desigualdade social.

Nessa lógica, para muitos alunos e alunas,
não parece existir muito espaço para que se
debata a questão de quem serve a quem, pois
sequer há o acesso a essas máquinas. Nesse
contexto, obviamente, é preciso antes garantir a acesso às tecnologias, por meio de políticas públicas. Esse papel – o de garantir que
as tecnologias cheguem a todas as camadas
da nossa sociedade – é de toda a comunidade escolar e, principalmente, dos governos.
Entretanto, quando gestores escolares
conseguem entender qual o papel das tecnologias dentro das suas práticas profissionais e
exercer a “liderança tecnológica” compatível
com sua função, esses profissionais são capazes de impulsionar o uso das tecnologias
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dentro da comunidade escolar, colaborando assim para a efetiva implementação das
políticas públicas voltadas para a tecnologia
e também para a redução das desigualdades.
Assim, uma boa gestão escolar pode amenizar quadros de desigualdade no acesso
às tecnologias da informação. Esse resultado pode ser logrado na medida em que
se tomem posicionamentos e decisões no
sentido de contornar as dificuldades estruturais e trazer, definitivamente, as escolas
para o mundo novo, globalizado e telemático do qual falam os teóricos aqui citados.
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DA LINGUAGEM AO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: artigo objetiva apresentar o processo de linguagem da criança, especificamente antes e depois do processo de alfabetização. Analisaremos algumas resenhas de
obras contidas em fundamentação teórica referente às práticas educativas, a família é caracterizada como o primeiro ambiente do qual a criança participa ativamente, interagindo
através de relações face-a-face. Inicialmente, estas interações ocorrem de forma didática,
como, por exemplo, pela relação da mãe com a criança. As relações vão se expandindo aos
poucos, entre o grupo familiar. Nele a criança começa todo seu processo de desenvolvimento e depois da relação familiar, a relação da criança se amplia com os amigos, escola
etc.
Palavras-chave: Linguagem, Alfabetização. Letramento. Escrita. Linguística.
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INTRODUÇÃO
Para uma criança em fase inicial de
desenvolvimento o ideal é que se proporcione diferentes estratégias para adquirir autonomia. Além de reciprocidade e equilíbrio
de poder, existe outro papel fundamental
para o desenvolvimento infantil : o afeto.
Quanto mais positivas e calorosas forem às
relações das crianças, mais processos evolutivos serão feitos e maior a adaptação.A
importância da interação parental e as práticas educativas, estão sendo enfatizadas em
várias pesquisas, pois estão sendo muito
utilizadas pelos pais para o desenvolvimento de crianças e adolescentes (Baumrind,
1966, 1997; Darling & Steinberg, 1993;
Maccoby & Martin, 1983). Sobre este assunto podemos identificar duas dimensões no
processo de interação entre pais e filhos: as
práticas educativas e os estilos parentais.
As práticas educativas referem-se às estratégias utilizadas pelos pais para atingir
objetivos específicos em diferentes domínios (acadêmico, social, afetivo) sob determinadas circunstâncias e contextos, segundo
(Hart, Nelson, Robinson, Olsen & McNeilly-Choque, 1998). O uso de explicações, de
punições ou de recompensas constitui exemplo dessas práticas. O estilo parental refere-se ao padrão global de características da
interação dos pais com os filhos em diversas situações, que geram um clima emocional conforme (Darling & Steinberg, 1993).
O comportamento parental pode apresentar afetividade, responsabilidade e autoridade. Ao serem autoritários e restritivos aos comportamentos das crianças os
pais demonstram afeto e cuidando estim-

ulando também o exercício da autonomia
responsável. Uma medida punitiva, no entanto, revela-se sempre pela imposição, caracterizando um estilo parental autoritário.
A utilização deste tipo de punição, especialmente quando se trata de uma punição física,
pretendendo ser uma prática disciplinar, tem
sido descrita na literatura como prejudicial ao
desenvolvimento de crianças e adolescentes
(Hart, Ladd & Burleson, 1990; Hart, Nelson,
Robinson, Olsen & McNeilly-Choque, 1998;
Hoffman, 1960, 1975). Tal prática está baseada no uso abusivo do poder que os pais têm
sobre os filhos, segundo alguns teóricos. Contraria, portanto, a proposição da Teoria dos
Sistemas Ecológicos, no qual a família deve
ser o porto seguro das crianças, alguém com
quem ela possa contar e não algo contrário.
Entretendo existe duas maneiras que os
pais podem utilizar o poder que tem para
modificar o comportamento dos: a primeira,
através de uma disciplina indutiva, que tem
como objetivo uma alteração voluntária no
comportamento da criança; e a segunda são
técnicas que reforçam o poder parental dos
pais. Devido à sua privilegiada posição de
poder, os pais podem, livremente, escolher
entre as técnicas disponíveis para monitorar o
comportamento dos filhos (Hoffman, 1960). A
disciplina indutiva envolve práticas educativas
que comunicam à criança o desejo dos pais
de que ela modifique seu comportamento, induzindo-a a obedecer-lhes (Hoffman, 1975).
Esta estratégia disciplinar é responsável
em direcionar a criança para as consequências de seu comportamento perante as outras
pessoas e as lógicas das situações , ao invés
de simplesmente puni-la sem que ao menos
saibam o motivo.Práticas deste tipo envolvem
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explicações sobre as consequências do comportamento da criança, explicações sobre regras, princípios, valores, advertências morais,
apelos ao orgulho da criança e ao amor que
ela sente pelos pais, explicações sobre as possíveis implicações maléficas ou dolorosas das
ações da criança para os outros e para si mesma e sobre o seu relacionamento com as outras pessoas (Grusec & Lytton, 1988). A disciplina coercitiva, por outro lado, caracteriza-se
por práticas que utilizam a aplicação direta da
força e do poder dos pais (Hoffman, 1975).
Tais práticas fazem com que os pais punem as crianças de forma física, privando as
de alguns privilégios ou até fazendo ameaças.
Tudo isso devido ao mal comportamento da
crianças, mas estas práticas podem provocar emoções intensas, como hostilidade,
medo e ansiedade, interferindo na capacidade da criança para ajustar seu comportamento à situação. As estratégias coercitivas
provocam o controle do comportamento
baseado na ameaça de sanções externas e
intensificam a percepção de valores e do
padrão de ação moral como externos, enquanto as estratégias indutivas favorecem
a internalização moral (Hoffman, 1975).
De acordo com Grusec e Lytton (1988),
práticas coercitivas, como a punição, condicionam a inibição daqueles comportamentos
infantis reprimidos pelos pais. As sanções
punitivas tendem a eliciar sentimentos negativos nas crianças, inibindo a produção dos
comportamentos, devido à ansiedade gerada
por ela mesma ou por sua ameaça alguns autores distinguem duas formas de punição: a
coerção e a ameaça de rompimento do vínculo afetivo entre a criança e os pais.Esta
segunda forma de punição perturba o sentimento de segurança da criança com relação

aos sentimentos parentais, gerando ansiedade. A utilização indiscriminada de ambas
as formas de punição traz inúmeros prejuízos
ao desenvolvimento psicológico da criança.
Crianças cujas mães utilizam práticas disciplinares coercitivas tendem a usar métodos
coercitivos na resolução de conflito com seus
pares, sendo, por conseguinte, menos aceitas por eles(Hart, Ladd & Burleson, 1990).
Da mesma forma, a coerção parental, a
falta de responsabilidade e o controle excessivo estão relacionados com várias formas
de agressão infantil e comportamentos de
vitimização (Hart, Nelson, Robinson, Olsen
& McNeilly-Choque, 1998). Uma medida restritiva, como a aplicação de uma punição,
deve ser utilizada de forma natural devido a um mal comportamento, devendo vir
acompanhada de explicações lógicas e adequada à situação Na percepção de estar
sendo cuidada pode minimizar os sentimentos negativos na criança, reduzindo a probabilidade de resultados indesejados no seu
desenvolvimento (Grusec & Lytton, 1988).
O uso ocasional de disciplina coercitiva por
pais que utilizam, frequentemente, disciplina
indutiva, em certas circunstâncias não prejudica o desenvolvimento da criança, evidentemente, isto não se aplica à punição física
(Hoffman, 1960, 1975). As estratégias coercitivas podem minimizar este caráter quando
se tornam qualificadas, ou seja, quando existe
uma explicação para justificar ou legitimar a
solicitação da mudança de comportamento,
baseada não em motivos centrados no poder dos pais, mas, por exemplo, no bem-estar
da criança ou em normas sociais que esta entenda e também valorize (Hoffman, 1960).
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A utilização inadequada do poder dos pais,
perante a indisciplina dos filhos pode ser verificada também em outros aspectos da relação
parental. Os pais acabam confundindo a educação e tem um controle excessivo do comportamento dos filhos, o que mostra um certo
desequilíbrio o que prejudica o desenvolvimento e a autoestima das crianças. As crianças
devem ser educadas e uma das melhores formas é através do castigo, mas não de forma
severa. O interessante é retirar algo que ela
goste , como por exemplo deixa-lá sem ver TV,
tirar algum brinquedo,vídeo game, ou algo que
ele realmente goste.A criança deve entender
que se fizer algo de errado terá consequências. Seja para outras pessoas dependendo do
que fizer ou pra ela mesma.Um processo difícil até para os mais ,mas algo inteligente que
faz com que a criança perceba e entenda as
coisas , crescendo e amadurecendo sobretudo para em prol do seu desenvolvimento.
O controle é uma das dimensões presentes
nas tipologias de estilos parentais, conforme
inicialmente proposto por Baumrind (1966,
1971) em seu modelo. Suas pesquisas focalizaram a influência da variação normal da
autoridade parental sobre o desenvolvimento
infantil, reformulando a antiga visão de controle, até então definido em termos de rigidez
e punição física (Darling & Steinberg, 1993).
Na sua concepção, o controle está relacionado com exigências e expectativas de
maturidade impostas pelos pais, através de
confrontações diretas, supervisão e disciplina
consistente (Baumrind, 1997). A variação no
nível do controle, forma três diferentes estilos parentais: o autoritativo, e autoritário e o
permissivo.O modelo de estilos parentais de
Baumrind (1966, 1971) foi, posteriormente,

reformulado por Maccoby e Martin (1983),
que propuseram duas dimensões ortogonais
- exigência e responsividade – cuja combinação resulta em quatro estilos parentais.
A exigência refere-se aos comportamentos
parentais que requerem supervisão e disciplina. A responsabilidade refere-se aos comportamentos de apoio e aquiescência, que favorecem a individualidade e a autoafirmação dos
filhos. Existem quatro estilos parentais emergentes deste modelo são: o autoritativo, e autoritário, o indulgente e o negligente. Existem
duas separações de estilos baseadas na tipologia proposta por Baumrind e a proposta por
Maccoby e Martin que é a separação do estilo
permissivo: o indulgente e o negligente. Esta
diferenciação permitiu distinguir, nas famílias
que fazem poucas demandas de controle, uma
variação no seu nível de responsabilidade.

O PROCESSO DE AQUISIÇÃO
DA LINGUAGEM
Segundo Ferreiro (1996, p.24) “O desenvolvimento da alfabetização ocorre, sem
dúvida, em um ambiente social. Mas as práticas sociais assim como as informações sociais, não são recebidas passivamente pelas
crianças.”A aquisição da linguagem é um processo construído pela criança muito tempo
antes dela falar a primeira palavra, ao nascer
ela não tem nenhuma informação de língua,
mas vai aprendendo conforme alguém ensina.
A partir das imitações de sons ou palavras repetidas e formação de hábitos ela
passará a construir a sua língua. A aquisição
da linguagem se dá, segundo os behavioristas, mediante a experiência que a criança
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desenvolve com a língua utilizada pelas pessoas que com ela convive e é determinada.
O balbuciar, as falas sem sentidos, todas
são entendidas como linguagem da criança.
Percebemos que há uma complexidade
nesta linguagem, mesmo porque devemos levar em consideração as várias formas de linguagem como por exemplo o olhar, os gestos,
o choro e os movimentos, porque o movimento também faz parte da comunicação.Skinner
defende que a criança associa as diferentes
formas ouvidas/ vistas sistematicamente
àquelas com as quais já está familiarizada
por ter aprendido as sequências da língua.
Com o passar do tempo o bebê começa a
falar as primeiras palavras, mesmo de forma
dita como “errada” ele já começa o processo
de comunicação. Isso ocorre através do pedir
usando a palavra “da”, do mama, papa, auau
etc. Assim, ao produzir a primeira palavra, a
criança já tem outras opções disponíveis com
possibilidade de adequá-las ao contexto que
estiver. A esse comportamento, Skinner refere como ‘cadeia de respostas’. A criança adquire ainda a capacidade de generalização, ou
seja, uma resposta condicionada com a vogal
final ‘i’, por exemplo, associa-se a um novo estímulo como o verbo ‘fazer’, semelhante ao estímulo condicionado do verbo ‘comer’, e a criança produz a palavra ‘fazi’ (ALBANO, 1990).
Após este processo as crianças começam
a entender e a repetir algumas palavras, até
que começa entender o significado de algumas delas e passa a falar. A teoria de aquisição de linguagem behaviorista tem como
fundamento que o conhecimento advém do
meio em que o ser humano está inserido e
que tudo é aprendido, sendo assim os inter-

locutores são responsáveis pelo processo de
aquisição e aprendizagem da criança. Após
este processo de aquisição inicial, entramos
na a etapa inicial escolar, ou seja, na educação infantil por volta de 4 a 5 anos, onde
a escola tem a obrigação de informar e ajudar os alunos a entender e se apropriar da escrita alfabética e para que seu uso servirá. O
professor deverá ler textos para os alunos e
retirar palavras explicando o seu significado.
É essencial que os professores pratiquem leitura e expliquem as palavras aos alunos para
que assim eles se ambientaliza com as letras e percebam a importância que elas têm.
O professor mudou sua prática em sala de
aula , a partir de 1983, através de Emília Ferreiro e Ana Teberosky, Contudo sabemos que
o aluno alfabetizado é aquele capaz de entender as diversas situações da língua escrita
e falada. Alfabetizado é “aquele capaz de atuar com êxito nas mais diversas situações de
uso da língua escrita”. Deste modo não basta
codificar o código alfabético, a criança precisa entender todos os textos, suas funções e
suas ações ao ponto de interpretar, entender e produzir. Sendo assim, o professor tem
o dever de buscar textos que tenham a ver
com a realidade dos alunos, textos diversos.
Ele não deve necessariamente se basear
apenas na cartilha, mas trabalhar em conjunto
com outros textos. Para Teberosky, deve ser
considerada no processo de alfabetização, a
diferenciação entre a escrita e a linguagem.
Segundo a referida autora, a escrita deve ser
entendida como um sistema de notação, que
no caso da língua portuguesa é alfabetização
(conhecer as letras, sua organização, sinais
de pontuação, letra maiúscula, ortografia,
etc.). O texto deve ser a base para inserção
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da criança no mundo da leitura e da escrita.
Sabemos que a maioria dos professores
definem de forma errada o processo de alfabetização, muitos continuam o processo
da mesma forma que aprenderam ou seja,
como forma de técnica. De acordo com suas
experiências com crianças, Ferreiro(1999,
p.44-7), esquematiza algumas propostas
fundamentais sobre o processo de alfabetização inicial. - Restituir a língua escrita seu
caráter de objeto social; - Desde o início (inclusive na pré-escola) se aceita que todos
na escola podem produzir e interpretar escritas, cada qual em seu nível; - Permite-se
e estimula-se que a criança tenha interação
com a língua escrita, nos mais variados contextos; - Permite-se o acesso o quanto antes
possível à escrita do nome próprio; - Não se
supervaloriza a criança, supondo que de imediato compreenderá a relação entre a escrita e a linguagem. Ferreiro (1999, p.47) afirma que “a alfabetização não é um estado ao
qual se chega, mas um processo cujo início é
na maioria dos casos anterior a escola é que
não termina ao finalizar a escola primária”.
A autora defende que, de todos os grupos
populacionais as crianças são as mais facilmente alfabetizados e estão em processo
contínuo de aprendizagem, enquanto que os
adultos já fixaram formas de ação e de conhecimento mais difíceis de modificar ressalta
ainda que, algumas crianças chegam à escola sem saber para que serve a escrita, muitas
delas imaginam que só quando forem adultos
poderão fazer uso delas para fazerem coisas
importantes etc. Outras já chegam na escola
sabendo para que serve, mas conforme citado
por Ferreiro “ Há outras crianças que necessitam da escola para apropriar-se da escrita. (Ferreiro, 1999, p.23)Assim, passa a compreender

com a linguagem escrita representa as ideias
e os conceitos que as pessoas, os objetos no
mundo real e a linguagem oral possuem em
uma determinada cultura.Ferreiro afirma que
“nenhuma prática pedagógica é neutra.Todas
estão apoiadas em certo modo de conceber
o processo de aprendizagem e o objeto dessa aprendizagem” (2000, p.31). O professor
não pode, então, se tornar um prisioneiro de
suas próprias convicções; as de um adulto já
alfabetizado. Para ser eficaz “deverá adaptar
seu ponto de vista ao da criança. Uma tarefa
que não é nada fácil” (Ferreiro, 2000, p.61).

O DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
Este processo envolve a assimilação dos
mecanismos da escrita simbólica culturalmente elaborada e o uso de expedientes
simbólicos para exemplificar e apressar o
ato de recordação. Isto nos leva a explorarmos mais o destino da escrita em outro estudo, de adultos, que já são seres culturais.
Antes mesmo da criança compreender o
código da escrita, ela já efetuou várias tentativas para entender o código, esse procedimento é feito até que se entenda o processo.O
desenvolvimento das capacidades de leitura e
de produções de textos ocorre durante todo
o processo de alfabetização. A ludicidade e o
cuidado com as crianças são condições básicas no processo de ensino e aprendizagem.
O sistema de escrita alfabética exige compreensão e sistematização, tem que fazer
sentido para que a criança entenda. A criança de três a quatro anos descobre primeiramente que seus rabiscos tem uma grande
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importância no processo de alfabetização,
principalmente porque o desenho tem o papel da escrita através dos signos. Ao mesmo
tempo, à medida que esta transformação
ocorre, uma reorganização acontece no comportamento infantil, a criança passa a construir outras formas culturais, as funções
psicológicas antes existentes passam a não
operar de forma natural e primitiva e passa a expressões culturais mais complexas.
Veremos abaixo as etapas do processo de
alfabetização, para que possamos entender o
que passa na cabeça da criança em cada fase.
O primeiro nível do processo de alfabetização
é o Pré – Silábico, período em que a criança
começa a entender que o que ela fala pode
ser transferido para a escrita e através disto a criança começa a arriscar a sua primeira
escrita através de rabiscos, desenhos, em seguida ela começa a conhecer algumas letras
do alfabeto e tenta desenhar, consequentemente entende que cada palavra deve conter algumas letras. A criança começa a fazer
rabiscos da esquerda para a direita e os rabiscos são feitos do tamanho da palavra, por
exemplo a palavra formiga o rabisco acaba
sendo bem pequeno porque é feito uma comparação com a formiga animal e elefante eles
fazem um rabisco bem grande porque acham
que deve ser do tamanho do animal, nesta fase eles acabam escrevendo as palavras
de acordo com o que sabem principalmente
quando são nomes de animais. Se pedirmos
aos alunos a palavra girafa a palavra sairá
bem grande devido ao tamanho do animal.

as letras do alfabeto. O período silábico as
crianças já começam a identificar as letras
e atribuem uma letra a cada sílaba e identificam através dos sons das palavras.Após
escrever uma palavra as crianças acrescenta mais letras,ou pode escrever uma frase
utilizando uma letra para cada palavra.
Nesta etapa os professores devem trabalhar com leitura , textos diversos completar lacunas em textos e palavras , jogos de
dominó, ditados variados etc. Neste nível a
criança utiliza uma letra para cada sílaba ou
reconhece os fonemas das demais palavras e
passa a empregá-las. A criança também tem
tendência a usar letras diferentes para o mesmo som. A fase silábico alfabético elas conseguem iniciar a leitura de algumas palavras,
dos livros de literatura ou de outros textos,
mas ainda tem dificuldades na leitura e escrita de palavras que começam com vogais.
Os professores podem trabalhar com complete as lacunas em palavras de textos, atividades com rimas, sons etc.Além disso ela já
entende palavras com uma ou duas letras.

Exemplo: CE BO LA
E O A
O período silábico alfabetização a criança
também tem tendência a usar letras diferentes para o mesmo som. A criança entende
que para escrever uma sílaba é necessário
apenas uma letra, e o mais interessante é
que eles acham que para escrever uma palavra não pode repetir duas vezes a mesma

Sendo assim, é necessário que os professores trabalhem bastante com o nome dos
alunos principalmente com as letras iniciais para que as crianças se familiarizar com

139

Exemplo:

TIAGO, escreveu-se TIAO
CAVALO, escreveu-se KVAO

Revista Educar FCE - 20 ª EDIÇAO - MAIO - 2019

Este período é de transição para os esquemas que serão construídos, pois os alunos
começam a entender que uma sílaba pode ser
escrita com uma, duas ou mais letras que o
que estão ouvindo necessariamente não garantem o que devem , partindo assim para o
nível alfabético. O ideal é que nesta fase os
professores façam palavras cruzadas, caça
palavras, para que o aluno consiga entender a diferença ou assimilação entre os sons
e palavras. No nível alfabético inicial as crianças conseguem reproduzir os fonemas das
palavras. Ainda existem alguns erros como
o uso do s, ss, c, ç e z, mas com ajuda dos
professores aos poucos as crianças entendam a diferença dos sons e uso destas letras.
Os professores devem trabalhar com produções de textos, tanto individual como em
grupo, ditado de palavras, separação de sílabas etc, estas atividades ajudaram as crianças
a entenderem o uso das letras em frases de
forma mais adequada e correta. Segundo
Emília Ferrero, a construção do conhecimento da leitura e da escrita tem uma lógica individual, embora aberta à interação social, na
escola ou fora dela. Nesse processo, a criança
passa por etapas, com avanços e recuos, até
se apossar do código linguístico e dominá-lo.
O tempo necessário para o aluno transpor
cada uma das etapas é muito variável. Duas
das consequências mais importantes do construtivismo para a prática de sala de aula são
respeitar a evolução de cada criança e compreender que um desempenho mais vagaroso
não significa que ela seja menos inteligente
ou dedicada do que as demais. Outra noção
que se torna importante para o professor é
que o aprendizado não é provocado pela escola, mas pela própria mente das crianças e,

portanto, elas já chegam a seu primeiro dia de
aula com uma bagagem de conhecimentos.
Para que todo esse processo seja bem
aproveitado temos que ter a visão sócioconstrutivista. A escrita como controle da
transposição didática; O social deve ser trabalhado a leitura em voz alta e o todo; E não
ler em voz baixa e silábica ou tratar a leitura como atividade orientada por propósito
como a maioria das escolas fazem. Organizar
a leitura em forma de projetos (assuntos encadeados em diferentes tipos de textos) com
média ou longa duração. Devemos usar a apropriação junto com o desenvolvimento da
escrita, de acordo com o contexto, o social
e o pedagógico devem andar juntos. O professor é ator no papel de leitor, ele também
deve ler, mostrar como se faz para ler, sugerir estratégias eficazes individual ou coletiva.
A escola é a micros sociedade de leitores e
escritores em que participam crianças, pais e
professores. O brincar também se faz muito
importante neste processo, pois a brincadeira é sempre um diálogo entre adultos e crianças. A brincadeira é um trabalho educativo,
todo brincadeira tem uma produção textual,
umas das atividades mais importância no processo de ensino aprendizagem das crianças,
pois podemos desenvolver. Brincar é fundamental para a criança porque ela vai se descobrir e descobrir o outro. Segundo Vygotsky,
brincar tem um extremo valor psicológico,
pois tem assimilação do papel social. A representação que a criança faz tem a ver com
o mundo, a brincadeira é um fenômeno de
cultura, é um instrumento de ensino e não
um treinamento. Sendo assim, a brincadeira
tem um papel fundamental no processo de
ensino aprendizagem da criança, então temos
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que ser intermediários deste brincar, uma forma importante para o seu desenvolvimento.

equipe docente.Tudo para que a criança
aprenda brincando e brinque aprendendo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo nos proporcionou um maior entendimento sobre a aquisição da linguagem
e o processo de alfabetização, nos auxiliando a organização , podendo criar contextos
significativos, favorecer o contato com textos, com seu uso efetivo, notar a diferença
entre letras, números e desenhos. Por isso,
não devemos formar decifradores do processo de escrita e sim formar praticantes de
leitura e escrita, escolarizar práticas sociais.
A escola é uma micro sociedade. Contudo
podemos perceber que o processo de aquisição da linguagem da criança é adquirido ao
nascer e estes aspectos são definidos aos poucos e sempre por intermédio de outras pessoas, sejam elas do grupo familiar ou escolar.
Cada pessoa tem o seu tipo de aprendizagem,
levar a sério sua formação, estudar e esforçar
para estar à altura de sua tarefa.Exige comprometimento, compreender que a educação
é uma forma de intervenção com o mundo.

RAYLANE RYARA DOS SANTOS
MESQUITA
Graduação em Pedagogia pela Faculdade
Brasil ( 2015), Graduação em Letras pela
Pontifícia Universidade de São Paulo( 2011).
Professora de Educação Infantil, Ensino FundamentaL I- na EMEI União de Vila Nova.

Exige liberdade e autoridade, deixar que
o aluno se expresse, mas expor sua autoridade de forma a organizar sua sala, tudo isso
através do diálogo.Compreendemos que o
processo de alfabetização tem suas formas
de aprendizagem para as crianças contudo
um olhar mais individualizado proporciona o
levantamento das hipóteses para o trabalho
do professor. Sendo assim pode proporcionar diferentes estratégias para a criança
passar de uma hipótese para outra. Isso implica formação continuada e disposição da
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A IMPORTÂNCIA DO USO DO PARQUE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Este Artigo tem o objetivo de analisar a importância do parque na educação infantil, elencando as manifestações mais comuns destes pequenos, quando estimulados a se
movimentar impulsionando a romper limites, tendo como apoio pedagógico os Jogos e Brincadeiras realizados no parque apesar de serem pouco focalizado nos planejamentos. O objetivo então é entender como ocorre o desenvolvimento da criança diante das atividades
ao ar livre, e como se dá o desenvolvimento psicomotor da mesma, observando qual a importância destas para o seu desenvolvimento, além, de perceber o que é possível fazer para
que o parque tenha significado no processo educativo embutido nos jogos e no brincar se
torne um facilitador da prática educativa do professor, transformando a passagem pela escola em uma fonte agradável de experiências que serão carregadas por toda vida como lembranças agradáveis, prazerosas e inesquecíveis. A psicomotricidade está presente na formação do indivíduo desde seu nascimento bem como atividades e espaços livres, pois esta
interliga o homem ao seu ambiente por meio de seus movimentos, portanto é natural pensarmos em trabalhá-la para prevenir problemas de aprendizagem na formação individual do
ser. A boa postura, as habilidades motoras e o raciocínio lógico devem ser desenvolvidos e
estimulados por atividades que programem trabalhar tais habilidades, para que com o passar do tempo à criança consiga reparar seus problemas por meio da cooperação de todos
que lidam com seu processo de formação, sejam eles professores, recreadores, diretores, etc.

Palavras-chave: Psicomotricidade, Aluno, Desenvolvimento, Parque.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo busca esclarecer a
importância de estimular o uso do parque
na educação infantil de maneira correta compreendendo que a psicomotricidade é tão antiga quanto o homem, as
atividades em espaço aberto também o
é, e que tem suas manifestações mais
comuns destes pequenos, estimula as
competições e impulsiona a romper limites, tendo como apoio pedagógico os
Jogos e Brincadeiras apesar de serem
pouco focalizado nos planejamentos.
Comumente, considera-se que toda
atividade psicomotora é promotora de
desenvolvimento. Assim, cantigas de roda,
pula corda, casinha, jogar bola, é considerado jogos, porém estas atividades na
educação infantil costumam ser realizadas
de forma livre sem muito direcionamento.
Em algumas escolas não há clareza na
importância da definição de objetivos de
desenvolvimento sobre jogos e brincadeiras ao ar livre, nem proposição de um programa com etapas de complexidade, a considerar o processo do brincar pelas crianças
e de como o conhecimento psicomotor é
construído durante o processo de brincar.

Por meio desta reflexão, será possível compreender como as atividades
realizadas ao ar livre, no parque contribuem para o desenvolvimento do

conhecimento, contribuindo para a organização deste no interior da criança,
facilitando assim sua convivência em grupo e em seguida em sociedade, transformando-o em um adulto mais feliz e consciente dos seus direitos e deveres, já
que este serve como treino para respeitar as normas sociais impostas no futuro.
Pretende-se investigar como ocorrem
as práticas de brincadeiras na escola,
analisar essa prática à luz de teorias a respeito do tema e contribuir com propostas de um trabalho efetivo voltado ao
desenvolvimento psicomotor da criança.
O objetivo então é entender como ocorre
a apreensão das regras pela criança, e
como se dá o desenvolvimento psicomotor
da mesma, observando qual a importância
destas para o seu desenvolvimento, além,
de perceber o que é possível fazer para
que o processo educativo embutido nos
jogos e no brincar se torne um facilitador
da prática educativa do professor, transformando a passagem pela escola em uma
fonte agradável de experiências que serão
carregadas por toda vida como lembranças
agradáveis, prazerosas e inesquecíveis.

Este artigo visa compreender até que
ponto a instituição de educação infantil elege jogos e brincadeiras dentro do
parque como conteúdo e desenvolvem
atividades de modo a desenvolver situações que permitam considera que concepções os professores têm sobre a im-
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portância de jogos e brincadeiras ao ar
livre na sua prática pedagógica, sendo
planejadas as atividades com crianças de
diferentes faixas etárias, o que quer dizer,
há uma intencionalidade nas proposições
das atividades, as atividades tem começo,
meio e fim . Esclarecidos estes pontos, será
possível dar ao parque a real importância
dentro da proposta educacional contribuindo para o desenvolvimento correto das
crianças matriculadas na Educação Infantil.

teza este não é o objetivo da pré-escola, o jogo permite que as crianças
realizam várias operações mentais e
elaborem novas ideias (VYGOTSKY,1988).

Frombel (1987) o jogo inclui simbolismo,
significado, atividades, ele é voluntário.
Conclui-se que se pode caracterizar-se o
jogo como algo prazeroso de caráter não
sério ou fictício, pois, o mesmo é uma
atividade voluntária do ser humano não se
podendo criar nada que vise um resultado
final, e o que jogar, a criança se impõe, e se
concentra na atividade, liberando alegrias
e sorrisos caracterizando o prazer de jogar.

A IMPORTÂNCIA DO USO DO PARQUE
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
O Parque o lugar ideal para realização
de jogos atividades e brincadeiras que
Para Vygotsky (1988) a criança ao favoreçam a liberação destas emoções,
brincar está aprendendo, pois é ao jogar favorecendo a assimilação e a aprenque a criança se transporta para além do dizagem em grupo. Para WALLON (1978
seu comportamento habitual vivencian- p. 19) o jogo estimula o trabalho em
do todas as experiências como se fos- equipe levando seus participantes a resem mais velhas do que são, ele acred- fletir sobre as relações interpessoais,
itava também que o jogar possuía três tornando-se um recurso fascinante.
características a imaginação, a imitação
e a regra que estão presentes em todos os tipos de brincadeiras, sejam elas,
faz de conta, tradicionais ou com regras.
Brincar é importante e necessário em
qualquer idade na pré-escola é muito
mais, pois a mudança brusca de ambientes e situações assustam, e com cer-

Trabalhar os jogos dramáticos e os jogos
de ficção possibilita a expressão autêntica
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do grupo. As interações grupais funcionam
como pequenas células quais podemos
captar seus medos, ansiedades e condições.
Conclui-se, portanto, que o jogo, assume
dois papéis importantíssimos no desenvolvimento do indivíduo, o primeiro de
termômetro que mede o problema existente no grupo e trabalhando-se em grupo
é possível corrigir os problemas criados.

Segundo Friedman (1996), o jogo implica
para a criança mais do que um ato de brincar, ela realiza a comunicação com o mundo
tornando-o uma verdadeira fonte de dados.

O jogo acontece em vários e diferentes
momentos do cotidiano infantil, porém na
escola o jogo fica em segundo ou terceiro
plano, pois o educador em sala de aula se
preocupa primeiro com o planejamento,
depois com os objetivos a serem seguidos cortando assim o momento de brincar.

bém para preparar para o futuro, é neste
espaço livre das pressões que as habilidades são desenvolvidas, servindo como
suporte para dificultar suas fases quando
necessário, haja vista a afirmação do autor:
“a aquisição de uma nova fase de jogo não
exclui a anteriores” (FREIRE,p.117,2001).
Isto acontece com a criança, o conhecimento não é esquecido, mas é acumulado, oferecendo maiores graus de dificuldade e assimilação conforme ocorrem.
Tais observações foram necessárias para
entendermos o jogo como caminho de
formação do aluno, para que este cumpra seu papel social como criança para
mais tarde transformar-se em adultos.
No momento em que a criança brinca em casa, com um adulto, ou com
outra criança, na hora do recreio ou
em qualquer outro lugar a brincadeira
tem começo, meio e fim, ou seja, o jogar por jogar sempre ocorre de forma espontânea, enquanto os jogos educacionais já têm objetivos pré-estabelecidos.

Para João Batista Freire, quando alguém
realiza alguma atividade física sem necessidade está realizando-a por prazer, este
oferecido pelo saber-fazer, isto acontece
com as crianças pequenas em idade de frequentar as CEIs (Centro de Educação Infantil), e frequentemente estão em contato diário com o espaço aberto do parque.

Observamos esta ideia quando a autora (FRIEDMAN 1996, p.16) coloca que
“Pensar na atividade lúdica enquanto
meio Educacional significa pensar menos
no jogo pelo jogo mais no jogo como instrumento de trabalho tanto como meio
para atingir os objetivos propostos”.

Porém, este tipo de atividade não representa apenas o vivido, ela serve tam-

Porém, há um aspecto muito significativo, no qual merece um olhar especial é
quando o jogo se torna forte aliado no

146

Revista Educar FCE - 20 ª EDIÇAO - MAIO - 2019

trabalho a ser desenvolvido, com o principal dever de resgatar a atividade lúdica
como caminho para espontaneidade e o
desenvolvimento integral das crianças.

Antigamente
nas ruas, casa,
ta criatividade,
ta violência,
o espaço de

também visto como ambiente de trabalho alegre, acolhedor e estimulante.

De acordo com Stocco (2000), a criança quando vive em um meio no qual
costumava-se brincar ela pode agir, discutir e decidir, ela cria
parques etc., com mui- condições propícias para aprender, por
porém, diante de tan- isto, o espaço deve ser marcado por um
as crianças perderam ambiente de cooperação para ser estimbrincar coletivamente. ulador do desenvolvimento das crianças.

Muitas crianças ainda não podem
brincar, pois, necessitam cada vez de
mais cedo ajudar os pais no sustento da
família ou tem de participar de grande
quantidade de atividades extracurriculares impostas pelos pais (...) “Dentro de
suas possibilidades, a criança transforma esses espaços para adaptá-los a suas
brincadeiras”. (FRIEDMAN, 1996, p. 17) .

Diante desta realidade, muitas crianças participarão de brincadeiras somente na classe, sendo que este ambiente se torna extremamente importante
para auxiliar o desenvolvimento e a troca
de experiências entre adultos e crianças.

O parque e seu espaço é, portanto, um grande indicador para professores e ou psicopedagogos investigarem
as reais dificuldades da criança, sendo

Segundo MACEDO (2000) “Procedimentos e atitudes devem ser mantidos
ou modificados em função dos resultados obtidos no decorrer das partidas,
assim ao jogar o aluno é levado a exercitar suas habilidades mentais e buscar
melhores resultados para vencer”.(p. 21).

Entende-se, portanto, diante disto que
toda criança tem direito a uma boa educação, na qual a ajude a desenvolver-se
física, psicológica, intelectual e socialmente, por isto, a escola tem grande compromisso em atualizar-se criando recursos
para que as crianças realmente aprendem.

Aprender com jogos favorece a promoção do processo de desenvolvimento das crianças, é também um meio favorável de oferecer situações problemas

147

Revista Educar FCE - 20 ª EDIÇAO - MAIO - 2019

para serem resolvidas favorecendo sua aprendizagem na escola e sua
criticidade na vida, sendo estes dois itens fundamentais para elas.

Para ocorrer um bom desenvolvimento na construção do conhecimento é
necessário que a criança seja participativa, cooperadora e observadora, que
ela realize interpretações e opere algumas informações que podem terrelação
com o conteúdo da escola, transformando o jogo em material de estudo.

Para tal, é necessário programar as partidas, e haver intervenção do
profissional para orientar e contribuir com o processo de aprendizagem.
Este processo favorece, portanto, o desenvolvimento, físico, cognitivo,
moral e social, não restringindo aquisições de conceitos e habilidades.

O real objetivo da professora ao trabalhar o jogo e a brincadeira no parque com começo, meio e fim, ou seja, o jogar por jogar sempre ocorre de forma espontânea, enquanto os jogos educacionais já têm objetivos pré-estabelecidos.

Observamos esta ideia quando a autora coloca que “Pensar na atividade lúdica enquanto meio Educacional significa pensar menos no
jogo pelo jogo mais no jogo como instrumento de trabalho tanto como
meio para atingir os objetivos propostos”. (FRIEDMAN 1996, p.16).

Porém, há um aspecto muito significativo, que merece um olhar especial é quando o jogo se torna forte aliado no trabalho a ser desenvolvido, com o principal dever de resgatar a atividade lúdica como caminho para espontaneidade e o desenvolvimento integral das crianças.
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Diante desta realidade, muitas crianças participam de brincadeiras somente na classe, sendo que este ambiente se torna extremamente importante para auxiliar o desenvolvimento e a troca de experiências entre adultos e crianças.

O espaço do parque permite que o educador observe o desenvolvimento da criança além de auxiliar o aprendizado e incentivar a criatividade da criança, ao usar os jogos de lógica, e oferecer
situações problema, estou trabalhando o raciocínio deles, os jogos
simbólicos para que as crianças resolvam questões pendentes em
algumas situações e para entender algumas situações que ocorram com eles e algumas atitudes de adultos em relação a eles.

É possível observar a eficiência das atividades realizadas no parque
sejam refletidas em sala de aula, obedecendo à rotina prevista em sua
ordem atrelando-as com a parte escrita e matemática, bem como a
representação desta por meio de desenhos realizados pelos alunos.

O parque tem objetivo maior o que desenvolver somente o psicossocial da criança , o objetivo é desenvolvê-las como um todo atrelando
os jogos, e as brincadeiras ao processo pedagógico permitindo o desenvolvimento também da fala, escrita, do seu raciocínio de forma ampla, e
a contento, bem como o seu desenvolvimento sensório motor.Os conteúdos apresentados nos jogos e brincadeiras antigas, atuais no parque
e os recursos adequados contribuem para alcançar o desenvolvimento
sensório motor da criança bem como sua fala e raciocínio lógico matemático.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É possível comprovar que a criança aprende por meio de ações que lhe
são significativas, no primeiro momento ela deve experimentar, manipular e concretizar, para ser capaz de estabelecer relações por meio de pensamentos criativos e autônomos. Ao valorizar o parque na Educação Infantil enfocou-se o pedagógico e o psicopedagógico, estabelecendo uma relação
com o aprender, vencendo desafios e enfatizando a resolução dos problemas.
No enfoque pedagógico o jogo pode ser usado para criar diagnósticos, bem como
realizar intervenções, muitas crianças apresentam dificuldades na aprendizagem construindo uma imagem negativa sobre ela mesma, porém, por meio do jogo é possível criar oportunidades para que esta imagem seja revertida como diz Wallon.
Os novos conhecimentos dependem também do profissional,
no
sentido
de
conduzir
e
orientar
essas
atividades,
desta forma, considera os jogos um importante instrumento pedagógico.
Outro aspecto importante foi observar as necessidades das escolas
e
a
exigência
de
que
os
alunos
obtivessem
recursos para enfrentar situações problemas, com organização de ideias.
O conhecimento é algo que se constrói à medida que a criança toma consciência e
superar suas dificuldades, o jogo contribui para esta construção de formas prazerosa.
A conclusão básica que se chega é que o parque como proposta e complemento pedagógico é de grande valia, pois, auxilia o desenvolvimento, psicossocial e motor das crianças, integrando-as e ensinando-as a viver em sociedade.
Além de ser possível constatar que o parque como fonte de dados ajuda o educador e facilita o convívio e a prática de criar regras servindo como apoio em relação ao que se propõe nos Referenciais de Educação Infantil Nacional.
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DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E O PROCESSO DE
ALFABETIZAÇÃO
RESUMO: Lidar com a educação e inclusão das crianças com deficiências na sala de aula é um
desafio que exige postura crítica e responsável de todos educadores, afinal, nos coloca frente a
frente com uma realidade social que ao longo da história foi excluída, humilhada e discriminada
pela sociedade. Existem diferentes tipos de deficiências, entre elas: visual, física, auditiva, sem
falar nas altas habilidades e síndromes das mais variadas. E também a importância de mapear:
as estratégias desenvolvidas para alfabetização de alunos com deficiência intelectual e dificuldade de aprendizagem; realizar ajustes necessários na proposta de alfabetização Desafios do
Aprender, diante de análise de arcabouço teórico; subsidiar novas estratégias, visando ampliar
a efetividade do processo de alfabetização para alunos com deficiência intelectual. A Alfabetização de crianças com Deficiência Intelectual, se faz necessário que aconteça em todas as escolas, pois todos os alunos são capazes de aprender, desde que haja um ambiente propício e uma
metodologia adequada. Levando em consideração as diferenças individuais, as habilidades, as
capacidades e ritmos. O professor deve ser o mediador e orientador durante o processo ensino-aprendizagem. Dentro dessa abordagem, o presente artigo proporciona refletir sobre a historicidade da deficiência intelectual, a inclusão escolar, retratar as características da deficiência
e a relevância de adaptações nas atividades apresentadas aos alunos com deficiência intelectual.
Palavra- chave: Deficiência; Intelectual; Inclusão; Estratégias; Alfabetização.
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INTRODUÇÃO
A ação pedagógica em nenhum momento poderia enfatizar o não aprender e sim,
propor caminhos e estratégias diferentes
que fossem de encontro as diversas peculiaridades encontradas em sala de aula, pois
o mundo é feito de diferenças. Incluir as crianças com deficiência intelectual em uma
sala de alfabetização aumenta suas oportunidades, desde que realmente haja a inclusão, tornando a criança mais autônoma e
capaz de participar ativamente da sociedade.
Elencar a necessidade de identificar quais
as barreiras, quais são os facilitadores da alfabetização, realizar ajustes nas atividades
propostas e desenvolver novas estratégias
são fundamentais para que ocorra de maneira tranquila o processo de alfabetização
para alunos com deficiência intelectual.
Outro fator importante é o trabalho em
parceria entre professores da classe comum
e os profissionais da Educação Especial, que
poderão auxiliar os professores a elaborarem
seus métodos de diferenciação de ensino
para os alunos com necessidades educacionais especiais. O objetivo primordial deste
artigo é conhecer a importância da inclusão
de alunos com deficiência intelectual no ciclo
de alfabetização; conhecer os avanços que a
ela possibilita para esses alunos e como incluir o aluno deficiente intelectual em uma
turma de alfabetização.Segundo Mantoan
(1997), o processo de inclusão exige da escola novos recursos de ensino e aprendizagem, concebidos a partir de uma mudança
de atitudes dos professores e da própria
instituição, reduzindo todo o conservadorismo de suas práticas, em direção de uma
educação verdadeiramente interessada em
atender às necessidades de todos os alunos.

BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO BRASIL: CONCEPÇÃO DE DEFICIÊNCIA, AS MUDANÇAS NO MBITO DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL E POLÍTICAS BRASILEIRAS
Os séculos XVII e XVIII foram marcados
pela ignorância e rejeição do indivíduo deficiente: a família, a escola e a sociedade em
geral condenavam esse público de uma forma extremamente preconceituosa, de modo
a excluí-los do estado social.
Os deficientes mentais eram internados em
orfanatos, manicômios, prisões dentre outros
tipos de instituições que os tratavam como
doentes anormais, “[...] na antiguidade as pessoas com deficiência mental, física e sensorial
eram apresentadas como aleijadas, mal constituídas, débeis, anormais ou deformadas”
(BRASIL, 2001, p.25). Entretanto, no decorrer
da história da humanidade, observa-se que as
concepções sobre as deficiências foram evoluindo “conforme as crenças, valores culturais,
concepção de homem e transformações sociais que ocorreram nos diferentes momentos
históricos” (BRASIL, 2001, p.25).

Os estudos sobre a deficiência intelectual
começaram a tomar caráter científico somente
a partir do século XIX, época em que ela não
era assim denominada,fase de institucionalização especializada: aqueles indivíduos que
apresentavam deficiência eram segregados
nas residências, proporcionando uma “educação” fora das escolas, “protegendo” o deficiente da sociedade, sem que esta tivesse que
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suportar o seu contato (JANNUZZI, 2004, p.
34).
A partir de 1930, a sociedade civil começa
a organizar-se em associações de pessoas
preocupadas com o problema da deficiência:
a esfera governamental prossegue a desencadear algumas ações visando à peculiaridade
desse alunado, criando escolas junto a hospitais e ao ensino regular, outras entidades
filantrópicas especializadas continuam sendo
fundadas, há surgimento de formas diferenciadas de atendimento em clínicas, institutos
psicopedagógicos e outros de reabilitação.
Ao final do século XX, resultando em reflexões diante das práticas pedagógicas os movimentos sociais, políticos e educacionais, estudiosos, associações e conferências propõem
aprofundar as discussões, problematizando os aspectos acerca do público referido.
A Declaração de Salamanca (1994, p. 6) caracteriza a inserção dos indivíduos que possuem
necessidades educacionais especiais com uma
política de justiça social, conforme explicita:
[...] as escolas se devem ajustar a todas as crianças, independentemente das
suas condições físicas, sociais, linguísticas
ou outras. Neste conceito, terão de incluir-se crianças com deficiência ou sobredotados, crianças da rua ou crianças que
trabalham, crianças de populações remotas
ou nómadas, crianças de minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de áreas
ou grupos desfavorecidos ou marginais.
(DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994, p.6).
Com isso os avanços sociais, pedagógicos e

tecnológicos, por uma sociedade inclusiva no
Brasil, vêm sendo mais valorizada, contando
com salas de recursos, atendimentos diferenciados, métodos tecnológicos como computadores adaptados, sintetizadores de fala, programas e aplicativos, dentre outros diversos
modelos. A esse respeito Goffredo acrescenta. Frente a esse novo paradigma educativo,
a escola deve ser definida como uma instituição social que tem por obrigação atender todas as crianças, sem exceção. A escola deve
ser aberta, pluralista, democrática e de qualidade. Portanto, deve manter as suas portas
abertas às pessoas com necessidades educativas especiais. (GOFFREDO, 1999, p. 31).

EDUCAÇÃO INCLUSIVA E LEGISLAÇÃO
BRASILEIRA
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(LDB 9.394/96) estabelece o direito de todos
a educação, sendo o dever do Estado e da
família promovê-la, conforme enfatiza o Art.
2º sobre os princípios da educação nacional:
Art. 2º A educação, dever da família e do
Estado, inspirada nos princípios de liberdade
e nos ideais de solidariedade humana, tem
por finalidade o pleno desenvolvimento do
educando, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Os principais documentos legais, relacionados aos direitos das pessoas com NEE, tais
como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional de 1996 e a Declaração de Salamanca (1994) abordam algumas particularidades
referentes à inclusão social e escolar desse
público. Segundo determina a LDB 9.394/96:
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Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade
de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais.
§ 1º Haverá, quando necessário,
serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.
§ 2º O atendimento educacional será feito
em classes, escolas ou serviços especializados,
sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular.
§ 3ºAoferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa etária
de zero a seis anos, durante a educação infantil.
Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão
aos educandos com necessidades especiais:
I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades;
II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e
aceleração para concluir em menor tempo
o programa escolar para os superdotados;
III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores
do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns;
IV - educação especial para o trabalho,
visando a sua efetiva integração na vida
em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capaci-

dade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos
oficiais afins, bem como para aqueles que
apresentam uma habilidade superior nas
áreas artística, intelectual ou psicomotora;
V - acesso igualitário aos benefícios dos
programas sociais suplementares disponíveis
para o respectivo nível do ensino regular.
Art. 60. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios de
caracterização das instituições privadas sem
fins lucrativos, especializadas e com atuação
exclusiva em educação especial, para fins de
apoio técnico e financeiro pelo Poder Público.
Parágrafo único. O Poder Público adotará,
como alternativa preferencial, a ampliação
do atendimento aos educandos com necessidades especiais na própria rede pública
regular de ensino, independentemente do
apoio às instituições previstas neste artigo.
Acordado à lei supracitada, a educação especial é uma modalidade de educação escolar
oferecida na rede regular de ensino, explicitando em seus parágrafos uma verdadeira educação inclusiva. A Declaração de Salamanca
manifesta de modo explícito que a rede de
ensino regular deverá disponibilizar os recursos necessários ao atendimento dos alunos
com necessidades educacionais especiais:
Devem ser disponibilizados recursos para
garantir a formação dos professores de ensino regular que atendem alunos com necessidades especiais, para apoiar centros de
recursos e para os professores de educação
especial ou de apoio. Também é necessário
assegurar as ajudas técnicas indispensáveis
para garantir o sucesso de um sistema de edu-
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cação integrada, cujas estratégias devem, portanto, estar ligadas ao desenvolvimento dos
serviços de apoio a nível central e intermédio.
(DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994, p. 42)
Fica claro, diante disso, o compromisso político e encorajamento do governo e
políticas públicas perante as pessoas com
Necessidades Educativas Especiais, de forma a garantir a efetivação da inclusão social
através de recursos e atendimento de qualidade nesse cenário educacional. Dentre os
documentos legalmente apresentados evidencia-se o Plano Nacional de Educação que
estabelecem objetivos e metas em prol das
pessoas com Necessidades educativas Especiais. Entretanto, patenteia-se em análise dos
dispositivos legais supramencionados a constatação de que a inclusão é uma proposta
de intervenção escorada pela legislação em
vigor, que deve ser cumprida pela sociedade.

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: CONCEITO, TIPOS E CARACTERÍSTICAS
De acordo com o Documento Subsidiário
à Política Nacional de Inclusão: “Deficiência
Mental é a incapacidade caracterizada por
limitações significativas tanto no funcionamento intelectual quanto no comportamento
adaptativo expresso em habilidades conceituais, sociais e práticas” (PAULON, 2007, p.13).
A Deficiência intelectual (DI) é caracterizada como uma incapacidade de limitações
significativas, tanto no funcionamento intelectual quanto no comportamento adaptativo e se origina, principalmente, antes
dos dezoito anos de idade. Entre as causas
da deficiência mental podem ser genéti-

cas e não genéticas. Dentre as genéticas,
a mais comum é a Síndrome de Down. As
causas não genéticas podem incluir complicações durante a gravidez (rubéola, uso de
drogas, abuso de álcool, desnutrição materna), problemas ao nascimento (prematuridade, falta de oxigênio, traumatismos) e ainda doenças e condições que afetam a saúde,
como sarampo, meningite, desnutrição, exposição a chumbo e mercúrio, entre outras.
As características, primaciais, da deficiência
intelectual são a falta de concentração, a dificuldade em interagir e se comunicar e a baixa
capacidade de compreensão linguística. Na
área motora, poderá haver alterações nos movimentos mais finos, dificuldades em manter o
equilíbrio, dificuldade na coordenação motora, locomoção e manipulação de objetos. Na
área cognitiva, as maiores dificuldades estão
na concentração, memória e solução de problemas. Quanto à comunicação, a deficiência
mental provoca dificuldades para se expressar.
Já na área socioeducacional existe uma
diminuição das interações sociais em ambiente escolar, uma vez que a idade mental
está atrasada em relação à idade real. Os
tipos de deficiência intelectual estão relacionados a vários fatores, como alterações
gênicas e cromossômicas ou desordens do
desenvolvimento do embrião, além de vários outros distúrbios funcionais ou estruturais que reduzem a capacidade do cérebro.
Síndrome de Down – o tipo mais frequente
de deficiência intelectual. Tem características
que incluem olhos amendoados, baixa estatura, cabelos lisos, tendência à obesidade,
músculos "molinhos" - principalmente quando são bebês -, nariz pequeno e achatado,
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entre outras. Seu desenvolvimento físico e
mental é mais lento que o de outras crianças
- e não há tratamento ou cura, já que a síndrome é uma condição inerente à pessoa.
A síndrome de Down acontece por uma alteração genética, todas as pessoas têm 23
pares de cromossomos, já as com síndrome
de Down têm três cópias do cromossomo
21. Síndrome do X-Frágil: trata-se de uma
alteração genética que provoca atraso mental. As crianças com essa síndrome possuem
um comportamento social atípico, são bastante tímidas. Apresentam características
como o rosto alongado e orelhas salientes
ou grandes, além do comprometimento ocular. Diz-se que essa síndrome parece bastante com o autismo. Afeta principalmente
meninos e é transmitida pelo cromossomo X.
Síndrome de Angelman: é um distúrbio
neurológico que causa deficiência intelectual,
epilepsia, atraso psicomotor, andar desequilibrado, ausência de fala (ou comprometimento
da mesma), sono difícil e entrecortado e alterações no comportamento. Síndrome do
Cri du chat (conhecida como miado do gato):
refere-se a um tipo de choro característico de bebês, que parece um miado de gato,
decorrente de malformações da laringe, que
causa severo comprometimento intelectual.
Síndrome de Prader-Willi: cada criança
pode apresentar um quadro clínico diferente, de acordo com a idade. No período neonatal, ela costuma apresentar forte
hipotonia muscular, estatura pequena e
baixo peso. Em geral são apresentados
problemas de aprendizagem e dificuldade
para conceitos e pensamentos abstratos.
Síndrome Williams: deficiência de leve a

moderada. Há um comprometimento da capacidade visual e espacial que contrasta com
um bom desenvolvimento oral e na música.

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
APRENDIZAGEM

E

Cada criança é um ser único, as crianças
com deficiência intelectual merecem um olhar individualizado levando-se em consideração suas limitações, suas necessidades,
mas não somente o que ainda não consegue realizar com autonomia, mas levar em
consideração a bagagem que essas crianças
possuem e o que já possuem de autonomia
para realizar sozinhas. Ao contrário do que
muitos pensam a limitação da inteligência
não impede essas pessoas de estudarem,
trabalharem e terem uma vida normal.
A inclusão de crianças com deficiência intelectual tem aumentado nos últimos anos,
mas os desafios de preparar os professores
para mantê-las na sala de aula com os demais
colegas, e de receber as crianças que ainda
estão excluídas ainda são grandes. Segundo
a professora Maria Teresa Eglér Mantoan,
coordenadora do Laboratório de Estudos e
Pesquisas em Ensino e Diversidade (Leped)
da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), o mais importante para uma criança
com deficiência não é aprender o mesmo
conteúdo que as outras, mas ter a possibilidade de aprender a colaborar, ter autonomia, governar a si próprio, ter livre expressão
de ideias e ver o esforço pelo que consegue
criar ser recompensado e reconhecido. “A
escola é a instituição responsável por introduzir a criança na vida pública. E você não
pode dizer que esse aqui vai ser introduzido
na vida pública e esse não”, diz a educado-
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ra. Sendo assim, o professor tem um papel
fundamental como mediador na organização
de uma rotina e de identificar as competências e habilidades que a criança apresenta
para redimensionar o conteúdo com relação
às formas de exposição, mostrar exemplos
concretos, flexibilizar o tempo para realização das atividades, usar estratégias diversificadas, relacionar conteúdos curriculares a
situações do cotidiano e a estimular descobrir seu potencial para que as dificuldades
deixem de persistir em tudo o que ela faz.
Recorrendo a Vygotsky (1997), entende-se
que o professor mediador deverá construir novas situações estratégicas a fim de atender às
necessidades especializadas dos seus alunos.
A mediação do professor é que vai trazer
bons resultados, a qualidade dessa mediação,
a credibilidade que o professor deposita nas
estratégias de aprendizagem e na capacidade
de aprendizagem do aluno DI. Tendo em conta
essa perspectiva, o professor deverá ser capaz
de criar situações de aprendizagem num contexto educativo, o que requer uma prática consciente e reflexiva em interação com a teoria.

não é um fim em si mesmo, mas um meio de possibilitar
modificações mais amplas no seu repertório comportamental, contribuindo ao mesmo tempo para que melhore
o que se chama a sua “autoestima” e para que o mesmo
também possa ter acesso ao conhecimento e consequentemente o desenvolvimento do seu potencial cognitivo.
(SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2007, p.6)

Sendo assim, é de suma importância compreender como se processa a apropriação do
conhecimento, e na perspectiva histórico-cultural, sabemos que esta acontece por meio de
interações do sujeito com o meio cultural e
com experiências anteriores. Levando-se em
conta esses elementos, faz se necessário que
o sujeito traga sua vivência, que esta seja respeitada e que ele se posicione de maneira
autônoma, confiante e criativa ante o conhecimento (RAANEE, São Paulo, 2007). Nesse
contexto, o não aprender, para os sujeitos com
deficiência intelectual, se impulsiona para a
busca do desenvolvimento, tornando-se sujeitos que interagem, questionam e alimentam
o desejo de saber, assim como outros sujeitos.

Outra questão relevante, quando o assunto
é inclusão, é a falta de parceria dos profissionais da saúde e o serviço social. Os alunos com
deficiência intelectual necessitam de atendimento extraescolar como, fonoaudiólogos,
psicólogos, fisioterapeutas, neuropediatras
e psiquiatras, só a escola não é capaz de lidar com todas as necessidades que os alunos
apresentam, e a não parceria a estes atendimentos também não trará benefícios para
ambas às partes. O Referencial de Avaliação
de Aprendizagem dos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais assinala que:
[...] Alfabetizar uma pessoa com deficiência intelectual
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A alfabetização de crianças com deficiência intelectual tem provocado muito receio nos professores, por tratar-se de uma deficiência defasada na capacidade cognitiva da criança. Este é o
ponto em que a escola vai atuar para o seu desenvolvimento. A inclusão se realiza na prática e não
na preocupação do sistema de ensino, em que o aluno precisa cumprir uma meta de aprendizado.
Sem dúvida, o aluno com deficiência intelectual pode aprender a leitura e a escrita. Mas
não se pode perder de vista que a criança com deficiência intelectual pode precisar de um
tempo maior (em anos de escolaridade) para a alfabetização, não sendo possível estabelecer
comparativos entre o seu desenvolvimento com os dos demais alunos, cada um tem o seu
próprio ritmo. Há um número pequeno de alunos com deficiência intelectual que não consolida a alfabetização. São capazes de reconhecer a marca de um produto, mas não tem condições
de ler um texto. Esta constatação não é feita por antecipação ou por previsão de resultados.
A conclusão sobre a não consolidação da alfabetização só pode ocorrer após um longo percurso de metodologias de ensino sempre oferecidas, ano após ano ao aluno, no Ensino Fundamental, e de estratégias e de recursos de apoio pensados pelo Atendimento Educacional Especializado e por toda equipe escolar durante a alfabetização. Sendo assim, a inclusão apesar de
um avanço extraordinário nos últimos tempos, com a capacitação e qualificação dos docentes,
a preocupação com adequações curriculares, metodologias de ensino, adaptações físicas, parcerias com as áreas da saúde e social e participação da família, tem tudo para ter um avanço muito
significativo, mas para que a inclusão aconteça de verdade há um longo caminho a percorrer.
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A PSICOPEDAGOGIA PRESENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL I
RESUMO: O presente trabalho foi elaborado com o objetivo de trazer ao leitor uma visão da importância da psicopedagogia no Ensino Fundamental I. A existência de um profissional preparado para prevenir, diagnosticar e tratar dos problemas de aprendizagem escolar. O conhecimento
de uma metodologia específica de trabalho do profissional que tem a seu cargo a condução de
atividades didáticas. A questão torna-se significante, uma vez que relaciona o contexto em que
se desenvolve a ação pedagógica, a família, a escola e a comunidade. Uma visão de que a psicopedagogia como complemento é uma ciência nova que estuda o processo de aprendizagem
e suas dificuldades contribuindo para explicar a causa destas dificuldades de aprendizagem,
tendo como objetivo central de estudo o processo humano do conhecimento. A necessidade
deste conhecimento profissional de uma forma ampla, nos campos didático, psicológico e psicopedagógico para garantir uma contínua qualidade do ensino, a formação do cidadão e do futuro professor do qual, em última análise, dependerá a evolução do processo didático no Brasil.
Palavras- chave: Psicopedagogia; Formação; Educação; Escola.
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INTRODUÇÃO
A psicopedagogia é uma área de estudos recente no nosso tempo, que resultou
da união dos conhecimentos não só da psicologia e da pedagogia, mas também de diversas outras áreas como fonoaudiologia,
medicina e psicanálise. Historicamente a
psicopedagogia tem-se ligado mais a educação do que a outras áreas. A especificidade da psicopedagogia para a educação,
aliado a sua característica interdisciplinar são
os motivadores deste artigo de compilação.
A necessidade deste conhecimento específico para o ensino e a aplicação de uma
metodologia que possibilite a obtenção de
resultados mais positivos para a aprendizagem são os objetivos a serem destacados.
Por meio de uma análise documental bibliográfica entre autores de destaque, procura-se mostrar, sequencialmente, a importância deste conhecimento e da atuação do
profissional neste processo; a identificação
de determinados problemas que afetam a
aprendizagem e; sem esgotar o assunto,
oferece a possibilidade de acompanhamento dos problemas quer pelas habilidades do
educador, pela observação constante dos
alunos ou pela existência de material adequado. O presente artigo também possibilita,
àqueles que já possuem uma bagagem inicial
sobre o assunto e aos interessados sobre o
tema, o prosseguimento de suas pesquisas.

A IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO
De acordo com Bossa (2000), a psicopedagogia se ocupa da aprendizagem humana,

que adveio de uma demanda sobre o problema de aprendizagem. Como se preocupa com este problema, deve ocupar-se inicialmente do processo de aprendizagem,
estudando assim as características da mesma.
É necessário comentar que a psicopedagogia é comumente conhecida como aquela que atende crianças com dificuldades de
aprendizagem. É notório o fato de que as
dificuldades, distúrbios ou patologias podem aparecer em qualquer momento da vida
e, portanto, a psicopedagogia não faz distinção de idade ou sexo para o atendimento.
O conhecimento é envolvente e abrange
transtornos de aprendizagens aos quais os
alunos vêm enfrentando e nas adversidades
que os professores encontram para lidar com
estes transtornos, sobretudo quando se deparam com alunos indisciplinados e sem controle.
Por essa razão a formação destes educadores
deveria ser multidisciplinar, assentada em diversas ciências, abrangendo a psicopedagogia.
A psicopedagogia enfrenta um dos maiores
desafios de nossa época, ou seja, o lidar com
o aprender do ser humano num cenário em
que o homem se debate entre o real e o
virtual, submerso cada dia mais em informações complexas. A busca de uma resposta demanda, em primeiro lugar, a definição
precisa de seu objeto de estudos e especificidade, como quadro referencial de delimitação dessa área. Isto requer aprofundamento de estudos, de pesquisas e análise crítica
das mesmas, condição indispensável para
discussão sobre a formação de profissionais.
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A aprendizagem deve ser olhada como a
atividade de indivíduos ou grupos humanos,
que mediante a incorporação de informações
e o desenvolvimento de experiências, promovem modificações estáveis na personalidade e na dinâmica grupal as quais revertem no manejo instrumental da realidade.
Para o psicopedagogo, aprender é um processo que implica pôr em ações diferentes
sistemas que intervêm em todo o sujeito: a rede
de relações e códigos culturais e de linguagem
que, desde antes do nascimento, têm lugar
em cada ser humano na medida em que ele se
incorpora a sociedade. (BOSSA, 1994, p. 51).

analisar a importância da escola e dos professores diante dos problemas de aprendizagem.

O objeto central de estudo da psicopedagogia está estruturado no processo de aprendizagem humana: seus padrões evolutivos normais
e patológicos e a influência do meio (família,
escola, sociedade) em seu desenvolvimento.

Do mesmo modo, fornece ao professor a instrumentalização necessária para
atender as demandas da escola no que
concerne aos alunos com dificuldades
de aprendizagem, foco principal do estudo e conhecimento da psicopedagogia.

A ATUAÇÃO DA PSICOPEDAGOGIA
Kiguel (1983) afirma que a psicopedagogia
encontra-se em fase de organização de um
corpo teórico específico, destinado à integração das ciências pedagógicas, psicológica,
fonoaudiológica, neuropsicológica e psicolinguística para uma compreensão mais integradora do fenômeno da aprendizagem humana.
Ressalta-se então, como objetivo, conhecer o foco de atenção do psicopedagogo e a sua relação com os alunos diante das
tarefas, considerando resistências, bloqueios,
lapsos, hesitações, repetição, sentimentos
de angústias e, posteriormente, investigar e

A psicopedagogia busca compreender e
solucionar os problemas de aprendizagem,
tendo em sua configuração institucional a
atribuição de pensar e refazer o trabalho
no cotidiano da escola. O conhecimento de
uma formação psicopedagógica constitui-se
para todo professor em uma oportunidade
para entender o sujeito em suas múltiplas dimensões e refazer suas concepções e atitudes
perante o processo de ensino-aprendizagem.

De acordo com o parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE/CP 28/2001), cabe a
cada curso de licenciatura, dentro das diretrizes gerais e específicas pertinentes, dar a forma
e a estrutura de duração, da carga horária, das
horas, das demais atividades selecionadas,
além da prática como componente curricular
e do estágio. Cabe ao projeto pedagógico, em
sua proposta curricular, explicitar a respectiva
composição dos componentes curriculares das
atividades práticas e científico-acadêmicas.
Visando dar conhecimento básico ao professor o projeto pedagógico de um curso deverá ser organizado tendo como referência
um repertório de informações e habilidades
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composto pela pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos abordando, entre outros, os seguintes eixos temáticos:

•

A especificidade da psicopedagogia e sua contextualização histórica;

• ética no trabalho, metodologia científica e bases epistemológicas
da
psicopedagogia;
• sociologia: a cultura, a sociedade e
a ideologia do pensamento atual;
•

desenvolvimento
sócio-afetivo: implicações na aprendizagem;

ca,

desenvolvimento
psicomotor:
implicações
na
aprendizagem;

•
aquisição e desenvolvimento da leitura e da escrita; processos
de
pensamento
lógico-matemático;
•
aprendizagem e contextos sociais: família, escola e comunidade;
•

avaliação
psicopedagógica
da
aprendizagem individual e grupal; e

da

psicopedagógiaprendizagem.

Desta forma, a Associação Brasileira de
Psicopedagogia reconhece a importância de
uma formação continuada para o desempenho profissional do professor de Ensino
Fundamental I e, portanto promove cursos
e eventos na área, além de enfocar a participação dos psicopedagogos formados
em grupos de estudo e a busca sistemática de supervisão com psicopedagogos e/
ou com outros profissionais que apresentem domínio da ação em questão.
Parcialmente pode-se concluir que a necessidade de formação técnica específica, neste
caso, do psicopedagogo, deve ser efetivada,
permitindo assim, que esta possa minimizar
o fracasso escolar porventura existente.

• desenvolvimento cognitivo: aquisição de conhecimento e habilidades;
•

intervenção
no
contexto

PROBLEMAS PARA A APRENDIZAGEM
O profissional de ensino com o conhecimento da psicopedagogia deve atuar como
mediador, intervindo entre o indivíduo e suas
dificuldades de aprendizagem, deve conhecer os problemas e interpretá-lo para então intervir da maneira mais correta. Dessa
forma, o profissional possibilita ao indivíduo
o retorno ao percurso normal da aprendizagem, estabelecendo um vínculo positivo com o mesmo e com seus familiares,
objetivando resgatar o prazer de aprender.
Destaca-se que o período do Ensino Fundamental I é de importância capital na identi-
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ficação e tratamento dos mais diversos problemas que possam influenciar a aprendizagem
da criança. Este período é caracterizado pelas
maiores aquisições de conhecimento e prática didática, um acréscimo considerável na
socialização do indivíduo com o ambiente escolar e, portanto, a identificação de possíveis
dificuldades na aprendizagem precisam ser
detectadas para que se possa iniciar, tão cedo
quanto possível, um tratamento adequado.
São
alguns
mente

•

Dislalia, é a dificuldade na emissão
da fala, apresenta pronúncia inadequada das palavras, com trocas de
fonemas e sons errados, tornando-as confusas. Manifesta-se mais
em pessoas com problemas no palato, flacidez na língua ou lábio leporino.

•

Disortografia, é a dificuldade na linguagem escrita e também pode aparecer como consequência da dislexia. Suas principais características são:
troca de grafemas, desmotivação
para escrever, aglutinação ou separação indevida das palavras, falta de percepção e compreensão dos
sinais de pontuação e acentuação.

•

Transtornos de Déficit de Atenção
(TDA) e Hiperatividade, são problemas
de
ordem
neurológica,
que trazem consigo sinais evidentes de inquietude, desatenção,
falta de concentração e impulsividade.

elencados e descritos abaixo,
os
problemas
mais
comuenfrentados
pelos
docentes:

•

Dislexia, é a dificuldade que aparece na leitura, impedindo o aluno de
ser fluente, uma vez que faz trocas
ou omissões de letras, inverte sílabas, apresenta leitura lenta, dá pulos de linhas ao ler um texto, etc.

•

Disgrafia, normalmente vem associada
à dislexia, porque se o aluno faz trocas
e inversões de letras, consequentemente encontra dificuldade na escrita.

Além disso, está associada a letras mal
traçadas e ilegíveis, letras muito próximas
e desorganização ao produzir um texto.
•

sinais das quatro operações e não
sabem usá-los, não entendem enunciados de problemas, não conseguem
quantificar ou fazer comparações,
não entendem sequências lógicas.

Discalculia, é a dificuldade para cálculos e números, de um modo geral os portadores não identificam os

Hoje em dia é muito comum vermos crianças e adolescentes sendo rotulados como
portadores de DDA (Distúrbio de Déficit de Atenção), porque apresentam alguma agitação, nervosismo e inquietação,
fatores que podem advir de causas emo-
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cionais e não as originais neurológicas.
Observa-se, que estas dificuldades para
a aprendizagem podem ter origem tanto por disfunções fisiológicas quanto por
problemas psicológicos associados, entre
outros, à alimentação na infância, aos maus
tratos na primeira infância, ao uso de drogas por parte dos pais, que aliados ao desinteresse governamental são fatores desencadeantes e mantenedores das diferentes
dificuldades para o ensino em nosso país.

O

ACOMPANHAMENTO
PROFISSIONAL

DO

Falar da relação professor x aluno implica, inicialmente, relatar algumas considerações acerca das concepções de ensino-aprendizagem visto que tal processo
de ensinar e de aprender não ocorre de
forma isolada, ou seja, fora de um contexto sócio-histórico. Nestas circunstâncias,
cabe refletir sobre como se dá a prática psicopedagógica, ou seja, como se dá
a atuação do psicopedagogo/professor
segundo uma abordagem construtivista
na qual o aluno é considerado como sujeito ativo de sua própria aprendizagem.
Convém destacar que a relação psicopedagogo/professor, aluno e conhecimento se dá por meio da interação
destes três elementos no processo de
reeducação, sem esquecer sua história

de vida e seu meio sociocultural. Para que
esta relação seja fecunda é essencial a presença das seguintes características: diálogo,
participação, colaboração, respeito mútuo
e, sobretudo, afetividade. Com base nessa
afirmação, é possível concordar com o argumento de que “o aprender a viver juntos
representa, hoje em dia, um dos maiores desafios da educação”. (KULLOK, 2002, p.18).
Deste modo, fica evidente que as relações
interpessoais representam os ingredientes
essenciais para uma convivência harmoniosa
e saudável, uma vez que o aprender na escola envolve vários fatores, dentre eles os aspectos afetivos que influenciam tanto no desempenho escolar, como na personalidade do
sujeito que aprende. É imprescindível que o
psicopedagogo/professor possa compreender
todo o corpo da estrutura organizacional da escola, sem esquecer o meio em que
vive o aluno e sua fase de desenvolvimento.
O material com o qual o profissional deverá
trabalhar deve estar, no mínimo, adequado
aos alunos. A elaboração de pesquisas quanto ao que se pode empregar durante uma
atividade recreativa, lúdica, física e outras,
são significativas e devem ser levadas adiante de modo que a instituição possa adquirir
ou adaptar os instrumentos necessários.
Considerando que o ensino, capaz de formar outros profissionais, não está ao alcance
de muitos brasileiros, o professor tem o dever
de dedicar-se no preparo daqueles que vão
lhe substituir, sob pena de ter-se plantado
uma semente que não frutifique ou que seus
frutos, os alunos, não sejam de boa qualidade.
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Pelo que se pode constatar, não se pensa no profissional ligado às atividades
didáticas, ou mesmo psicopedagógicas,
sem o necessário preparo e desenvoltura em uma sala de aula e sem associá-lo ao
aluno como elemento motivador, incentivador, formador de personalidade e caráter.
Existe a crescente necessidade do conhecimento dos problemas possíveis de ocorrer com
o aluno e a identificação destes com antecedência facilitariam o encaminhamento do aluno a um especialista psicopedagógico ou não.
Os alunos mais bem orientados têm
condições de apresentar uma melhora significativa por poder conhecer seus problemas e
como resolvê-los. O despreparo do professor,
na condução de suas atividades, pode acarretar um desvio irrecuperável na formação
básica necessária ao aluno para poder agregar
conhecimentos e progredir em sua ascensão.
Problemas de organização como falta
de material didático adequado ou superlotação das salas de aula obrigam muitas
vezes o professor a manter um acompanhamento não personalizado sobre o aluno. As
constantes avaliações requeridas pelo atual
sistema de ensino tornam alunos e mestres
obcecados pela conquista ou apresentação
de resultados de uma eficiência que nem
sempre é realidade e perde-se na qualidade
do ensino. O ideal seria um acompanhamento individualizado, ao mínimo no conhecimento dos problemas dos seus alunos.

A importância do educador é maior ou
mais sentida quanto menor for o aluno,
ou seja, quanto maior for sua dependência afetiva, como ocorre nos primeiros
anos de escola (Ensino Fundamental I).
As habilidades do professor em operar
as melhores técnicas de ensino tornam os
alunos mais detalhistas e questionadores.
Uma das principais atribuições do professor
é aproveitar as lacunas, isto é, ocupar os espaços vazios deixados pelo aluno, fazer-se
presente em todas as tomadas de decisão,
porém, aconselhando-o e orientando-o, deixando que o mesmo erre e acerte sozinho.
O professor consciente deve estabelecer
limites a serem atingidos pelos alunos, criar
situações problema para que a criatividade
possa surgir, ouvir as propostas dos alunos para
a resolução de problemas e apreciar os acertos
e erros para enriquecimento do aprendizado.
Para tal, a formação psicopedagógica,
apresentando um caráter interdisciplinar, apresenta-se como uma solução minimizadora das deficiências do professor.
A atuação do psicopedagogo se dá também, na escola inclusiva, sobretudo utilizando-se das Salas de Recursos Multifuncionais
(SRM) por um entendimento básico: a diferença entre uma Sala de Recursos e uma
Sala de Recursos Multifuncionais que se dá
em relação ao aluno, à estrutura da sala e formação do professor. Este é o princípio para o
estudo, a análise e o entendimento das Salas
de Recursos Multifuncionais, antigas Salas
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de Apoio ao Aluno de Inclusão (SAAI).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A dificuldade de aprendizagem é um
problema que está presente em todo o
meio educacional e quando as dificuldades
não são identificadas, acaba se tornando
um peso para muitas crianças e adolescentes. Quando a dificuldade não é diagnosticada a criança é taxada de preguiçosa e outros adjetivos negativos. “A criança
que se esforça, mas não consegue obter
êxito escolar é frequentemente rotulada
de “lenta, preguiçosa e burra”. Isto pode
lhe causar danos”. (GUERRA, 2002, p.15).
Por vezes a deficiência do educador é fruto de uma formação mal direcionada para a aplicação prática dos
conhecimentos. Normalmente, a figura do educador, por estar à frente de
seus alunos, é relacionada com o sucesso ou insucesso deste aluno na escola.
Este insucesso não deve ser considerado apenas como reprovação, mas também como motivo de abandono escolar,
dificuldades da aprendizagem, problemas
de adaptação e sociabilização entre outros.
Sendo assim, cabe a reflexão sobre de
que forma o insucesso escolar deve ser
visto pelos professores, pela escola, pela
família e, em especial, pelo psicopedagogo, como obstáculo a ser superado, uma

vez que, quando o aluno fracassa nos estudos estará caracterizado que todos, também, fracassaram na atribuição de educá-lo.
Com este objetivo, todos devem agir de forma consciente lembrando-se que é responsabilidade de todos darem estímulos e motivação
para que o aluno possa manifestar seu desejo
de aprender ao longo de sua trajetória escolar.
Saber lidar com o diferente; estruturar
o sujeito, não é uma tarefa fácil, mas o psicopedagogo deve ter sempre este compromisso social. E tomando-se por base as reflexões envolvidas no processo de intervenção,
contribuir para o esclarecimento destes déficits na aprendizagem, que não tem como
causa apenas deficiências do aluno, mas que
são consequência de problemas tanto na instituição escolar, quanto na família e outros membros da comunidade, que interferem no processo. É importante que se tenha
em mente, que o trabalho do psicopedagogo se dá numa situação entre pessoas.
O objetivo deste profissional é o de conduzir a criança ou adolescente, ou a própria
instituição a se reinserir no contexto correto do processo de ensino-aprendizagem.
Dificuldades sempre vão existir, mas só
que agora há uma diferença, tem-se um olhar clínico e mais amplo voltados para eles.
O olhar de um profissional que deve ser
mais requisitado, e que não deixa de ser,
de grande relevância no âmbito escolar, enfim, o aluno não é uma folha em branco,
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mas um ser que já vem com experiências
e conhecimentos que podem ser acrescidos com as informações de outros alunos.
Não cabe somente ao professor ficar na
sala de aula, à frente, em um patamar maior,
como se fosse o detentor de todo o saber,
mas como um mediador e facilitador de uma
aprendizagem que favoreça a todos, e ser, em
especial, um observador para saber identificar aqueles que precisam de mais atenção.
Um verdadeiro docente é o que se entrega
a profissão, com amor e dedicação para que
a educação possa se transformar e ser vista
como algo positivo e saudável para as crianças.

RITA MARIA SILVA TURA
Graduada em Letras (Português-Inglês) pela
FMU (1987) e Pedagogia pela UNINOVE
(2016); Especialista em Supervisão Escolar pela UFRJ-CEP (1998); Professora do
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O RESGATE DAS BRINCADEIRAS ANTIGAS E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL
RESUMO: O resgate das brincadeiras antigas e sua contribuição para o desenvolvimento justifica, pois, ao desenvolver um trabalho com atividades lúdicas, o processo de ensino aprendizagem se torna bastante positivo, o fazer de maneira lúdica propicia o desenvolvimento e
aprendizado, tornando-se indispensável a prática nas salas de aula, sendo a base obrigatória
das atividades das crianças. O objetivo do trabalho é demonstrar a importância do lúdico
dentro das escolas, pois é por meio do brincar que a criança aprende de forma mais significativa. Brincar na infância é coisa séria, o resgate das brincadeiras antigas permite as novas
gerações uma vivência cultural. Quando brincam, as crianças exploram, perguntam e reproduzem as formas culturais nas quais estão inseridas, desenvolvendo-se psicológica e socialmente, através das brincadeiras toda criatividade, imaginação e o raciocínio são estimulados. Por meio das brincadeiras ocorre desenvolvimento aprendizagem e formação da criança
que desenvolve seu pensamento, flexibilidade corporal, seus movimentos, criam estratégias,
resolvem situações e problemas, além de trabalhar linguagem, expressão e comunicação.
PALAVRAS-CHAVE: Brincadeiras; Desenvolvimento; Infância
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INTRODUÇÃO
O resgate das brincadeiras antigas e sua
contribuição para o desenvolvimento, justifica-se abordagem desse tema, visto que, as
brincadeiras antigas está diretamente atrelada as atividades que possibilitam movimentos
e gestos corporais como bater palmas, bater os pés, se movimentar para um lado para
outro, são situações com movimento muito
importantes para se desenvolver o senso de
ritmo, assim como de coordenação motora.
A pesquisa tem por finalidade, apresentar
evidências sobre as contribuições do brincar
no desenvolvimento infantil, optamos pelas
brincadeiras antigas ou também conhecidas
como tradicionais, pois são passadas de geração em geração e os nomes são diferenciados de acordo com as regiões que são praticadas, possuindo por vezes as mesmas regras,
mas com denominações diferentes e no caso
do Brasil, por haver uma grande diversidade
de cultura a ocorrência é maior de variações.
A brincadeira tradicional deveria ser garantida na rotina com mais frequência, pois ela
possibilitaria o trabalho com música, corpo
e movimento, brincadeiras em grupos ou individuais. Sendo estas brincadeiras de roda,
bola, parlendas, quadrinhas, adivinhas, pipa,
pião, jogos de estratégias e de percurso etc.
Estimular um aprendizado pedagógico
a partir da atividade do brincar traz modificações significativas para o processo de
aprendizado e desenvolvimento, pois nos
remete à modificação do espaço educacional
em um espaço integrador, ativo, onde não se
prioriza apenas o desenvolvimento cognitivo da criança, mas contempla uma dimensão
onde ocorra uma formação global da criança.

De metodologia bibliográfica, todo acervo consultado para realização desse trabalho
encontra-se devidamente citado em suas
referências, cujo objetivo baseia-se em orientações para o professor direcionados as
brincadeiras e interações organização de espaços e materiais lúdicos. Entre os autores
consultados impossível não citar Tizuko Morchida Kishimoto pedagoga com doutorado e
pós-doutorado em educação, tem vários livros publicados sobre assuntos relacionados
a jogos e brincadeiras na educação infantil.

BRINCADEIRAS ANTIGAS
O brincar é uma forma de expressão, linguagem, comunicação, experiência de vida
e cultura muito importante para as crianças não só nos primeiros anos de vida
ou na infância, mais em toda sua vida.
Para compreender a importância do brincar
é preciso compreender e aprofundar sobre o
tema, entendendo como a criança aprende e o
papel da brincadeira no seu desenvolvimento.
O brincar deve ocupar um lugar de destaque no desenvolvimento infantil por
ser uma fase muito significativa no desenvolvimento das crianças. O brincar envolve a criança por inteira, com seus sentimentos,
movimentos,
percepção
e
pensamento assim como as mães e os pais.
Segundo Mello (2003) na brincadeira
a criança aprende a lidar com sentimentos, sejam eles morais ou éticos, concretiza valores, tendo a percepção do certo e
o errado, desta forma a partir das suas experiências e as aprendizagens que adquire
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sobre o mundo que está inserida, vai constituindo a sua personalidade desde cedo.
Carneiro e Dodge (2007), ainda ampliam as
possibilidades de aprendizagem por meio do
brincar, fazendo menção aos quatro pilares
da educação descritos por Jacques Delors
como norteadores para promover o desenvolvimento de habilidades e competências do
ser humano: aprender a fazer, aprender a conhecer, aprender a conviver e aprender a ser.
Baseando-se nestes princípios, oportunizar e garantir o direito de brincar é fundamental para que a criança se constitua
como um cidadão, contribuindo para a melhoria da educação no Brasil e para a melhoria das condições que permeiam a vida
da criança. As brincadeiras tradicionais se
mantêm por diversos anos, pois são passadas de geração em geração, conservando
uma tradição para o futuro, principalmente
pela oralidade, utilizando relatos das famílias
e antepassados em rodas de conversas,
como lendas folclóricas, contos e crônicas.
Estes tipos de relatos ainda estão presentes nas cidades do interior, em fazendas e tribos de indígenas. Já na cidade
grande como São Bernardo do Campo, são
recontados em rodas de conversas de adolescestes como lendas urbanas ou recontadas pelos pais ou família aos filhos.
Kishimoto (2007) e Brougère (2002)
declaram que, as brincadeiras tradicionais
têm influências externas, a cultura e o meio
social, possuem origem nas tradições culturais. Na Proposta Curricular de São Bernardo do Campo (2007) encontra-se que:
Cabe à escola resgatar as brincadeiras tradi-

cionais, no intuito de mantê-las presentes
na memória cultural...É importante considerá-las como saberes construídos historicamente, reconhecendo neles sua riqueza...O
papel do professor consiste em conhecer,
apresentar e valorizar as diferentes cirandas,
brincadeiras cantadas, danças e outras brincadeiras das múltiplas culturas existentes...
brincando com as crianças e dando-lhes
oportunidades de vivenciar essas brincadeiras de forma intensa e crítica. Enfim, considerar as brincadeiras tradicionais no contexto escolar é lidar com parte significativa da
memória cultural de um determinado grupo,
que pode descobrir o que há de mais rico
nas histórias de cada um. (SBC, 2007, p.33),
A brincadeira tradicional precisa ter elementos
folclóricos é pela antiguidade, persistência,
anonimato e oralidade que se caracterizam
as brincadeiras tradição infantil‖ (HUMBERT,
1983; apud KISHIMOTO, 2007, p. 12-3).
Para Carneiro (2000, p. 24) a brincadeira tradicional ―está associado às crenças
e aos valores, às diferentes manifestações
culturais e possui inúmeras definições, diferenciam pela sociedade que a vive, podendo
ser considerada lúdica ou uma forma religiosa para outros. As brincadeiras passaram por
reestruturação através do tempo e em cada
região possui um nome ou verbalizações
diferentes, porém mantendo as regras.
Para ngela Borba e Cecília Goulart (2007),
o brincar é uma experiência de cultura, que
contribui diretamente para ampliação do
conhecimento das crianças sobre si mesma:
Brincar com o outro, portanto, é uma experiência de cultura e um complexo processo interativo e reflexivo que envolve a con-
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strução de habilidades, conhecimentos e
valores sobre o mundo. O brincar contém o
mundo e ao mesmo tempo, contribui para
expressá-lo, pensá-lo e recriá-lo. Dessa forma, amplia os conhecimentos da criança
sobre si mesma e sobre a realidade ao seu
redor (BORBA, GOULART, 2007, p. 41).

cadeira tradicional quando coletiva, dá oportunidade à criança de estabelecer um distanciamento em relação aos personagens
e às situações que ela pode dominar, representar, controlar, mais do que com elas se
identifica, permitindo a existência do social
e da cultura, compartilhando os significados.

Kishimoto (1998) acrescenta que a brincadeira tradicional representa a memória
coletiva de um povo, tem que haver o
anonimato e haver a continuidade com
as práticas antigas, como a construção
de brinquedos com diversos materiais e a
preservação do popular para garantir a sobrevivência, como poemas, canções, contos, brinquedos artesanais que permanecem
no brincar infantil. A brincadeira tradicional
se preserva através do tempo, em diversas
gerações e o popular através do regional.

Assim, a cultura lúdica ou brincadeira
tradicional é vivenciada por todos, passando
por geração em geração, através da comunicação e expressão, pois se refere a ― um
ato social que produz uma cultura (...) específica e ao mesmo tempo é produzido por
uma cultura‖ (BROUGÈRE, 2002, p. 29).

Essa é a razão pela qual a herança cultural, em todas as suas formas, deve ser preservada, valorizada e transmitida para gerações
futuras, como um testemunho de experiências e aspirações humanas, para que ela possa
nutrir a criatividade em toda sua diversidade
e ajudar a estabelecer um diálogo cultural
entre as pessoas. (KISHIMOTO, 2007, p. 8)
Carneiro (2000, p.20) apoia a preservação das festas populares que há a real
presença dos costumes culturais de cada
região que são transmitidas entre a comunidade, como festas juninas, carnaval, folclore, sendo estas cerimônias importantes
para a cultura da ―criança por conhecer a
cultura de seus antepassados, a respeite e
tenha elementos para construir sua própria.
Brougère (2002, p.29) define que a brin-

A combinação de cantigas, brincadeiras
e jogos não vem apenas com o objetivo da
experiência lúdica nas salas de aulas, essa
junção resulta em aprendizado, tornando a
escola, a aula e as situações de aprendizagem
mais interessantes e alegres, assim como receptivas, e também contribui com o processo
de alfabetização das crianças, pois favorece
o desenvolvimento linguístico e cognitivo,
assim como o psicomotor e sócio afetivo,
sendo essas áreas interligadas, ou seja, indissociáveis na formação do um ser humano
providos de necessidades sociais, e afetivas.
Brincar fornece à criança a possibilidade
de construir uma identidade autônoma,
cooperativa e criativa. A criança que brinca adentra o mundo do trabalho, da cultura, dos afetos pela via da representação e
da experimentação. A brincadeira é um espaço educativo fundamental na infância.
(ABRAMOWICZ, e WAJSKOP, 1999, p.56).
Para Sylvia Alencar (2010) o educador
precisa buscar dentro de si as marcas e lem-
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branças da infância: O educador ou educadora deve buscar dentro de si as marcas e
lembranças da infância, tentando recuperar
jogos, brinquedos e canções presentes em
seu brincar. As cantigas-de-roda integram o
conjunto das canções anônimas que fazem
parte da cultura espontânea, decorrente
da experiência de vida de qualquer coletividade humana e se dão numa sequência natural e harmônica com o desenvolvimento humano. (ALENCAR, 2010, p. 111).
Durante as brincadeiras de roda, a
criança exercita o raciocínio lógico e
estimula a memória e o gosto pelo canto. Utiliza-se nas brincadeiras de roda
as artes da poesia e da música, todas
que fazem parte da educação escolar.
Para Martins (2012) o conteúdo cultural
presente nas brincadeiras de roda reflete a
sociedade na qual estão inseridas. O autor
explica:Acredita-se que as cantigas como
produtos culturais não deixem de refletir
a sociedade na qual estão inseridas, mas
ao mundo palpável, cada uma delas no seu
tempo. Através dos seus textos, que respeitam a infância como fase de transformação,
as crianças podem se sentir aptas a modificar sua realidade. (MARTINS, 2012, p. 185).
Angela Bouth (1989) compara o conteúdo trabalhado nas brincadeiras de
roda, semelhante ao dos contos de fadas:
A brincadeira-de-roda possui conteúdo
similar ao dos contos-de-fada alimentando
a imaginação e a fantasia, oferecendo à pessoa em desenvolvimento a oportunidade
de encontrar a sua própria solução para
conflitos internos " (BOUTH, 1989, p.72)

Quando se inseri o lúdico nas práticas
escolares do dia a dia, o mesmo pode tornar-se importante aliado no processo de
ensino e aprendizagem, auxiliando também
no desenvolvimento da leitura e da escrita,
pois cria-se o gosto pelos diversos assuntos desenvolvidos em ambiente escolar.
As atividades lúdicas favorecem o desenvolvimento da coordenação motora, do ritmo,
auxiliando na formação de novos conceitos,
nas questões de interação com o outro, assim como os de autoestima. Tais atividades
abrem espaço para uma gama de oportunidades, onde se contribui para o desenvolvimento pleno infantil, indo muito além da
motivação em participar. Santos (2011) reforça a necessidade de levar o lúdico a escola:
Ao levar o lúdico para a escola está se
promovendo algo diferenciado que ajuda os
alunos a resgatar o prazer, mudar sua visão de
escola e dar um novo sentido ao processo de
aprendizagem, pois trabalhar com as emoções,
além de contribuir na concretização de propostas cognitivas que levam a construir conceitos
e dominar habilidades, pode transformar as
metodologias do ensino. Assim, os jogos, os
brinquedos, as brincadeiras e as dinâmicas
são as ferramentas indispensáveis para a
criação de um ambiente criativo, diferente, inovador e significativo. (SANTOS, 2011, p.12).
Somos expostos a uma variedade
enorme de músicas, devido a isso, nossos
alunos podem demonstrar suas preferências de gênero, pois isso ocorre devido a
sua construção histórica com o contexto
cultural. Ilustrando ainda mais sobre isso.
De acordo com Mársico (1982) uma das
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principais tarefas da escola é garantir o acesso das crianças à música. Cabe ao professor
desenvolver boas práticas, buscar diversificar as estratégias em suas aulas, no seu dia
a dia de sala, para aguçar cada vez mais a curiosidade e o interesse pela leitura e escrita.
Quando brincam, as crianças recebem informações sobre escrita e leitura, pois muitas brincadeiras com música possibilitam o
brincar com a sonoridade das palavras, assim
como evidenciam semelhanças e diferenças
tanto na oralidade quanto na escrita, além disso acontece o manuseio de inúmeros gêneros textuais como os gibis, revistas, jornais,
livros e outros. Para Luzinete Souza (1995):
No caso da música a oralidade acompanhada a forma escrita e faz uma interação
empolgante de aprendizagem. Pois as crianças gostam de músicas, de ouvir e cantar
e quando se utiliza da música como instrumento didático pedagógico o resultado é
muito positivo, visto que, a música desperta
a curiosidade do aluno que por sua vez amplia seus conhecimentos e aprimora o desejo
pela leitura e pelo saber (SOUZA, 1995, p.19).
O professor, principalmente os de creche,
educação infantil, precisam ter cuidado para
não utilizar a música apenas para formar
hábitos e atitudes, pois se utilizada dessa
maneira apenas limitam as crianças a repetir
movimentos mecânicos e sem criatividade.
A música possibilita a construção estruturais logicas do raciocínio desenvolvendo a
interação através da escrita e da leitura ampliando a socialização contextual. As cantigas de
roda fizeram parte da nossa infância e até hoje
é trabalhada nas escolas, e continuará fazen-

do parte da infância de nossas crianças, por
que são cantadas pelos pais, tios, irmãos, avós.
São inúmeras as possibilidades de cantigas
de roda que podem ser trabalhadas em sala de
aula. As cantigas de roda inserem ritmo e contexto dentro dos conteúdos trabalhados, pois
são aliadas nos momentos livres de brincadeiras proporcionando interesse e prazer coletivo. De acordo com Soares e Rubio (2012)
As cantigas de roda e as parlendas, quando
bem direcionadas, apresentam-se como recurso para a leitura lúdica no processo de
introdução da criança no mundo da leitura.
Paulo Freire (1996) nos diz que “ensinar e
aprender não podem dar-se fora da procura,
da boniteza e da alegria”, “cabe a nós professores insistir na busca pelo “gosto da alegria
sem a qual a prática educativa perde o sentido”. Nos faz refletir sobre o “ensinar exige
alegria e esperança” e que “ensinar exige respeito à autonomia do ser do educando. A
ludicidade é o início para o desenvolvimento dos trabalhos com as cantigas de roda. A
ludicidade é o ponto de partida no trabalho
com as cantigas e músicas infantis, onde
movimentos, tais como: dar as mãos em um
círculo, ouvir, cantar, tocar, incentivam o
desenvolvimento infantil, promovem a socialização, colaborando para a conscientização
do espírito de grupo. (SOUZA, 2007, p.4)
Teca Alencar de Brito (2003, p.58), nos lembra da importância de se desenvolver um bom
trabalho que desenvolva a expressividade
musical infantil, de acordo com ela no dia a
dia dos ambientes escolares como as creches e pré-escolas, a linguagem musical precisa comtemplar atividades voltadas ao trabalho vocal. Brito (2003), destaca sobre essa
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importância da linguagem em sua citação:
É preciso lembrar que a música é linguagem, cujo conhecimento se constrói com base
em vivências e reflexões orientadas. Desse
modo, todos devem ter o direito de cantar,
ainda que desafinando! Todos devem poder
tocar um instrumento, ainda que não tenham, naturalmente, um senso rítmico fluente
e equilibrado, pois as competências musicais
desenvolvem-se com a prática regular e orientada em contextos de respeito, valorização e
estímulo a cada aluno, por meio de propostas
que considerem todo o processo de trabalho,
e não apenas o produto (BRITO, 2003, p. 53).
Conforme Palvovic, os benefícios que a
música traz é muito libertador, pois segundo
ele, a música purifica pela beleza dos gestos. Acrescenta ainda que: A música tonifica, exalta, alivia. Num animado murmúrio
geral liberta-se a timidez as frustrações são
levadas pela corrente musical, o participante deixasse invadir por extraordinárias
sensações corporais. A música faz com que
se esqueça um pouco o corpo e as suas fraquezas, com que se purifica pela beleza um
gesto em particular. (PALVOVIC, 1987, p. 38).
É interessante ressaltar que a música precisa estar presente no ambiente
escolar como um dos elementos formadores do indivíduo. Portanto, para que
ocorra é necessário que o professor:
Seja capaz de observar as necessidades de
seus alunos e identificar, dentro de uma programação de atividades musicais, aquelas que
realmente poderão suprir as necessidades de
formação desses alunos (JOLY, 2003, p.118).
Todos temos em nossas memórias mo-

mentos dos quais compartilhamos de
uma brincadeira de roda, e em hipótese
alguma podemos permitir que tais lembranças se apaguem, e sim passa-la adiante.
Por meio da música pode-se trabalhar
a linguagem oral e escrita possibilitando o
estimulo da criança em ampliar seu vocabulário, uma vez que, através da música, ela se
sente motivada a descobrir o significado de
novas palavras que depois incorpora a seu
repertório. Todos esses benefícios são estendidos não só à linguagem falada, mas também
à escrita, na medida em que boa percepção,
bom vocabulário e conhecimento de estruturas de texto são elementos importantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O brincar é sem dúvida o meio pelo qual
nós seres humanos exploramos e experimentamos diversas situações em nossas vidas e
através dessas explorações nós aprendemos
e assim acontece com as crianças, ao brincarem experienciam e demonstram através
da brincadeira sua vivência, sua realidade.
Por meio da brincadeira tradicional a criança desenvolve suas capacidades
físicas e intelectuais. A criança
quando brinca desenvolve-se intelectualmente, desenvolve suas potencialidades.
O professor, como principal responsável
pela organização das situações de aprendizagem, deve considerar o valor da brincadeira
para o desenvolvimento do aluno. Cabe a ele
oferecer um espaço que proporcione a brin-
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cadeira com as aulas do dia a dia escolar,
possibilitando um ambiente agradável a
novas aprendizagens, repleto de alegria
e prazer, movimento e interação social.
O educador precisa ser parte integrante
das brincadeiras, ele precisa ter um olhar
voltado as necessidades do momento, de
intervir quando necessário, de coordenar
combinados entre as crianças, de incentivar aquela criança que ainda não desenvolveu a iniciativa entre outras ações.
Cabe ao educador ser parceiro e mediador nas brincadeiras sendo necessário
refletir sobre o desafio de sua prática no
dia a dia escolar, sendo preciso repensar
e garantir os espaços, materiais e o tempo, que devem ser organizados de forma
que possibilitem que a brincadeira aconteça de forma satisfatória e significativ
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A IMPORTÂNCIA DO LETRAMENTO NAS SÉRIES INICIAIS
RESUMO: A invenção da escrita surgiu devido a necessidade de estabelecer a comunicação entre as pessoas. Com o passar do tempo e o desenvolvimento da escrita e a leitura se deu através da alfabetização, aprimorando o diálogo e a compreensão entre as pessoas. A evolução do alfabetizar levou os sujeitos para além da
leitura e da e escrita tornando imprescindível entender e compreender o que se está lendo.
Palavras-chave: pessoa, alfabetizar, alfabetização
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INTRODUÇÃO
Grandes autores e pesquisadores como
Jean Piaget entende que o processo de alfabetização e letramento devem caminhar
juntos. A alfabetização segundo este autor se
dá quando a criança se apropria dos códigos
(letras e números), já o letramento é algo mais
profundo, sendo a capacidade do indivíduo
de colocar em prática no meio social sua alfabetização de forma plena. A alfabetização
começa mesmo antes da criança iniciar seu
caminho escolar, ao participar como autora
e produtora de cultura em suas interações
sociais, acaba por aprender conteúdos de
forma informal, já na escola a criança, passa
a receber conteúdos formais que a levaram
a cumprir uma função social. Aprendendo a
conhecer, reconhecer e decifrar os códigos
da escrita, estando, portanto, alfabetizados.

entes e são fundamentais para a construção
do letramento. O material escrito deve estar dentro das necessidades de iniciação
das crianças nas práticas de alfabetização e
letramento, com diferentes funções e características, considerando que o texto de
literatura geral e infantil, são modelos oferecidos as crianças para que possam aprender
sobre a linguagem que se usa para escrever.
A prática de leitura e escrita deve ocorrer diariamente nas séries iniciais, primeiramente tendo o professor como escriba e
leitor, para que aos poucos as crianças venham a adquirir o hábito da leitura. Esses momentos são de extrema importância para que
as crianças se preparem para a alfabetização.

O letramento designa a ação educativa
onde o sujeito estará desenvolvendo o uso
da alfabetização como prática social em seu
contexto real de uso. Este processo torna o
sujeito capaz de utilizar a leitura e a escrita
de forma deliberada em diversas situações
sociais, fazendo parte deste processo a construção contínua da elaboração cognitiva por
meio da sua inserção no mundo da escrita.
Na sociedade contemporânea as crianças
chegam já com conhecimento de mundo,
onde tem contato com diversos tipos de cultura letrada. Já na escola o educador deve fazer
o uso da leitura e da escrita usando diversos
portadores de textos e vários gêneros contextuais, como, revistas, jornais, confecção de
bilhetes, cartas... para que as crianças aprofundem o contato com o mundo letrado. Os
textos variados trazem experiências difer-
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As Perspectivas para os Processos
de Alfabetização
Antes dos estudos da Psicogêneses da Língua Escrita, as crianças aprendiam através
do método tradicional, ensinava-se as letras
na sua sequência do alfabeto começando
pelas vogais, consoantes, e então ensinar as
sílabas, em um método de repetição e memorização, baseado em exercícios de coordenação motora e atividades de cópias isoladas,
tornado o ensino fragmentado e descontextualizado. Tratava-se assim de uma visão de
aprendizagem considerada cumulativa, baseada no reforço e na memorização das correspondências fonográficas, não davam ênfase a importância do desenvolvimento das
crianças da compreensão do funcionamento do sistema de escrita alfabética e como
usá-lo em situações reais de comunicação.

Fonte:potaleducacao.com.br

Na visão de Soares (2004), a alfabetização é a ação de aprender a ler e a escrever, ao tempo que letramento, é um estado ou
condição de quem já sabe ler e escrever, cultivando e exercendo as práticas sociais que
usam a escrita, logo a alfabetização refere-se
a aquisição da escrita, enquanto que o letramento refere-se a aquisição de habilidades
para exercer a leitura e escrita, chamadas de
práticas de linguagem. O termo letramento
surgiu a partir das relações estabelecidas com
as práticas de leitura e escrita na sociedade,
não bastando apenas saber ler e escrever,
mas interpretar o mundo através da cultura
letrada. Ampliando a evolução conceitual das
crianças sobre o funcionamento do nosso
sistema de escrita, Goodman (1967), incorporou o termo letramento, julgando a leitura e escrita como atividades que possuem
um sistema comunicativo devendo ocorrer
através de textos reais onde o leitor ou escritor, lança seus conhecimentos da língua.

Em 1980 a alfabetização escolar no Brasil
passou por questionamentos, sobre suas concepções de alfabetização. Deu-se início o uso
do termo letramento, corroborado por Mary
Kato ( 1985), designando -se a esse termo
o uso de práticas sociais de leitura e escrita
que fossem além de ensinar a ler e a escrever, onde as crianças são parte integrante
do processo de alfabetização e letramento e
o educador um mediador entre o objeto de
estudo e o estudante, ofertando condições
para que as aprendizagens ocorram em seus
aspectos sociais, culturais, cognitivo de forma
a inserir a criança em uma sociedade letrada.
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desenvolvidos a população jovem e adulta,
embora alfabetizadas apresentavam precário
domínio das competências de leitura e de escrita, o que dificulta e retarda a participação
no meio social. No censo demográfico de
1950, era considerado alfabetizado o sujeito
que sabia ler e escrever o seu nome ou um
simples bilhete. Já o IBGE tem como base o
número de séries escolares que o sujeito concluiu com aprovação, sendo alfabetizados os
que concluíram as quatro primeiras séries do
ensino fundamental, designando assim, aqueles que sabem decifrar o código linguístico.

O Conceito da Alfabetização

Paulo Freire tem uma visão abrangente
sobre as características do letramento e da
importância da leitura, para ele a leitura tem
a finalidade de inserir o indivíduo em um
contexto de conhecimento e sabedoria para
a formação e aquisição de conhecimento.

Fonte: cenedcursos.com.br
FONTE: slideplayer.com

CONCEITUAÇÃO DE LETRAMENTO
O termo alfabetização deve complementar o termo letramento, embora nem
todo sujeito letrado precise ser alfabetizado, muito tempo antes da humanidade ter
conhecimento das letras, já se possuía algum grau de letramento. Os educadores
têm o dever de incentivar a formação de
cidadãos que serão capazes de obter seu
próprio grau de letramento. O letramento é
uma capacidade individual que será adquirida de diferentes formas e meios, pois, não
existe uma fórmula que possa ensinar um
indivíduo raciocinar, mas, existem maneiras
de ensinar que se é necessário raciocinar.
		
A alfabetização por si não garante que os
indivíduos de fato sejam letrados. Segundo
Soares (2004), constatou-se que nos países

As práticas sociais de leitura e escrita nos
países subdesenvolvidos demonstram que a
população embora sejam alfabetizadas, não
dominam as habilidades necessárias para uma
prática social e profissional que envolvam a
língua escrita, ou seja, mesmo alfabetizados,
não são letrados. Há na literatura a falta de
um conceito referindo de fato o significado da palavra letramento sendo seu uso recente em nossa língua, inclusive nem o dicionário registra essa palavra. Encontra-se
esta palavra em um dicionário contemporâneo da Língua Portuguesa, remete-se ao
verbo “letrar”, com sentido de “ investigar”,
define o letramento como resultado da ação
de ensinar ou de aprender a ler e escrever.
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Na visão de Tfouni (2005), o letramento se distingue da alfabetização, pois pressupõe que o indivíduo saiba responder as
exigências de leitura e de escrita que a sociedade faz continuamente, não restringindo à aquisição da língua, todavia, o indivíduo
pode ser alfabetizado, saber ler e escrever,
mas não exercer as práticas de leitura, não
sendo capaz de interpretar um texto. Esta
visão reflete o questionamento, até que
ponto a prática docente dos professores
pode contribuir para o exercício da cidadania em favor da leitura oferecida na escola?
É de competência da escola e da educação oferecer meios e métodos para que os
alunos além de alfabetizados sejam letrados,
é função da escola munir o aluno das ferramentas necessárias para que ele adquira
as habilidades necessárias para desenvolver
práticas de leitura e escrita preparando-os
para o exercício da cidadania. Conforme o
estudo, faz- se necessário uma educação escolar priorizada em bases teóricas, como o
construtivismo, levando em consideração o
letramento e a alfabetização, trazendo novos
sentidos para o processo de ensino aprendizagem, o autor Soares (1998), argumenta que
é possível alfabetizar letrando, usando materiais de qualidade como textos de jornais,
revistas, literatura infantil ,livros, poemas...

Alfabetizar Letrando nas Séries
Iniciais

FONTE: slideplayer.com

Alfabetizar letrando é desenvolver ações
significativas, proporcionando situações onde
as crianças possam interagir com a leitura e a
escrita desde a educação infantil. Utilizar em
sala de aula uma diversidade textual possibilitando que as crianças reflitam sobre a linguagem oral e escrita. Ao desenvolver esse trabalho a educação assume a responsabilidade
de ensinar de fato, em contextos de letramento.
O processo de alfabetização e letramento
começa na perspectiva das demandas sociais
em que não basta apenas aprender a ler e a escrever , mas a utilizar, de maneira competente,
a função de ambas nos diferentes contextos
sociais, nesta visão o autor Soares (2004), re-

187

Revista Educar FCE - 20 ª EDIÇAO - MAIO - 2019

alça que há especificidades inerentes aos processos educativos de alfabetizar e letrar, evidencia
que ambos são processos distintos , mas indissociáveis , considerando que o acesso ao mundo
da escrita ocorre de maneira simultânea pelos caminhos da alfabetização e do letramento.
		
As crianças necessitam da interação com adultos alfabetizados, com diferentes literaturas e produções textuais, mesmo antes de estarem alfabetizados convencionalmente, os pais leem para seus filhos e exploram com as crianças textos narrativos, elas
não só aprendem como ler, mas compreendem sua função social. Para Soares (2004), a
alfabetização é uma ação de ensinar e aprender a ler e escrever, ao tempo que letramento é estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce as
práticas sociais que usam a escrita. A alfabetização é um caminho para o letramento.
O processo de aquisição da habilidade de a leitura e da escrita fornece a técnica de um modo cultural de se comportar. O sujeito torna-se usuário da leitura e da escrita, a ponto de usá - la com desenvoltura com propriedade, para dar conta de situações sociais, considerando a realidade da sociedade contemporânea e
deixando claro que apenas dominar mecanicamente a leitura e a escrita, não é suficiente.
A escola é o ambiente onde ocorre não só o contato com a linguagem, mas
também a aprendizagem, por esta razão todo indivíduo que frequenta a escola é escolarizado, embora a crianças possam primeiramente entrar em contato com a
linguagem no convívio familiar, é na escola que a alfabetização se consuma. O desenvolvimento dos usos e das funções da escrita e da leitura desenvolvem-se também nas
relações sociais, culturais e políticas onde o sujeito coloca em prática seu aprendizado.

DIFERENÇA ENTRE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
A alfabetização e o letramento se mostram processos complexos e dinâmicos, a diferença
fundamental entre os dois dá ênfase nas relações entre as práticas sociais da leitura e da escrita e a aprendizagem do sistema da escrita. A alfabetização seria o ensinar a ler e escrever,
o letramento proporciona o uso social dessas técnicas, o problema não está no não saber ler
e escrever, mas sim ter o domínio das competências da leitura e escrita. Isso significa que
os indivíduos podem ler e escrever, mas muitas vezes não compreendem o que estão lendo.

188

Revista Educar FCE - 20 ª EDIÇAO - MAIO - 2019

FONTE: slideplayer.com

Santos (2007,p.96), aborda que alfabetizar letrando será indispensável, levando os alunos
a apropriar-se do sistema alfabético, ao mesmo tempo que desenvolve a capacidade de
fazer uso da leitura e escrita de forma competente e autônoma, tendo como referência
práticas autênticas de uso dos diversos tipos de materiais escritos, presente na sociedade.
No Brasil, o letramento não substitui a alfabetização, mas é associada a ela, compreendendo que a alfabetização e o letramento são práticas
distintas,
mas
indissociáveis,
interdependentes,
mas
simultâneas.
Os problemas não estão só no processo de alfabetização, onde se refere o ato de ler e escrever, e sim principalmente, quando se exige a interpretação e raciocínio do que é ler e escrever,
acontecendo a ausência do letramento no processo de alfabetização, o cuidado de não privilegiar nem um nem outro sendo que os dois são importantes, mas sendo processos diferentes.

189

Revista Educar FCE - 20 ª EDIÇAO - MAIO - 2019

Na visão de Alves (2009), é relevante ter em mente um processo complementando o outro e que
nem a alfabetização, nem o letramento serão eficiente e eficazes sozinhos a favor do letramento.

CONSIDERAÇÃO FINAL
Já nas séries iniciais as crianças se apropriam da leitura e escrita, e com o passar dos anos
vão se aprimorando com êxito em seus anos escolares, assim, serão capazes de utilizá - la
como prática discursiva com facilidade entre a trajetória escolar, com base nos relatórios deste
trabalho, será necessário compreender a prática pedagógica como elemento de produção
do conhecimento, de forma que ocorre a necessidade e precisão do alfabetizar letrando.
Constituindo – se em um trabalho que verifique que o letramento não é um método e
sim, uma prática inserida nas ações cotidianas da sociedade, tendo a necessidade de mudança na proposta pedagógica onde se alfabetiza / letrando. É importante destacar que o
letramento inicia –se muito antes da alfabetização, ou seja, com alguém interagindo socialmente com as práticas sociais fazendo uso da leitura e da escrita, uma pessoa pode não
ser alfabetizada mas ser letrada, trazendo consigo uma bagagem social de conhecimento.
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COORDENADOR PEDAGÓGICO: PRÁXIS E
INTELIGÊNCIA SOCIOEMOCIONAL
RESUMO: O presente artigo busca apresentar um olhar da prática do coordenador pedagógico, dentro de uma unidade escolar na cidade de São Paulo, traçando uma linha teórica da práxis apresentado por Franco (2008), que busca problematizar a formação desta
identidade do CP, perpassado pelas teorias da educação socioemocional, buscando na teoria de Goleman (2011), que dialoga com as tensões tão comuns no cotidiano deste profissional. Ao fim, percebe-se que há uma ligação coerente entre o fazer do coordenador pedagógico, e seu amadurecimento sócio emocional. Sempre alimentado pelas suas vivências
e experiências socioculturais. Evitando sucumbir os trabalhos ao mero fazer burocrático.

Palavras-chave: Coordenação Pedagógica; Práxis; Inteligência Socioemocional; Formação
Continuada.
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INTRODUÇÃO
Conforme exposto no resumo deste artigo, o objetivo é promover uma discussão
sobre "um olhar da prática do cooordenador
pedagógico, dentro do contexto educacional das escolas de São Paulo. Para tanto,
utilizaremos como aportes teóricos os trabalhos de Franco (2008), que busca problematizar a formação desta identidade do
CP, perpassado pelas teorias da educação
socioemocional, buscando na teoria de Goleman (2011), que dialoga com as tensões
tão comuns no cotidiano deste profissional.
Ao fim, percebe-se que há uma ligação coerente entre o fazer do coordenador pedagógico, e seu amadurecimento sócio emocional.
Sempre alimentado pelas suas vivências e
experiências socioculturais. Evitando sucumbir os trabalhos ao mero fazer burocrático e
assim, revelar a práxis e a inteligência socioemocional que constitutui este profissional.

COORDENADOR PEDAGÓGICO
E A PRÁXIS
A atuação do coordenador pedagógico é
objeto de discussão por diversos pesquisadores, tanto em pesquisas qualitativas como
quantitativas. O que se consolidou durante
todo esse processo, foi à importância como
formador experiente na dinâmica formativa
da unidade escolar, sendo pública ou privada.

O Ser coordenador pedagógico é um exercício diário de situar-se dentro do espaço educacional, sendo de fato um formador, em constante desenvolvimento,
em um amplo e complexo fazer e repensar.
O presente texto busca analisar a função
do coordenador pedagógico frente à necessidade de um amadurecimento socioemocional na execução da função formadora para docentes e dos atores presentes
na comunidade escolar, comum a este.
Sendo assim, inicio com aspectos comuns
e corriqueiros no ato de coordenar, dentro dos diversos ambientes escolares, muitas vezes tomadas por questões urgentes
– como atendimento aos pais e alunos sobre questões relacionadas à indisciplina de
alunos e questões relacionadas às demandas
burocráticas da secretaria de educação e/ou
setores superiores de educação – sucumbindo muitas questões relacionadas com a importância e estabilidade ao ato de formar os
docentes, em todas estas questões, de forma
a: “articular as atividades de aprendizagem,
ensino, avaliação, formação e relação com
a comunidade, à busca de inovações coerentes com os conceitos de aprendizagens
comprometidos e com a qualidade social
da educação pública.” (SME/COPED, p. 3) .
Vale salientar que tal artigo, busca fornecer uma análise das vivências da Coordenação Pedagógica dentro de uma escola pública. Embasado em teóricos como
Franco (2008) para pensar uma identi-
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dade

para

o

coordenador

pedagógico.

Sabe-se, na vivência deste pesquisador,
que a função destes profissionais, é percebida
sempre como ação precedida de uma reflexão
esclarecida, que impacta na prática docente.
Sendo assim, o trabalho deve estar voltado para “organização, compreensão e
transformação da práxis docente, para fins
coletivamente organizados e eticamente
justificáveis” (FRANCO, 2008, p. 3), e muitas vezes estes momentos de formação não
cabe apenas dentro do seu horário de trabalho, fazendo com que estes profissionais levem atividades de formação, leituras,
pautas para serem terminados em casa.
Sabemos que a formação mínima exigida
para atuação do Coordenador Pedagógico –
formação superior em Pedagogia ou Pós-graduação e experiência na docência, com sua
qualidade muito deficitária, uma vez que a
complementação dessa formação é contínua.
A construção da identidade do coordenador
está atrelada a sua caminhada profissional,
com suas vivências, sua história de vida, seu
relacionamento com grupo e dentro da sociedade, parafraseando Pimenta e Lima (2004).
Desse modo, este profissional precisa ter
uma formação ampla para atuação desde a
Educação Infantil até o Ensino Superior, atuando assim em vários campos, de diferentes
áreas e conhecimentos pedagógicos, isto é,

este profissional deve ser capaz de atender as
demandas culturais e sociais, que estão sempre em transformação em nossa sociedade.
Não sendo difícil que muitos dos envolvidos neste processo educacional formal: diretor, professores, pais, as secretarias e o
próprio coordenador, tenham domínio e a
clareza das tarefas primordiais deste profissional para uma educação de qualidade.
O que muitas vezes leva a uma frustração
desse coordenador pedagógico, por não
conseguir executar seus trabalhos basilares.
Sendo as reuniões realizadas, muitas vezes
meramente informativas, visto que sempre
estamos atendendo demandas emergenciais (burocráticas), muito comuns no cotidiano escolar, como aponta Almeida (2013)
Quando os processos formativos levam em consideração que cada escola tem
uma história, uma cultura, uma identidade
própria e que os profissionais que nela habitam também são sujeitos que trazem uma
bagagem acumulada nos diferentes meios
pelos quais passaram, têm maior possibilidade de sucesso (ALMEIDA, 2013, p.12).

Um caminho para esta mudança é uma
práxis sustentada pela sua formação, e que
todos os envolvidos no processo educacional, tenham clara a função deste profissional, e que se assumam como parte responsável no cotidiano do fazer escolar,
criando assim uma responsabilidade coletiva.
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Assegurando assim, os princípios de uma
gestão democrática, participativa e inclusiva e,
como consequência, é necessário considerar
a responsabilidade e o compromisso coletivo
pelas ações da escola e decisões em relação
ao seu funcionamento, organização e estrutura – um espaço de formação com qualidade.
Não podendo deixar de apontar que
este profissional, dentro de um contexto histórico, atendendo diretamente uma
demanda histórica e social da própria
profissão docente, que dialeticamente
justifica a importância de suas ações.

EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL

Pensar no autoconhecimento voltado
para uma prática eficaz, sem jamais esquecer, que trabalhamos com o – outro – dentro
de uma realidade social, que evitar conflitos seja o mote do trabalho do coordenador
pedagógico, por isso, ignorar ou desconhecer as habilidades socioemocionais, seria
um equívoco na prática deste profissional e todos dentro de uma unidade escolar.

Sendo assim, o papel do CP, atualmente é concebido com tais habilidades
sociais, compreendidas como um conjunto de vários repertórios comportamentais adequados as diferentes situações e

contextos que contribuirão para o desempenho socioemocional, tantas aflições e
satisfações tão comuns a esta profissão.
Para iniciarmos, temos que entender que
para Goleman (2011), definiu a inteligência
emocional em cinco categorias: autoconhecimento, autocontrole, automotivação,
reconhecimento das emoções nos outros
e habilidade em relacionamentos interpessoais, portanto, a formação e desenvolvimento diário para todos os envolvidos no
fazer pedagógico, incluindo o coordenador
pedagógico, que nas relações interpessoais
deverá atrelar estas condições em sua rotina diária, visto que dentro da unidade escolar trabalhamos com diversas possibilidades de nos depararmos com situações
que se situam nesse meio sócio emocional.
Espera-se que a construção desse repertório de habilidades e competências pontuadas por Goleman (2011) ocorra durante
a infância prosseguindo até a fase adulta,
porém, no cotidiano do fazer do CP isso é
um exercício diário, que esbarra nas diversas rotinas emergenciais na rotina escolar.
Sendo assim, esse letramento emocional
deve estar atrelado ao fazer do coordenador
pedagógico no cotidiano escolar, pois Goleman (2011) defende que, de modo geral, as
escolas (como espaços de formação privilegiados) representam o único espaço em que
questões referentes à competência emocional e social que suprem o papel de outras instituições sociais deficitárias, mas sim
que, por ser um espaço frequentado pelos
diversos atores, podem abranger o âmbito
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emocional do mesmo modo que contempla a esfera cognitiva, política e social.
Sendo assim, além de todas às
atribuições corriqueiras, não podemos perder de vista, que a inteligência socioemocional esteja presente na práxis do Coordenador Pedagógico, garantido assim, uma
gestão muito mais próxima do século XXI.

O FAZER DO CP E A INTELIGÊNCIA
SOCIOEMOCIONAL – ENLACES
As atividades diárias do CP sempre
envolvem emoções fortes/ corriqueiras ou até situações de iminentes conflitos físicos e/ou conceitos, afinal, estamos lidando com crianças, jovens e
adultos (de dentro e fora da unidade escolar).
Todos muitas vezes com suas emergências, pontos de vista, verdade e aflições
próprias. Assegurando assim a caricata ideia, de que o coordenador pedagógico pode e deve resolver questões
de ordem conflituosa, sendo considerado como um mediador experiente.
Para tanto, não podemos afastar a
importância de uma formação adequada, como atividade fim, mais importante
do ato de gerir pessoas, como assevera
(VASCONCELLOS, 2007, p. 125) “uma
vez que não é qualquer ação que produz a mudança que desejamos”. Desse

modo, o CP é um agente
escolar, sendo necessário
alfabetização emocional,
missado com a mudança

de transformação
esse processo de
sempre comproe impacto social.

Nesse sentido,a inserção do estudo da inteligência emocional na práxis do CP [...] exige
duas grandes mudanças: que as escolas incluam em seu currículo o ensino das emoções; e
que as famílias e pessoas da comunidade se
envolvam mais com as ações da escola, como
um coletivo (REGO; ROCHA, 2009, p. 145).
Nesse contexto, não podemos negar
que vários fatores vão interferir diretamente na qualidade deste processo, porém,
a unção formadora do mesmo pode assegurar um momento de formação específico, não se esquecendo do diálogo com:

Ao Projeto Político Pedagógico, organizado e implementado pelos próprios profissionais da escola; ser planejado coletivamente pelos professores da escola e liderado
pelos seus gestores (direção, coordenação pedagógica);
prever espaços e tempos para que os processos formativos, a serem desencadeados, possibilitem a participação
de todos, e a reflexão sobre os fundamentos necessários à docência e a relação desses fundamentos com a experiência docente de cada profissional; garantir que o
compromisso – seja dos gestores, seja dos professores
da escola – esteja voltado para o alcance dos objetivos
pedagógicos e do desenvolvimento profissional, além do
aprimoramento da prática pedagógica dos professores;
possibilitar processos avaliativos contínuos para que as
necessidades emergentes da escola e do próprio processo
formativo possam ser incluídas (SME/ COPED, 2019, p. 31)

Além, de buscar uma rotina equilibrada, dentro do contexto escolar, estabelecendo o que deve ser priorizado para
um melhor rendimento do seu trabalho
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em atendimento as suas atribuições, organizando uma rotina executável é possível.

2019, p 35), descaracterizando seu papel
articulador, tornando-se um desafio para as
escolas e o coordenador contemporâneo.

Como aponta Goleman (2011),Relações
interpessoais se referem à habilidade de
desenvolver e manter relações mutuamente satisfatórias que são caracterizadas por confiança e compaixão; Empatia é
reconhecer, compreender e apreciar como
as outras pessoas se sentem; Responsabilidade social é contribuir voluntariamente
com a sociedade, com os próprios grupos sociais e, geralmente para o bem-estar dos outros. (GOLEMAN, 2011, p. 120)

Os sentimentos que perpassam o cotidiano
do fazer do coordenador pedagógico revelam
à dimensão da relação afetiva de sua atuação.

Como pontuado, este trabalho, perpassa os aspectos históricos da função de CP,
e uma composição teórica sobre educação
sócio emocional, atrelado a uma análise pontual do fazer do CP, dentro de uma unidade
escolar pública, na cidade de São Paulo, embora, tais aspectos possam fazer parte da
rotina de outros coordenadores pedagógicos,
em contextos muito próximos ao narrado.

Para aprender, é preciso entender como e
em quais situações os processos de aprendizagem têm ocorrido. A interação como parte integrante do processo educativo, deve ser objeto de observação e acompanhamento pelo
Coordenador Pedagógico, o qual se destaca
pelo fato de ser, entre o trio gestor, aquele cuja
função é especificamente o fazer pedagógico.

Não se pode deixar de pontuar, as demandas externas e burocráticas – caracterizadas
como urgentes – que sempre surgem com prazos apertados, e que furam a possibilidade do
seguir da rotina ora planejadas, levando a possíveis desequilíbrios e frustrações emocionais.
Desmobilizando o fazer “uma vez que é
ele o responsável pelo acompanhamento das
ações pedagógicas da escola, estabelecendo relações de parceria com os professores,
construindo elos de confiança e compartilhamento das problematizações” (SME/COPED,

A FORMAÇÃO CONTINUADA
A aprendizagem é das situações de interação, uma das mais relevantes à vida social.
Dessa forma, é necessário dar atenção às
condições em que a aprendizagem ocorre,
uma vez que não basta estar na escola e em interação com o ambiente escolar.

Logo o professor coordenador é o articulador da unidade educacional, incluindo os
docentes. Sendo inclusive, o corresponsável
pela elaboração de pautas para formação
em serviço – horários coletivos, reuniões
pedagógicas, reuniões para os pais e responsáveis, conselho de classe – sempre focado na qualificação dos processos de ensino aprendizagem dos professores e alunos.
Sendo uma grande responsabilidade, uma
vez que requer um planejamento e uma rotina, assim é necessário conhecer muito bem
suas funções, como elencado anteriormente.
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Muitas vezes o diálogo entre os gestores, os estudantes, a comunidade, são problematizados e mediados pelos coordenadores pedagógicos. Isto é, além de ouvir os atores, ele oferece temas um novo olhar e promove mudanças e reflexões.
Logo, os elementos culturais devem ser trazidos ao chão da escola, como as exposições
de arte, os filmes de qualidade estética e que colocam dilemas éticos, as publicações da literatura ou da economia, os vídeos documentais sobre temas provocadores (e que trazem
o debate interdisciplinar), as peças teatrais, movimentos em defesa do meio ambiente etc.
Todo somos fontes de conhecimento, dentro de uma cidade que possui diversos e múltiplos territórios, em um único bairro, tendo essa ação uma:
[...] dimensão técnico-científica; dimensão da formação continuada; dimensão do trabalho coletivo e da construção coletiva do projeto pedagógico; dimensão dos saberes para
ensinar; dimensão crítico-reflexiva; dimensão avaliativa (PLACCO; SILVA, 2015, p. 26-28).
Tais dimensões não podem ser ignoradas na formação docente. Por isso, sua formação deve
ser ampla, contínua e de qualidade. Tal formação traz à baila a formação continuada – que busca
a qualificação e aprimoramento do profissional – com uma sólida base teórica, além de compreender os elementos que constituem o fazer dentro desta unidade, onde ele exerce sua prática.
Para assegurar essa qualidade de formação deve-se haver uma sólida formação, constante reciclagem nos diversos temas, e também um aperfeiçoamento no que tange a inteligência socioemocional, e toda uma parceria e integração nos momentos de formação com os docentes e demais envolvidos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante a construção do conceito deste artigo, fica evidente a constante construção da
identidade do coordenador pedagógico, que sempre se vê cercado por momentos de tensão
e conflitos. Tendo de abandonar sua rotina, e mergulhar em momentos emergenciais. Para
isso, uma possibilidade e o amadurecimento socioemocional deste profissional, atrelado a
uma formação sólida e coerente com as dinâmicas do século XXI. Consolidando assim, sua
identidade e sua intenção como formador nato, buscando assegurar em sua práxis uma escu-

199

Revista Educar FCE - 20 ª EDIÇAO - MAIO - 2019

ta, e um olhar mais afetado. Ou seja, sem transformação não é correta, não buscamos cobrir lacunas da formação dos professores, mais é importante por ser para além dos muros da escola.
Ser coordenador pedagógico em uma das maiores redes de ensino do país, não assegura a impossibilidade de frustrações ou equívocos, o que não objetiva este artigo. No entanto, busca asseverar que tais percalços são necessários para o amadurecimento socioemocional, e o avanço na sua qualidade de sua prática. Perceber-se como um formador
que nunca deixou o de lado a paixão de lecionar, ou seja, distanciou-se da sala de aula. Igualmente, embora a formação para o docente em serviço seja uma das dimensões de trabalho do CP, outras demandas também farão parte da sua rotina, devendo dentro do seu
equilíbrio emocional buscar e assegurar formas de não sucumbir dentro de sua função e de
sua prática. Ciente que às dificuldades e obstáculos que o coordenador enfrenta para fazer com que essa estratégia se torne parte do cotidiano da escola. Sabendo que situações
imprevistas acontecem no espaço escolar, o planejamento das atividades do coordenador
deve considerar a relação tempo e prioridades para que as observações sejam garantidas.
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PSICOPEDAGOGIA E APRENDIZAGEM: ESTRATÉGIAS
DE INTERPRETAÇÕES DE POSSIBILIDADES DE AÇÃO
RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo lançar luz a inquietações que nasceram desde o primeiro momento em nos matriculamos no curso. Entendemos que a
psicopedagogia representa um ramo dos estudos do cérebro e como tal, do comportamento humano, que tem como fulcro desenvolver as potencialidades dos sujeitos. Para
alcançarmos êxito em nosso trabalho fizemos uma pesquisa em diversas áreas para
que com uma visão multifacetada pudéssemos refletir em diversos ângulos afinando
a percepção e ampliando o lócus investigativo. Definimos como meta analisar a psicopedagogia e o desenvolvimento do aprendizado por meio de estudos, entretanto não
nos limitamos em fechar o campo em torno de análises singularizadas, mas da representação que as manifestações educacionais podem trazer para o desenvolvimento do
cérebro e consequentemente ao aprendizado de maneira holística. Esperamos que nosso modesto trabalho possa contribuir para o estudo científico do tema e que possamos
dentro em breve ampliá-lo em outras direções das diversas matrizes epistemológicas.
Palavras-chave: Psicopedagogia; Aprendizagem; Estética; Educação; Lúdico.
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INTRODUÇÃO
As transformações pelas quais passamos,
resultantes das modernizações científicas e
tecnológicas, colocam as instituições sociais
na condição de refém, na qual a libertação do
cativeiro representa acompanhar e se adaptar
as mudanças em curso. Ainda que por mais
tradicionais que sejam as comunidades, a necessidade de renovação se impõe como primordial elemento propiciatório de atuação,
permitindo novas formas de relacionamento
são criadas (GIACAGLIA, 2002). As demandas
sociais que vão aos poucos surgindo e representam em ato e potência a nova conjuntura,
expressam-se no cotidiano que por consequência se forma e reforma constantemente.
O presente trabalho traz consigo a modesta pretensão de lançar luz a um estudo feito
após árdua pesquisa e levantamento bibliográfico com a intenção de compreender uma
pequena parcela do que representa a psicopedagogia com relação aos estímulos advindos do meio artístico. As imagens, sons,
movimentos e ritmos representam elementos
que transitam estímulos essenciais ao cérebro
humano, de modo a transformar em movimento o que outrora parecia imóvel ou estanque.
Embora muitas dessas imagens, sons e movimentos tenham sido desenvolvidos por artistas que em alguns casos nada tiveram a ver com
o estudo neurocientífico ou psicopedagógico, elas são claramente capazes de causar
apreciação da arte, num primeiro momento
a atuação psicopedagógica talvez não se dê
conta de apreciar todos os meandros do cérebro, mas com o viés artístico provavelmente
a amplitude desse estudo seja estimulada.
As comunidades acompanham em ritmos
cada vez mais acelerados as mudanças tecnológicas que lhes são oferecidas por meio
204

das mídias e das redes sociais, o espaço
cultural por vezes sofre aculturação ou hibridismo cultural, mas seja lá quais forem as
alterações no universo social existe um espaço em que elas deveriam ser facilmente
aplicadas, ou seja, o tradicionalismo pode
ser contestado quando apresentado de
maneira deletéria, esse espaço é a escola.
A escola é um ambiente no qual as transformações deveriam ocorrer com maior fluidez, é lá que nós iniciamos em mistérios
que dificilmente seriam revelados por outros caminhos. Mas ao contrário de outras
instituições, a escola entabulou-se como
legatária de poucas transformações no
decorrer de seu curso, as mudanças que
ocorreram não foram de grande impacto,
mas pouco significativas no que diz respeito
a adequação as novas demandas sociais,
conservando técnicas e posturas que contrariam não apenas as novas perspectivas
e necessidades da sociedade em transformação como fazendo oposição as carências
e peculiaridades do alunado que a frequenta.

A PSICOPEDAGOGIA E O TRABALHO
COM ARQUÉTIPOS ESTÉTICOS
As crianças que passam poresse descompasso alimentar carregam uma carga emocional
muito forte quando postas em contraste com
os padrões vendidos pela Indústria Cultural.
Quanto mais firmes se tornam as posições da indústria cultural, mais sumariamente ela pode proceder
com as necessidades dos consumidores, produzindo-as,
dirigindo-as, disciplinando-as e, inclusive suspendendo
a diversão: nenhuma barreira se eleva contra o progresso cultural (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 135).

A mídia condiciona os comportamentos
das pessoas e vende os arquétipos comerciais
dos mais variados possíveis, quanto ao cor-
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po os padrões se difundem pela TV, revistas,
jornais e mídias das mais variadas possíveis.
Pessoas felizes e corpos esculturais despontam nas frentes das vitrines, as crianças não
procuram mais o exercício do brincar, busca
nesses espelhos disformes valores que foram
de modo geral subvertidos. A oferta de alimentos com baixo teor nutritivo está entre os
mais veementes ataques dessa indústria, nunca se viu a verdadeira face do resultado desse
tipo de dieta nos meios de comunicação.
Contudo, quero destacar também o que considero ser o
perigo específico. Trata-se de algo relativo ao conteúdo,
que nada mais tem a ver com o veículo técnico de comunicação de massa. Trata-se destas situações inacreditavelmente falsas, em que aparentemente certos problemas
são tratados, discutidos e apresentados, para que a situação pareça ser atual e as pessoas sejam confrontadas
com questões substantivas. Tais problemas são ocultos
sobretudo na medida em que parece haver soluções para
todos esses problemas, como se a amável vovó ou o bondoso tio apenas precisassem irromper pela porta mais
próxima para novamente consertar o casamento esfacelado. Eis aqui o terrível mundo dos modelos ideais de uma
‘vida saudável’, dando as homens uma imagem falsa do que
seja a vida de verdade, e que além disto dando a impressão
de que as contradições presentes desde os primórdios de
nossa sociedade poderiam ser superadas e solucionadas
no plano das relações inter-humanas, na medida em que
tudo dependeria das pessoas (ADORNO, 2000, p. 84).

Apontam-se fatores neuroendócrinos
como os de maior relevância para a manutenção do nosso organismo ao que se
refere ao balanço energético, podendo assim, controlar a perda ou ganho de peso.
Quantos ao que descompensa a aceitação
padronizada dos elementos que consagram
a ‘forma perfeita’, estes podem servir de impeditivos que podem afetar o estado de humor das pessoas, mais especificamente as
crianças, a coisificação imposta nos meios
característicos do fator econômico é imperativo e transforma pessoas em coisas que são
atraídas por outras coisas. A mercadoria é o
atrativo das consciências formadas e em for-

mação as informações chegadas ao cérebro
por meio de cores e sabores fazem com que
o acesso a esses bens estimulam a serotonina dando ênfase a sensação de saciedade
controlando o estado de humor, entretanto
esse acesso pode ser deletério ao seu possuidor na medida em que se necessite cada
vez mais dele para se controlar as emoções.
[...] as pessoas acreditam estar salvas quando se orientam conforme regras científicas,
obedecem a um ritual científico, se cercam de
ciência. A aprovação científica converte-se em
substituto da reflexão intelectual do factual, de
que a ciência deveria se constituir. A couraça
oculta a ferida. A consciência coisificada coloca
a ciência como procedimento entre si própria
e a experiência viva” (ADORNO, 2000, p. 70).

AS ARTES E SUAS INFLUÊNCIAS
NO PROCESSO COGNITIVO
A atuação independente entre arte e ciência não impede o relacionamento entre elas de
diversas maneiras. Podemos encontrar pontos
de convergência, assim como os divergentes
entre essas duas áreas. A exemplo, a arte tanto quanto a ciência utiliza-se da observação
apurada para a realizarem suas pesquisas, entretanto nessa observação de seus objetos de
estudo partem de pontos de vistas distintos.
Nos desafios encontrados em uma área podem refletir algumas questões de desinteresse
para a outra, muito embora os resultados adquiridos nas pesquisas desenvolvidas por cada
área sejam de suma importância para o desenvolvimento humano e para ambas. Isso pois, o
conhecimento que se gera nas duas esferas
oferece o essencial para o ser humano a fim de
que este possa fomentar novas investigações.
A preocupação da ciência repousa em desvendar os fatores constituintes e os instru205
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mentos que dão funcionamento ao seu objeto de estudo, por meio da descrição é possível
previsão de fatos. Calcula e infere, aprofunda
e fórmula testes e hipóteses hão construir teorias, que serão postas experimentalmente, podendo ser replicadas, para então serem aceitas ou refutadas. A procura da ciência capta e
apreende o máximo dos fenômenos estudados com a mínima interferência pessoal como
já fora dito anteriormente. Esse processo de
impessoalidade é importante e necessário,
portanto, considerado uma prioridade.
A arte reivindica a expressão, constrói o conhecimento atuando de maneira a compreender
as manifestações do seu objeto de estudo e
como ocorre a apresentação qualitativa e quantitativa desses atributos. É gerada partindo
da intencionalidade e, desse modo, utiliza-se
de símbolos e alegorias visuais, sons, cinéticos ou outros para dar sentido as suas obras.
O simbolismo linguístico é estruturado em
uma composição que organiza: cor, forma,
movimento, som, emoção, ritmo dentre outros atributos que possam vir a representar a
intencionalidade proposta. A interação é de
fato um elemento que encontra no meio características fundamentais, pois relaciona-se,
na troca de informações, de sensações e assim
gera novas maneiras perceptivas e contemplativas em torno do aprendizado de seu objeto
de estudo. A arte pode se apropriar de maneira a interagir com o objeto de estudo e, se
preciso for interferir no fenômeno observado.
Na medida em que os signos se afirmam, com justeza, com
acento, com profundidade, na medida em que eles tomam o
corpo e seus hábitos, eles estimulam; em contrapartida, os
sentimentos interiores pouco a pouco realmente se instalam
na alma do ator, se ampliam, se suplantam. É nessa fase do
trabalho que surge, amadurece e se desenvolve uma sinceridade, uma espontaneidade construída, obtida, pode-se dizer, agindo como uma segunda natureza; inspirando, por sua
vez, reações físicas e seus dados de autoridade, de eloquência, do natural e da liberdade” (COPEAU, 1955, p. 32-33).

Cada ação humana é planejada, aprender,
correr, ensinar, desenhar, pintar, dançar ou
cantar é calculada e analisada por meio do funcionamento do nosso sistema nervoso. Dessa
maneira, é o sistema nervoso quem fornece e
o suporte para que seja viável a prática de uma
ação artística. Não é estranho observarmos o
encantamento dos atores sociais que se dedicam a estudar o sistema nervoso em ação.

A ESTÉTICA NA FORMAÇÃO CULTURAL
Entre os gregos havia os que diziam
que a contemplação é o primeiro passo no
caminho da sabedoria, e que quando não
temos a potencialidade de nos maravilharmos, corremos o risco de deixar de saber.
Torna-se um espetáculo magistral visualizar
e compreender as inúmeras possibilidades de
conexões neurotransmissoras realizadas no
encéfalo para aquilo que em primeiro momento pareça simples e estanque, mas que ao
ser movimentado efetua alterações significativas no que se refere a tarefa contemplativa.
[...] pois a beleza não oferece resultados isolados nem
para o entendimento nem para a vontade, não realiza,
isoladamente, fins intelectuais ou morais, não encontra uma verdade sequer, não auxilia nem mesmo o cumprimento de um dever, e é, numa palavra, tão incapaz de
fundar o caráter quanto de iluminar a mente. Pela cultura
estética, portanto, permanecem inteiramente indeterminados o valor e a dignidade pessoais de um homem, à medida que estes só podem depender dele mesmo, e nada
mais se alcançou senão o fato de que, a partir de agora,
tornou se-lhe possível pela natureza fazer de si mesmo
o que quiser – de que lhe é completamente devolvida a
liberdade de ser o que deve ser (SCHILLER, 1995, p.110).

Ainda para os gregos a arte realiza ligações
fundamentais no campo dos sentidos, fornecendo elementos fundantes de novas sensações que pela própria natureza artística
representa no cérebro humano reações emocionais e afetivas ou de repulsa. A arte se apoia
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nas estruturas emocionais para que seu sentido tenha mais veemência, ao mesmo tempo
em que as representações sociais se valem
da contemplação para explicar os estados
emocionais das pessoas a psicopedagogia se
utiliza desse dispositivo para ampliar os estudos em torno do caráter científico. As interpretações podem afetar o cérebro de diversas formas como vemos em LOBATO (1951).
Há duas espécies de artistas. Uma composta dos que
veem normalmente as coisas e em consequência fazem
arte pura, guardados os eternos ritmos da vida, e adotados, para a concretização das emoções estéticas, os processos clássicos dos grandes mestres... A outra espécie é
formada dos que veem anormalmente a natureza e a interpretam à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica
de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da
cultura excessiva. São produtos do cansaço e do sadismo
de todos os períodos de decadência; são frutos de fim de
estação, bichados ao nascedouro (LOBATO, 1951, p.59).

Nossa cultura caracteriza a arte como
imaginativa, subjetiva, narrativa e frequentemente controversa, mas muito raramente
científica. Em contraste a isso, nós tratamos
ciência como lógica, objetiva, factual, e integral ao nosso entendimento da natureza, tanto de nós mesmos quanto o mundo
ao nosso redor. Mas o crescente insight
que alguns cientistas tiveram veio a reconhecer o trabalho de artistas como co-investigadores da realidade, assim levaram
suas abordagens a diferem, artistas e os
cientistas, se esforçando para um objetivo comum em busca pelo reconhecimento
das partes constituintes do conhecimento.
Sob este esforço conjunto, a relação entre o artista e o psicopedagogo não parece
tão difícil aceitar. Afinal, o artista historicamente foi o investigador principal de percepção visual. Embora nem sempre com
experimentos reprodutíveis a outros resultados verificáveis, eles intuitivamente desbloquearam os segredos do olho e do cére-

bro visual. Leonardo da Vinci por exemplo
usou o seu conhecimento o olho do olho em
profundidade através de alterações graduais
luz para aperfeiçoar suas técnicas sfumato
e claro-escuro, séculos antes de psicólogos
e neurocientistas formularem teorias que
apresentassem pistas da efetividade da arte.
É fundamental que olhemos a arte como
pessoas cuja observação perpassa a impressão casual pois essa é particularmente
vívida e precisa, e sua memória traz para essas imagens a particularidade da verdade. Por
muito tempo a tradição formou uma série
de fatos importantes e significativos, qual o
fisiologista não pode negligenciar o que tem
aqui a aprender com o artista. Artistas também abraçaram novos conhecimentos sobre
a percepção visual com a finalidade de trabalhar ao lado das descobertas de cientistas.
Arte óptica dos anos 60, talvez seja um
dos exemplos mais claros de dessas ideias.
Seu foco nos efeitos da retina, alcançou novas descobertas sobre como a retina processa e contrasta cor e imagem, isso nos
mostra como o olho organiza material e visualmente de acordo com os princípios psicológicos definido leis que levam em consideração a relação entre artista e psicólogo
provando que há benefício para ambos.
Artistas gostam de quebrar neurológica
e regras de percepção, mas a fim para quebrar as regras, é preciso primeiro entender.
Assim, é apropriado que artistas levem em
consideração tanto o interesse quanto a percepção visual como a criem em suas obras
como um repositório de conhecimentos de
suas investigações. Com o passar dos anos
é fundamental percebermos que os estudiosos no campo da psicopedagogia despertaram um novo interesse pela exploração
no campo das artes e da percepção visual.
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A arte obedece às leis do cérebro visual,
não é raro para a arte leis que muitas vezes
nos surpreendam com o visualmente inesperado, assim podemos afirmar que a arte
representa o mundo visual e torna as coisas
mais visíveis. Nosso cérebro visual usa um
método simplificado para entender o mundo
a partir das obras que artistas subsequentemente passam para a tela através de sombras,
cores, reflexos e contornos que tipicamente
passam despercebidos pelo espectador. Assim a natureza misteriosa da Mona Lisa pode,
de fato, ser atribuído a atenção do nosso
periférico e uma visão central para diferentes níveis de resolução, com o primeiro
preferindo componentes grosseiros, enquanto o por último prefere detalhes finos.

A
PSICOPEDAGOGIA
E
SUAS
PREOCUPAÇÕES COM AS TÉCNICAS
DE APRENDIZAGEM
Ao invés de uma revisão abrangente, delinear uma visão panorâmica de algumas
obras (por vezes antigo e bem conhecido),
que, não sendo sempre explícitas, convergem em nossa opinião para mostrar todo o
interesse de um questionamento cruzando
a infância, o jogo e o mundo social. Queremos sugerir, ao fazê-lo, a partir de um estudo de jogos e brinquedos como uma entrada
heurística para acessar os processos de construção social da realidade e das identidades.
As atividades lúdicas devem voltar-se para
o entendimento do ambiente, assim como,
estimular a imaginação e, acima de tudo, divertir educando. Como em qualquer processo
de socialização os pais costumam pensar no
brinquedo "certo" para seu filho antes de adquiri-lo. Mas como reconhecer brinquedos de
alta qualidade educativa ou como você saber
se o brinquedo é seguro? Os jogos de hoje mui-

tas vezes fornecem padrões de pensamento,
em que a criatividade individual e a imaginação
das crianças nem sempre são suficientemente
estimuladas. Mas também existem jogos digitais que - usados com medida e objetivo permitem que que as crianças experimentem
e aprendam. Além disso, deve também ser observado que, cada vez mais brinquedos específicos de gênero estão voltando ao mercado
e, portanto, uma distribuição clara dos jogos já
ocorre em uma idade jovem. Mais importante
do que regar as crianças com brinquedos, é
dar-lhe espaço e tempo para brincar, no qual
ela possa expressar sua própria imaginação.
“Lúdico é um termo usado para situações
em que o indivíduo está vivendo em uma
ilusão criada quando se participa de uma brincadeira ou jogo, algo ‘fora da realidade’ que
nos dá prazer e alegria em participar. A palavra
‘ilusão’ vem do latim e significa in ludere ou
‘no lúdico’ em português.” (SOBRAL, 2011 p.2)
O acompanhamento especializado de um
pedagogo pode ser de vital importância nesse
processo laboral com o lúdico, pois propicia
por meio de estudos resultados no campo
da habilidades que podem incidir num resultado de conteúdo educacional através,
por exemplo, de imitação, brincadeira com
outros, etc., profissionalmente mediado.

PARADIGMAS DA PSICOPEDAGOGIA EM TORNO DO LÚDICO NA
EDUCAÇÃO
O paradigma educacional vigente e as
práticas atuais de ensino e aprendizagem não
promovem – em muitos casos – o componente lúdico como um recurso para promover a
aprendizagem formal na Educação Primária e
Secundária. Na verdade, o lúdico não aparece
na ordem em que o currículo é estabelecido e
na gestão da educação primária, a abordagem
lúdica recomendada na área de Educação e mais
especificamente na área da linguagem suge208
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re que usando textos orais simples o caráter
lúdico se inicia na ordem referente ao ensino
e aprendizagem na fase inicial das crianças.
Mas, no entanto, uma das tarefas mais importantes previstas em todos os planos e programas de estudo é preparar um estudante
altamente qualificado e competente, que
levem os alunos a desempenhar um papel
ativo no processo de ensino-aprendizagem,
a fim de desenvolver habilidades de generalização e intelectuais que lhes permitam orientar-se na busca e processamento das informações de que permitam de maneira rápida
e independente poder aplicar os conhecimentos adquiridos de forma ativa e criativa.
Consideramos que o componente lúdico
pode facilitar essas tarefas nas escolas em
geral e especificamente naquelas que possuem salas de aula multiculturais para algumas das propriedades que caracterizam os jogos. A ação na fonte, como Vygotsky e Piaget
explicaram, Piaget leva à complexidade organizacional das ações ao símbolo e Vygotsky
seria o sentido social de ação que caracteriza
a ação do jogo, e o conteúdo do que é e o
que quer representar em sua execução. Eles
têm, como uma forma de atividade humana,
um grande potencial emocional e motivacional, porque, os jogos são uma das atividades
humanas raras que vão além das barreiras
geográficas, políticas, sociais, culturais e linguísticas e quando essa atividade é introduzida em nossa rotina de ensino, os alunos a valorizam como um elemento positivo intrínseco.
Com o aparecimento do jogo simbólico a criança ultrapassa
a satisfação da manipulação, e vai começando a assimilar a
realidade externa ao seu eu. Dessa forma, o jogo simbólico é
usado como encontro de satisfação fantasiosa, por meio de
compensação, de superação de conflitos e preenchimento
de desejos (GIACOMETTI BARCELOS e DIAS, 2013. p, 1104)

atividade educativa que influencia e dá dimensões aos artífices do processo educativo dando significado ao conceito de felicidade, não castrando sua criatividade e
a necessidade de construir conhecimento.
Não há dúvida de que o jogo se deve definir como uma
atividade livre e voluntária, como fonte de alegria e de diversão. Um jogo em que se está obrigado a participar deixaria de ser um jogo: se constituiria em coerção. Obrigatório
ou simplesmente recomendado, perderia uma de suas características fundamentais: o fato de que o jogador se entrega a ele espontaneamente, de bom grado e por seu gosto,
tendo cada vez mais a total liberdade de preferir se retirar, o
silêncio, o recolhimento, a solidão ou uma atividade fecunda (CAILLOIS, 1986, p. 31 Apud PEREIRA, 2015. p, 173).

A formação em questão envolve respostas a situações ou problemas relacionados
com a vida, a fim de promover o desenvolvimento de competências relacionadas com a
aprender a viver em comunidade. A atmosfera prática pedagógica que caracteriza a
proposta tal como identificado pelo ar emana de liberdade, criatividade e racionalidade,
sem descuidar da formação do corpo discente, uma vez que serve a transformação de
áreas cognitivas, físicas e sócio emocionais.
O lançamento de uma metodologia lúdica
requer o desenvolvimento de habilidades de
ensino, como a capacidade do profissional
para a partir de sua prática para conhecer e
compreender os problemas, desafios e mudanças que afligem o sujeito e seus arredores,
priorização e a síntese que faz com que estes,
de forma criativa e respeitosa o leve a assumir
efetivamente os desafios colocados pelo ensino. A inclusão do jogo lúdico no processo de
aprendizagem possibilita internalizar e transferir conhecimentos para que estes se tornem
significativos, assim como atenção é dada ao
desenvolvimento sócio emocional daqueles
que participam e criam o próprio caminho.

O jogo lúdico é concebido como uma
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A comunidade educacional está se tornando consciente que "entender o cérebro" pode apontar novos caminhos para a
pesquisa e melhorar as políticas e práticas
educativas. Isso em contato com os conhecimentos do meio acadêmico, com as contribuições didáticas e com as áreas do conhecimento estudantil vem dando um novo
fôlego ao desenvolvimento educacional.
Este trabalho constitui uma síntese sintética da aprendizagem função cerebral
por meio da psicopedagogia e como essa
relação se dá com os estímulos artísticos, e portanto, submete temas cruciais à
atenção da comunidade educativa e psicopedagógica. Ele não propõe soluções
simplistas, nem afirma que a psicologia da
educação tem a resposta para tudo. Por
outro lado, constitui um inventário objetivo
do conhecimento atual na encruzilhada da
psicopedagogia cognitiva e aprendizagem;
também indica caminhos para explorar e
listar as implicações ao processo de ensino.

lógica, objetiva, factual, e integral ao nosso
entendimento da natureza, tanto de nós mesmos quanto o mundo ao nosso redor. Mas
o crescente insight que alguns cientistas tiveram veio a reconhecer o trabalho de artistas
como co-investigadores da realidade, assim
levaram suas abordagens a diferem, artistas
e os cientistas, se esforçando para um objetivo comum em busca pelo reconhecimento
das partes constituintes do conhecimento.
Portanto acreditamos ao associarmos psicopedagogia à arte encontramos os elementos que além de sustentar nossas aspirações,
contribuímos para enriquecer os estudos sobre essa ciência que cada dia mais ganha proporções importantes. Lacunas existem e sempre hão de existir pois o conhecimento não é
algo que se esgota, sempre há de surgir uma
nova possibilidade, temos a crença de que a
continuidade da pesquisa em questão possa
caminhar em torno da questão alimentar que
abordamos aqui, mas para o momento estamos satisfeitos com os resultados obtidos.

A psicopedagogia demonstra claramente
que o cérebro tem uma grande capacidade
adaptação às demandas de seu meio ambiente, plasticidade e conexões neurais são
criadas ou outros são enfraquecidos ou
eliminados conforme necessário. A extensão
da modificação depende de tipo de aprendizado: Aprendizado de longo prazo leva a
mudanças mais profundas. Ela também depende de quando a aprendizagem acontece.
Podemos associar cultura a arte como
instrumento de auxílio imaginativo, subjetivo, narrativo e frequentemente controverso, mas muito raramente científica. Em
contraste a isso, nós tratamos ciência como
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AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: REFLETINDO SOBRE OS
REGISTROS
O presente artigo discorre sobre o processo avaliativo na Educação Infantil, enquanto
prática essencial para conceber os progressos do desenvolvimento infantil. Neste contexto
é visualizado que a Educação Infantil não deve visar mensurar rendimento e desempenho
das crianças, mas sim contextualizar histórica e temporalmente como foram os progressos
das crianças, sua construção do conhecimento e a aquisição de aprendizagens. A criança
como indivíduo único traz consigo conhecimentos prévios adquiridos nas suas relações
fora do ambiente escolar que somatizam aos conhecimentos expostos pelos educadores
em um cenário ativo de correlações com o meio, por meio de atividades previamente planejadas. Essa desenvoltura infantil é o ponto das observações e formalizações de registros.
A compilação destas observações e registros, analisados e refletidos pelos educadores
comporão o relatório individual final, consolidando a avaliação na Educação Infantil. A
conclusão trazida pelo artigo se dá pela importância dos registros, que podem ocorrer de
diversas formas, para compreender como se dá o desenvolvimento integral das crianças,
evidenciando sua valorização no processo avaliativo. Assim, o objetivo do artigo é fornecer
subsídios para a prática reflexiva sobre a constituição de registros que enriqueçam a avaliação na Educação Infantil. O artigo utilizou uma revisão de literatura para ser composto.
Palavras-chave: Educação Infantil; Avaliação; Registro.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo reflete a respeito da avaliação na Educação Infantil, trazendo uma visão
de que está avaliação deve se basear no registro
contínuo dos avanços e limites apresentados
pelas crianças dentro do contexto educacional.
A avaliação na Educação Infantil está se
constituindo aos poucos e os estudos contemporâneas trouxeram uma gama de informações que permite conceber a criança
como ser ativo e central do processo de ensino-aprendizagem com experiências particulares e capazes de interagirem e modificarem
o meio. Fichas avaliativas padronizadas que
não evidenciam o processo do desenvolvimento das crianças, com lacunas a serem
preenchidas por “X”, são condenadas por não
evidenciarem a individualidade das crianças.
O relatórios individuais e coletivos ocupam
o seu espaço. De forma descritiva assustam
muito educadores que não se atentam ao processo contínuo de avaliação e se reduzem a
pontuações comportamentais, de personalidade, contendo pequenas experiências mais
recentes. Neste contexto, é possível verificar
a importância do registro. A mente é falha e
os acontecimentos são esquecidos, por isso
retomar um ano inteiro de vivências para uma
infinidade de crianças acaba se tornando um
momento penoso para o educador e frustrante para os coordenadores pedagógicas
e pais que se deparam com relatórios vazios.
Dessa forma, o artigo aqui disposto traz
a importância dos registros para a constituição de um processo avaliativo real e efetivo
que permita consolidar a história do desenvolvimento infantil, assim como ocorreu,
dando informes fundamentais para todos
que o lerem, inclusive o próprio educador.

O objetivo apresentado pelo artigo é o
de compilar informações de autores variados que possibilite a reflexão dos leitores
sobre como é importante registrar suas observações no processo avaliativo contínuo das suas crianças para constituir uma
avaliação que retrata os progressos destas.
Para compor o teor do desenvolvimento
deste artigo foi utilizada uma pesquisa metodológica de revisão de literatura com análise
crítica-reflexiva de artigos científicos que
dissertam parcial ou integralmente sobre o
tema, trazendo uma abordagem qualitativa.

CONHECENDO SOBREAVALIAÇÃO
A avaliação é tema que sem sido discutido na
atualidade por conceber concepções que revisam a significação que é dada a mesma. Segundo Luckesi (2011 apud OLIVEIRA et al, 2017),
para compreender a avaliação deve se partir
do entendimento da sua função pedagógica.
Com isso, Oliveira et al (2017) afirmam que
a avaliação é uma forma de auxílio dos educandos na aquisição de aprendizagens significativas desencadeadas pelo processo de ensino-aprendizagem. Neste contexto o educador,
enquanto avaliador, deve conhecer os educandos para que consiga acompanhar o seu desenvolvimento, propiciando a estas atividades
que possibilitem seu progresso educacional
Ao avaliar a aprendizagem dos educandos,
de acordo com Oliveira et al (2017), o educador precisa observar as ações dos educandos
diante da realidade que os cercam, subsidiando elementos que favoreçam alcances de
objetivos que foram previamente planejados.
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Em
iveira

complemento,
(2017)
coloca

Olque:

Conhecendo a criança, suas características pessoais,
preferências, forma que ela participa das atividades, seus
amigos prediletos, suas narrativas e tendo como base uma
teoria acerca do desenvolvimento infantil que reconheça a
criança como sujeito em desenvolvimento global, o professor, por meio de uma avaliação formativa, terá condições
de acompanhar, regular, orientar e redirecionar o processo educativo como um todo. Auxilia o professor a refletir
sobre as oportunidades de aprendizagem que estão sendo oferecidas às crianças, a compreendê-las e responder
significativamente as possíveis necessidades de mudanças
de práticas educativas. (OLIVEIRA, 2017, p. 13610)

Ao considerar a avaliação diante das
ações dos educandos, evidenciando-os
enquanto centro do processo de ensino-aprendizagem, é possível visualizar que
a avaliação não se trata da mensuração
do desempenho dos educandos como
era vista há tempos. Assim, Cesar e Souza (2016) enfatizam que a avaliação tema a
função de instrumentos de acompanhamento do desenvolvimento dos educandos.
A ação de avaliar, conforme Cesar e Souza
(2016), possui a função investigadora de como
ocorre qualitativamente este desenvolvimento dos educandos, para que seja possível
realizar intervenções se forem necessárias
para garantir a aquisição de aprendizagens.
Para Hadji (2001 apud OLIVEIRA et al,
2017), a avaliação faz parte do processo
educacional e neste processo o educador
observa as limitações e progressos constantes dos educandos diante das atividades que lhe são ofertadas. Este processo
avaliativo se dá de maneira concomitante
com a avaliação da atuação do educador,
uma vez que as experiências vivenciadas
pelos educandos, dependem do planejamento e estratégia metodológica deste.
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O educador é fundamental para uma
avaliação correlata ao desenvolvimento dos educandos. Com esta visão,
Castro e Martins (2018) expõe que:
Nesse ínterim se define fundamentalmente o papel de professores(as) e profissionais que atuam diretamente com as crianças e se instrumentalizam na realização
de propostas de continuidade das experiências para crianças e adultos. Assim como o
papel da coordenação pedagógica assume
importância em problematizar, tensionar e
acompanhar o interior dos grupos de trabalho, como forma de contribuir e favorecer
a capacidade de projeção, intelectualização
e execução do coletivo de dado contexto educativo. (CASTRO; MARTINS, 2018, p. 11)
Em complemento, Cesar e Souza (2016)
expõe que a interação entre educador e
educando faz parte do processo avaliativo, se configurando como um aspecto essencial para o conhecimento do processo de desenvolvimento dos educandos.
Segundo Hoffman (2012 apud CESAR;
SOUZA, 2016), o educador deve ter consciência que as inter relações pessoais estabelecidas entre ele e os educandos são
parte fundamentais da avaliação, pois
impactam nos resultados, possibilitando
uma observação mais próxima do raciocínio que vai se construindo dos educandos.
Porém, para Ciasca e Mendes (2009)
para se avaliar corretamente, é necessário
que o educador se aproprie do conhecimento que permeia esta prática. Todos os
passos que o educando dá diante das situações-problemas são importantes para
compreender como os educandos estão
se desenvolvendo, por isso existe a necessidade da proximidade e da harmônica
relação entre educador e educando para
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o enriquecimento de suas observações.

AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Este quebra-cabeça que vai se montando
com as variadas experiências dos educandos, desenha seu desenvolvimento. Nesta ótica Oliveira et al (2017) pontuam que:

A avaliação na etapa de Educação Infantil não se configura como uma tarefa de fácil
execução, pontuam Oliveira et al (2017). As
crianças e bebês nesta fase da educação apresentam especificidades e singularidades que
destoam de outras etapas de ensino. Elas possuem tempos diferentes de desenvolvimento e
estas caracterizações inferem na intervenção,
modificação e melhorias das práticas pedagógicas ofertadas pelos educadores, primando pela
aquisição de aprendizagens significativas e construção do conhecimento dos seus educandos.

Contudo, a avaliação não depende somente do estado de querer da criança no
momento, mas de um todo, o que inclui o
ambiente, os materiais, as outras crianças e
os adultos envolvidos, a atividade proposta. “Portanto, a meta de objetividade que a
avaliação deve perseguir não está ligada a
um mero registro de condutas isoladas umas
das outras, mas põe em jogo uma perspectiva
mais ampla”. (OLIVEIRA et al, 2017, p. 389)
Neste contexto, Oliveira et al (2017) evidenciam que a avaliação deve se dar com
o auxílio de dois instrumentos. O primeiro
se dá pela observação e acompanhamento
das ações dos educandos diante das situações-problemas ofertas e o segundo do registro realizado a partir destas observações. Estes elementos não devem ter por objetivação
a promoção dos educandos para etapas seguintes, mas sim, analisar como estruturam seu
conhecimento, a fim de trazer para os educadores informações de como e quando intervir
para favorecer a aquisição das aprendizagens.
Dessa forma, César e Souza (2016) afirmam que a avaliação em âmbito educacional, deve configurar-se como prática com intencionalidade, que é organizada e realizada
partindo dos objetivos pedagógicos estabelecidos pelo educador, devendo ser presente em todo o processo de ensino-aprendizagem e não apenas na finalização deste.

De acordo com Oliveira (2002 apud CIASCA; MENDES, 2009), a avaliação na Educação Infantil traz implicações da detecção
de transformações nas competências das
crianças e bebês, se tornando uma prática
que não visa o julgamento, mas sim a investigação de como ocorre o processo de ensino-aprendizagem individual dos pequenos.
A finalidade da avaliação na Educação Infantil, segundo Oliveira et al (2017), possibilita que o educador tenha um feedback do
como está ocorrendo a articulação entre as
atividades ofertadas e a aquisição do conhecimento dos educandos, o que favorece
que o educador procura formas de remodelar sua prática pedagógica para melhor
atender as necessidades das crianças e bebês
com quem tem contato no ambiente escolar.
Com esta visão, Romão (2005 apud OLIVEIRA et al, 2017), a avaliação da aprendizagem se consolida enquanto a investigação e
conscientização de que os indivíduos possuem
culturas interveniente nas suas relações com o
meio, demonstrando as potencialidades, limites,
traços e ritmos específicos de cada indivíduo.
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Porém, Oliveira et al (2017) evidenciam que:
Mas é preciso atenção, pois a avaliação na
Educação Infantil passa pela verificação das
possibilidades de desenvolvimento e de aprendizagens que o professor oferece para seus
alunos, com intuito de aperfeiçoar suas práticas, acompanhar os avanços e auxiliá-los em
suas construções e criações. Portanto, nessa
primeira etapa da Educação Básica, o professor não avalia com o sentido de promoção e
nem mesmo o de preparar seus alunos para o
Ensino Fundamental. A avaliação se dá a partir
das situações vivenciadas pelo aluno, sendo
organizadas na forma de observação e registro
pelo professor. (OLIVEIRA et al, 2017, p. 376)
Conforme Oliveira et al (2017), ao avaliar as crianças e bebês, o educador é capaz
de avaliar sua prática pedagógica, levantando os pontos positivos e negativos compostos nela, a fim de buscar estratégias de
ensino e planejar atividades que ofereçam
possibilidades de aprendizagens para as crianças e bebês. Dessa forma, avaliar pode ser
definido como o conjunto de procedimentos
didáticos que ocorrem por um longo período de tempo e em todos os locais do ambiente escolar, primando por melhorias no
desenvolvimento dos bebês e nas crianças.
As manifestações dos bebês e crianças diante das atividades ofertadas são os elementos que devem fazer parte da observação e
registro dos educadores. Assim, Castro e
Martins (2018) colocam que a avaliação deve
analisar esta criança e este bebê em um contexto para delimitar como está ocorrendo seu
desenvolvimento. A proposta da atividade
permite que a criança utilize do seu conhecimento prévio para remodelar e construir conceitos novos de aprendizagem e isso se dá em
um contexto. Portanto para compreender o
raciocínio que vai se sistematizando, o educa-

dor deve dar valia ao contexto em que a criança
e o bebê estão inseridos, sendo aspecto fundamental para constar no processo avaliativo.
Conforme Castro e Martins (2018), para a
avaliação na Educação Infantil se concretize
é necessário que haja uma consciência pedagógica. Esta consciência se dá pela prática
pedagógica qualificada e adequada que gere
aquisições de aprendizagens significativas e
construção do conhecimento pela criança e
bebê. Isso tem o significado voltado para a
importância de uma prática pedagógica intencional que seja planejada, observada, registrada e documentada, uma vez que estes
recursos descrevem o percurso do desenvolvimento infantil e constituem a história
dos progressos das crianças e dois bebês.
Dessa forma, é possível perceber que a
avaliação não deve se ater ao resultado que
finaliza o processo de ensino-aprendizagem de determinado conteúdo, mas sim,
em como ocorre o processo que leva a finalização deste. Para Castro e Martins (2018):
A perspectiva da avaliação de contexto visa, sobretudo, buscar a garantia da qualidade no interior das instituições de Educação Infantil e possibilita reflexões a
partir das experiências pedagógicas realizadas nos contextos educativos, particularmente. Por essa proposta
de avaliar e refletir as práticas educacionais e pedagógicas, podem-se encontrar pontos de partida que subsidiem a condução formativa dos profissionais (professores,
auxiliares de sala, coordenação pedagógica e direção) e
elevem as condições individuais e coletivas para compreender as necessidades de mudanças e aprofundamentos acerca do que cotidianamente acontece nos espaços
formais de educação (CASTRO; MARTINS, 2018, p. 10)

A avaliação associada ao contexto em
que as crianças e bebês se encontram inseridos, apontam diretamente para a prática
pedagógica do educador, afirmam Castro e
Martins (2018). A avaliação analisada pelos
autores, vai além da revelação do universo in217
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fantil em suas especificidades, somatizando
as experiências individuais que inferem nas
condutas e estruturação de novos conhecimentos de cada criança e bebê, mediados pelas suas relações com o meio e as propostas
de atividades ofertadas pelos educadores.
De um modo mais poético, Castro e
Martins (2018) colocam que a avaliação
retrata uma história de vida, de progressos, de desenvolvimento da criança e do
bebê. É a narração da presença da criança
e do bebê em um contexto estimulante
que favorece ampliar suas possibilidades
de ações, refletida pedagogicamente, enquanto construções de conhecimentos.
A avaliação para Castro e Martins (2018),
deve ser contextualizada, pois esta contextualização permite verificar as crianças e os
bebês diante das suas ações com o meio,
verificando suas potencialidades e atuando em prol de ampliá-las. As experiências
cotidianas vão se ressignificando, maximizando o conhecimento infantil. Todas
as observações realizadas neste contexto,
com riqueza de detalhes consolidados pelo
registro, fornecem subsídios para a constituição de uma avaliação real e condizente
aos progressos de cada criança e bebê.
Neste

contexto,
Cesar
e
Souza
(2016)
evidenciam
que:
A avaliação na instância da educação infantil ainda sofre com a ausência de objetivos específicos, em função disso Hoffman
(2012) destaca que essa prática acaba sofrendo influências da concepção classificatória vigente na escola regular, com o objetivo de controlar a ação do professor e/
ou julgar o desempenho das crianças por
meio de procedimentos e instrumentos nos
quais se percebem sérios reflexos de posturas seletivas e excludentes da avaliação

tradicional. (CESAR; SOUZA, 2016, p. 6)
Na Educação Infantil o desempenho das
crianças e bebês em vistas da avaliação são
inviáveis e os pareceres descritivos são o
ponto de documentação sobre o processo
de desenvolvimento destes diante da avaliação. Porém, evidenciam Cesar e Souza
(2016) existe grande resistência de muitos
educadores em realizar uma avaliação que
utilize da descrição dos processos de ensino-aprendizagens infantis enquanto prática avaliativa, enfatizando sobre a recusa
do registro, enquanto instrumento que facilita a solidificação desta documentação.
Essa perspectiva deve ser alterada. O educador deve compreender a importância da
avaliação na Educação Infantil, enquanto recurso descritivo que expõe sobre o processo de desenvolvimento infantil, aquisição de
aprendizagens e construção de conhecimento, o qual apresenta de maneira significativa e
permanente, a valorização de todos os elementos que compõe o desenvolvimento infantil.
Sendo assim, Ciasca e Mendes (2009) colocam que para realizar uma avaliação significativa é necessário que os objetivos sejam
levados em consideração, refletindo sobre a
forma com que cada criança e bebê consegue alcançá-los e se não conseguem, quais
são os fatores intervenientes que limitam
esta constituição do conhecimento, não julgando, mas se tornando elementos para repensar a prática pedagógica e ofertar atividades mais adequadas que permitam que
a criança e o bebê superem suas limitações.

IMPORTÂNCIA DO REGISTRO
Os registros são fundamentais para
a constituição de um relatório significativo que demonstra os progressos das
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crianças e dos bebês diante da análise
das suas ações com as atividades que
são ofertadas no contexto educacional.
Dessa forma, Oliveira et al (2017) colocam que os registros devem ser realizados
com a visão do educador enquanto observador do contexto escolar, articulados com
seu conhecimento teórico sobre o desenvolvimento infantil, primando pelo atendimento das necessidades das crianças e
bebês que têm contato com ele diariamente.
Este educador, de acordo com Oliveira et al
(2017), deve buscar estratégias que favoreçam
que as crianças e bebês se deparam com novas descobertas, adquirindo aprendizagens
que tragam o progresso do desenvolvimento
e a ampliação de habilidades fundamentais
para as inter relações que a criança e bebê
estabelecem com o meio. Nesta vertente, se
torna visível que a avaliação é tarefa do educador que possui a responsabilidade de estimular as crianças e os bebês com a oferta de
situações que propiciem tal desenvolvimento.
Oliveira et al (2017) refletem sobre a
importância do registro ser fiel as observações. Estas observações possibilitam
que os educadores intervenham ou proponham atividades que permitam os progressos infantis de acordo com suas necessidades e especificidades individuais.
O registro nem sempre é fácil, pontuam
Oliveira et al (2017). O número de crianças
e a rotina da Educação Infantil, por vezes,
atrapalham o registro. Sendo assim, o educador deve buscar a forma mais adequada
que se assemelha a suas características observáveis de realizar o registro. Registro escritos, registro fotográficos, registros em
vídeo, enfim, existe uma infinidade de recursos que auxiliam ao professor eternizar
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o momento de aprendizagem das crianças e
estes instrumentos favorecem a reflexão e
contextualização temporal de como ocorreram os progressos infantis, aspecto primordial da avaliação na Educação Infantil. Tais formas de registrar possibilitam que as próprias
crianças reflitam sobre suas ações e propiciam a construção de um conhecimento crítico.
Neste
tins

contexto,
(2018)

Castro
e
enfatizam

Marque:

Na esteira desse debate, também se evidencia a necessidade de aprender a registrar o contexto, tomando por base
o planejamento pedagógico ora proposto. A partir dos registros realizados, resultado de um olhar atento ao que – é
a forma como – no cotidiano é vivenciado pelos bebês, por
crianças pequenininhas e crianças maiores, torna-se possível conhecer suas descobertas e experiências no contexto de vida da instituição. A atenção e as observações se
direcionam aos fazeres educacionais e pedagógicos das situações planejadas, trazendo contribuições reflexivas, posteriores a planejamentos. (CASTRO; MARTINS, 2018, p. 12)

Quando o registro se encontra descontextualizado, com acervos que não possibilitam a reflexão e a sistematização de como
ocorre o desenvolvimento individual infantil, é possível observar educadores angustiados para a construção da avaliação final das
crianças no procedimento de preenchimento dos relatórios individuais que apresentam
a história da criança no ano letivo escolar.
Comumente são encontradas fichas de avaliações com itens descritos para que os educadores preencham com “X” espaços com lacunas.
Esta forma de avaliação se encontra antiquada,
mas é reflexo da falta de compreensão do processo avaliativo na Educação Infantil. Sobre o
assunto, Ciasca e Mendes (2009) colocam que:
As Fichas de Avaliação apresentam-se como
prática típica de avaliação infantil que se dá a
partir do preenchimento dos instrumentos de
avaliação, ao final de algum período (semes-
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tre, bimestre, trimestre), com anotações de
aspectos e características uniformes sobre
crianças em idades diferentes, frequentemente com termos vagos e imprecisos que
enfatizam somente as atividades e áreas do
desenvolvimento das crianças que, muitas
vezes, ainda não foram instigadas pelo professor. (CIASCA; MENDES, 2009, p. 303)
Os registros devem trazer os momentos de
evolução das crianças, o que não é possível
verificar em fichas avaliativas padronizadas.
A padronização foge a proposta de avaliação
na Educação Infantil, pois cada criança apresenta sua individualidade. Assim, Cesar e
Souza (2016) evidenciam que os registros são
fundamentais pois a mente humana é falha.
Contar com a observação e os registros
mentais que o educador tem é perder momentos valiosos do processo de desenvolvimento infantil. A variação das formas de
registros permite que o educador relembre
momentos e traga aspectos desse desenvolvimento de cada criança que possui contato.
As análises dos registros constituem o
momento em que se delineia o desenvolvimento infantil, seus progressos e limites
apresentados pela criança. Segundo Oliveira
et al (2017), a constituição de um relatório
que pontua os principais momentos de interações das crianças com as atividades
propostas devem ser compostos pelas experiências das mesmas e a forma com que
buscam resolver as situações-problemas.
Estas reflexões permitem que o educador compreenda como cada criança
se relaciona com o meio, quais são seus
conhecimentos prévios e como constrói o conhecimento, sendo fator necessário para o replanejamento de suas atividades na perspectiva de desenvolvimento integral das crianças.

Os relatórios semestrais se tornam uma
tarefa árdua para o educador que não registra. Conforme Ciasca e Mendes (2009), a
construção destes relatórios se dá pela observação do educador das dinâmicas de ações
coletivas e individuais das crianças. Neste devem conter situações, experiências e diversos
aspectos da caminhada do grupo, das crianças
de forma individual e dos processos, verificando as aprendizagens e as relações interpessoais e sociais estabelecidas pelas crianças.
Ainda na vertente da constituição do
relatório avaliativo das crianças, Ciasca e
Mendes (2009) expõem que é de suma importância considerar a construção histórica
que ocorre com o processo de desenvolvimento das crianças, as quais levam a modificações
nas ações das crianças em sua relação com
o meio, possibilitando a atribuição de significações e ressignificações sobre suas aprendizagens. Estes elementos devem propiciar
a análise reflexão sobre como as atividades
ofertadas corresponderam com as expectativas infantis atendendo suas necessidades.
Dessa forma, César e Souza (2016)
complementam
afirmando
que:
Quanto mais frequentes e significativos
forem os registros, mais serão ampliadas as
possibilidades de uma ação educativa direcionada às necessidades individuais. A observação acompanhada da realização desses registros contribui para a posterior compreensão
dos processos individuais de aprendizado,
eles favorecem tal análise, pois não há como
o professor acompanhar ou guardar informações na memória de várias crianças ao
mesmo tempo, sem registros diários, contínuos e articulados. (CESAR; SOUZA, 2016, p. 7)
Com esta visão, é perceptível que o registro é um instrumento de suma importância
no processo avaliativo na Educação Infantil,
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influenciando no planejamento, na análise
do desenvolvimento individual infantil e
nas relações interpessoais, possibilitando
que o educador construa um conhecimento
acerca da individualidade de suas crianças.
Por meio do registro se constrói a história
do desenvolvimento infantil, pontuando a
aquisição de aprendizagens significativas e
construção do conhecimento obtidos pelas crianças diante das atividades ofertadas
pelo educador e tudo isso se resume em
um registro escrito que é o relatório final,
no qual estas experiências são compartilhadas com outros educadores, gestores, pais e
familiares e, ainda, com as próprias crianças
que poderão ler a sua história futuramente.

cador deve se apropriar primeiramente das
concepções que regem o desenvolvimento infantil e o papel da criança no processo
de ensino-aprendizagem, assim como entender seu papel nesta etapa da educação,
para assim perceber que a avaliação na Educação Infantil é continua, repleta de observações que se solidificam pelos registros
e que trazem uma história de cada criança
em relação ao seu desenvolvimento integral.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante das fontes argumentativas evidências no decorrer do artigo, foi possível
evidenciar que o registro faz parte do processo avaliativo da Educação Infantil, se
apresentando como um instrumento essencial para eternizar as observações dos educadores e propiciar momentos reflexivos
sobre sua prática pedagógicas, as atividades
ofertadas, os progressos e limites das suas
crianças e as inter relações pessoais estabelecidas por elas no meio educacional.

ROSEMARA PINTO TOBIAS
DE CAMPOS
Graduação em Pedagogia - habilitação em
Educação Infantil/ Administração - pela Faculdade Campos Salles (2003); Especialista
em Psicomotricidade pela Faculdade Campos
Elíseos (2018); Professora de Educação Infantil na Rede Municipal de Ensino de São Paulo.

Este registro é fonte informativa importante
para a constituição de um relatório final que
descreva como foi o desenvolvimento infantil de cada criança. Os momentos vivenciados
por ela e devidamente registrado trazem um
histórico de ações que geram aprendizagens
significativas e construção do conhecimento,
atingindo os objetivos inerentes a educação.
Dessa forma, refletindo sobre a avaliação
na Educação Infantil, é notável que o edu221
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A EDUCAÇÃO INFANTIL PARA O SÉCULO XXI
RESUMO: Este artigo fundamentado na pesquisa bibliográfica aborda a educação infantil
e o letramento no século XXI, envolvendo o leitor, trazendo explicações de sobre e como
é a alfabetização, pois apesar de existir uma grande quantidade de professores, ainda falta
uma demanda de alfabetizadores reais, onde conheçam os princípios da alfabetização, os
medos e conflitos que rodeiam os alfabetizando, e como, de forma clara e objetiva, estar
sanando este problema. Questiona-se porque muitas vezes o aluno consegue resolver todos os exercícios do livro ou mesmo aqueles do quadro de giz e outras vezes o que parece
tão óbvio, para ele é desesperador? Serão problemas de comunicação ou o enunciado não
foi muito claro? Tendo como objetivo averiguar a importância da leitura e da escrita dentro
do processo de aprendizagem, investigou-se a necessidade e desafios de haver condições
diferenciadas para o processo de alfabetização, repensando os métodos utilizados na escola.
Palavras-Chave: Educação; Currículo; Alfabetização; Leitura; Escrita.

223

Revista Educar FCE - 20 ª EDIÇAO - MAIO - 2019

INTRODUÇÃO
O artigo fundamentou-se na pesquisa bibliográfica por meio da qual procuramos conhecer como seria a educação infantil para
o século XXI, pois, as transformações e exigências do mundo atual requerem mudanças
da escola, para que a mesma possa oferecer
aos seus educandos qualidade de ensino a
que têm direito. Assim, para que cada escola possa melhorar seu trabalho em direção a
um ensino de qualidade, é preciso repensar
a escola dentro de um novo contexto social.
O problema da pesquisa caracteriza-se na
questão de porque muitas vezes o aluno consegue resolver todos os exercícios do livro
ou mesmo aqueles do quadro de giz e outras vezes o que parece tão óbvio, para ele é
desesperador? Serão problemas de comunicação ou o enunciado não foi muito claro?
Por objetivo averiguarmos a importância da leitura e da escrita dentro do processo de aprendizagem. Investigaremos ainda a
necessidade e desafios de haver condições
diferenciadas para o processo de alfabetização, repensando os métodos utilizados na
escola. Sabe-se que a chave principal para a
alfabetização é a leitura e escrever é o resultado do conhecimento prévio e o adquirido
pelo aluno durante todo o processo de ensino
aprendizagem. Portanto, o professor de hoje
tem que repensar suas práticas pedagógicas.
Para que esses fatos sejam percebidos é
necessário que o professor conscientize seus
alunos de que eles precisam despertar para
a importância da expressão oral e escrita na
vida das pessoas; pois é na associação organizada do ato de ouvir ideias, expor seu ponto
de vista e embasá-lo de acordo com as leituras
realizadas, que se pode expressar, oralmente
e por escrito, sem sofrer nenhum bloqueio

emocional e nem ser alvo de incompreensões
por ineficiências no ato da comunicação.
A metodologia desenvolvida neste trabalho foi à pesquisa bibliográfica, a qual segundo Severino (2016) tem como fonte primordial os registros impressos decorrentes
de pesquisas anteriores, ou seja, livros, artigos ou teses que contêm texto analiticamente processados pelos seus autores.
O artigo iniciou-se dissertando sobre a
história da escrita na civilização, discorreu sobre a criança e a aprendizagem dos símbolos
linguísticos, mostrando a construção da leitura e escrita chegando assim a algumas concepções sobre a leitura e a escrita. Em seguida discutiu o conceito de leitura e a aquisição
da leitura bem como o ler e aprender a ler
com a alfabetização e o código escrito, chegando por fim ao alfabetizar no século XXI.

A HISTÓRIA DA ESCRITA NA
CIVILIZAÇÃO
A utilização da escrita para o registro do
saber produzido pelo homem é acompanhada por uma transformação gradativa nos mecanismos de transmissão do conhecimento
Inicia-se então um processo de acumulação
do saber, gerando a possibilidade de criação
de conhecimentos novos a partir do acervo
já disponível. Se de início, a escrita é apenas
suporte gráfico da memória auditiva, com o
advento da tipografia, a palavra é retirada do
seu universo sonoro e transformada numa
configuração no espaço da página impressa.
Diferentes configurações indicam diferentes significados. No início, as letras não
eram do jeito que conhecemos hoje: eram
desenhos. Os egípcios a três mil anos antes
de Cristo já eram uma civilização bastante
evoluída e tinham uma forma de escrita: usavam sinais para exprimir as mais diversas
situações e fatos (IMENES, 1987, p. 182).
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O questionamento sobre o que é a escrita parece simples em ser respondido, acredita-se que num mundo povoado por representações escritas como o que vivemos a
mais leiga das pessoas se arriscaria em uma
resposta. Seber (2009): atenta para o fato de
que a compreensão das crianças acerca do
sistema representativo da escrita depende
do desenvolvimento do pensamento como
um todo, além das vivências delas com o
material gráfico e que, por isso, os estudos
que definem a escrita como um processo de
desenvolvimento ressalta a importância de
se considerar modos distinto de organização
conceitual se modificando de tempos em tempos, à medida que novos avanços ocorrem.
Felipe (2001) coloca que as crianças desenvolvem a capacidade afetiva, a sensibilidade
e a auto-estima, o raciocínio, o pensamento
e a linguagem, através do contato com seu
próprio corpo, com o ambiente, bem como através da interação com outras pessoas. Afirma,
ainda, que a articulação entre os diferentes
níveis de desenvolvimento, ou seja, motor,
afetivo e cognitivo, não se dá de forma isolada, mas sim de forma simultânea e integrada.
Um dos procedimentos significativos que a
criança adota numa determinada etapa do processo de aquisição da língua escrita é o de repetir várias vezes, com pausas e de forma quase
inaudível, uma palavra (SABER, 2009, p. 112).
Contudo, esta, entre várias outras
criações humanas, considera-se a escrita como o aprimoramento de algo que já
era conhecido, embora não se conheça o
nome dos autores das reformas mais importantes da história da escrita como o de
tantos outros grandes nomes responsáveis
por melhorias essenciais da humanidade.
Uma diferença entre saber ler e escrev-

er, ser alfabetizado, e viver na condição ou
estado de quem sabe ler e escrever e ser
letrado. A pessoa que aprende a ler e a escrever que se torna alfabetizada e que passa a fazer uso da leitura e da escrita, a envolver-se em práticas sociais de leitura e
escrita que se tornam letradas é diferente
de uma pessoa que não sabe ler e escrever
é analfabeta ou, sabendo ler e escrever, não
faz uso da leitura e da escrita é alfabetizada, mas não letrada, não vive no estado ou
condição de quem sabe ler e escrever e pratica a leitura e a escrita. (SOARES, 2009, p. 36).
A escrita, por sua vez surgiu no mundo antigo num momento histórico simultâneo de
uma série de elementos diversos chamados
de civilização acompanhada de um notável
desenvolvimento das artes do governo, do
comércio, da agricultura, da manufatura e
dos transportes. Considera-se a escrita como
um marco de passagem da pré-história para
a história, sendo principalmente a partir do
registro que se compõe a forma de vida de um
povo em uma determinada época. A evolução
da escrita sempre busca simplificação
econômica e agilidade na representação.
É sempre marcada por necessidade historicamente determinada. A possibilidade
de divisão de uma palavra em sílabas componentes significa um grande avanço na
compreensão de um idioma. Com frequência, os povos chegaram a essa aprendizagem por influencia externa. A escrita constitui-se num sistema de intercomunicação
humana por meio de signos convencionais
visíveis, visuais. Mas é evidente que os antigos não entendiam isto da mesma forma
que nós hoje com nosso sistema alfabético.
O alfabetizado é aquele que foi ensinado convencionalmente pelo processo escolar de alfabetização que para ler basta
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seguir com
to escrito,
tra, sílaba
na maioria

os olhos linha por linha. O textentando transformar cada lee palavra numa oralidade que
das vezes lhe são estranhas.

O ideal de transformar a alfabetização em
sucessivos passos previamente ordenados
se combina com outro, que é dar um novo
impulso à educação pré-escolar, até então negligenciada, em especial àquela destinada às crianças pertencentes às classes
menos favorecidas (SEBER, 2009, p. 231).
A chegada do século XX inaugurou uma fase
de explosão da informação redimensionando
o papel da escrita nas sociedades modernas.

A APRENDIZAGEM DOS SÍMBOLOS
LINGUÍSTICOS PELA CRIANÇA
Envolvida num mundo onde há a presença
de um sistema simbólico elaborado, a criança
tenta compreender a natureza dessas marcas
especiais e, para tanto, não exercita uma técnica específica de aprendizagem, vai descobrindo as propriedades do sistema simbólico através de um prolongado processo construtivo.
Aproximadamente aos quatro anos de
idade as crianças possuem sólidos critérios para admitir que uma marca gráfica possa ou não ser lida, antes de serem capazes de ler os textos apresentados.
Felipe (2001) relata que Wallon propõe
que o desenvolvimento infantil seja estudado de maneira integrada, e que este estudo
contempla tanto os aspectos da inteligência,
quanto os da afetividade e da motricidade.
Conforme Ferreiro (2011) o primeiro
critério organizador de um material composto por várias marcas gráficas é o de fazer uma
dicotomia entre o figurativo, isto é aquilo que

é uma figura não é para se ler, embora possa ser interpretado. Para que se possa ler,
são necessários letras e números. O segundo
critério, chamado quantidade mínima, que oscila por volta de três letras para que se possa
ler, já que com poucas letras não se pode ler.
O critério seguinte refere-se à variedade
interna de caracteres, não basta certo número de grafias convencionais para que se possa
ler, são necessárias que essas grafias variem, e
não se repitam sempre as mesmas. Dessa forma, pode-se dizer que a quantidade e a variedade, são construções próprias da criança,
no sentido de elaboração interna que não
depende do ensino do adulto e nem da presença de amostras de escrita, são então, construções próprias da criança, que tão pouco
pode ser explicado por confusões perceptivas.
Pelo viés dos processos de apropriação
de um objeto social, segundo Emilia Ferreiro apud Elias (2000, p. 193), há várias formas de representação da linguagem para
compreender o desenvolvimento da leitura
e da escrita. Sua psicogênese da língua escrita distingue cinco níveis, e cada um desses níveis apresenta uma fase de evolução:
Níveis
Nível
Nível
Nível

I
IV

e
III
V

II
-

Pré-silábico
Silábico
Silábico-alfabético
–
Alfabético

Ferreiro & Teberosky (2008, p. 213),
escrever é reproduzir os traços típicos da escrita, identificados pela criança como a forma básica da escrita.
Ler é um conjunto de habilidades e comportamentos que se estendem desde simplesmente decodificar sílabas ou palavras
até ler Grande Sertão Veredas de Guimarães
Rosa. Uma pessoa pode ser capaz de ler um
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romance um bilhete, ou uma história em
quadrinhos, e não ser capaz de ler um romance, um editorial de jornal. Assim ler é um
conjunto de habilidades, comportamentos,
conhecimentos, que compõem um longo e
complexo continuum (SOARES, 2009, p. 48).
O ato de aprender a ler não se envolve em
nenhuma atividade que o indivíduo já tenha
exercitado na linguagem no mundo, sendo que
o professor deve proporcionar uma possível
aprendizagem de leitura global significativa;
pois a leitura tem significado quando a metodologia de aprendizagem tem sentido para o
aluno sendo essencial para o desenvolvimento
de habilidades de leitura e não simplesmente
decodificar sons, mas, sobretudo reflexões
sobre a informação, conhecimento e prazer.
Assim como outras coisas, ler é uma questão de compartilhar. Compartilhar objetos, compartilhar tarefas compartilhar os significados construídos em torno delas. No entanto, nessa atividade compartilhada a responsabilidade é
diferente para o professor e para os alunos, pois o primeiro
pode se colocar ao nível dos segundos, para ajudá-los a se
aproximar dos objetos perseguidos (SOLÉ, 2008, p.173),

A construção da leitura e da escrita começa
muito antes da criança ir à escola sabendo
caminhar, falar e escutar. E escrever é ler é
dar transcendência no tempo e no espaço
ao caminhar, falar e escutar. A alfabetização
começa quando os pais e a sociedade dão
ou tira da criança o direito de pensar, de ser
autônomo e autor de sua própria história.
Os métodos tradicionais de alfabetização apesar das diferenças que apresentam, possuem uma única e comum
teoria de conhecimento subjacente: a visão empirista associacionista de aprendizagem. Conforme tal perspectiva,
o aprendiz adquire novos conhecimentos sobre o alfabeto recebendo explicação sobre letras e sons que, através
da cópia e da memorização das tais relações entre letra e som, passariam a ser suas (MORAES, 2012, p. 27).

Sucinta, Ferreiro (2011) que criar um am-

biente alfabetizador significa organizar a
sala de aula de maneira que cada parte deve
oferecer materiais que favoreçam a aquisição
de conhecimento, canto de leitura, materiais de diversos como ilustrações e escrito.
O professor não precisa corrigir as escritas infantis
porque nelas não há nada de errado, no sentido comum
da palavra. O que existe é apenas certa distância separando as produções gráficas atuais do que a própria criança fará no futuro e, vale ressaltar, com entendimento, porque as hipóteses que permeiam as condutas são
construídas e reconstruídas por ela (SEBER, 2009, p. 89).

Um ambiente alfabetizador é quando promove um conjunto de situações reais da leitura e escrita nas quais as crianças têm oportunidade de participar (BRASIL, 1998, p.154).

A ALFABETIZAÇÃO E O CÓDIGO
ESCRITO NA APRENDIZAGEM DA
LEITURA
Por saltos e fixações breves, os olhos do
leitor avançam ao longo do texto nas quais
se apreendem as informações, e somente durante as fixações o leitor identifica e reconhece um conjunto de palavras escritas. Felipe (2001) relata que a cada estágio de
desenvolvimento infantil ocorre a interação
entre o sujeito e o ambiente, havendo uma
reformulação e não meramente uma soma
ou reorganização dos estágios anteriores.
A rapidez, a velocidade de leitura vai depender das informações não-visuais. Uma só
fixação por linha do jornal diagramado em colunas é suficiente para o leitor médio apreender
conhecimentos sobre as notícias. A leitura em
saltos permite a um bom leitor compreender
e reter o essencial de um texto com um mínimo de fixações (BARROS, 2010, p. 133).
Esta apreensão pode ser maior ou menor
conforme a qualidade do saber ler desse leitor,
227

Revista Educar FCE - 20 ª EDIÇAO - MAIO - 2019

de seu interesse, sua maior ou menor familiaridade com o assunto do texto. A identificação
ou reconhecimento no curso das fixações dos
olhos sobre o texto se faz graças aos aspectos da língua escrita pertinente aos olhos.
A possibilidade de reconhecer rapidamente
uma palavra permite o reconhecimento de
outras parecidas; o hábito de fixar os olhos sem
retornos, voltas e hesitações, a faculdade de
antecipação em escritas múltiplas mais e mais
difíceis indica um leitor mais rápido e eficaz. Ele
desenvolve uma ferramenta que vai utilizando
da forma que deseja (BARROS, 2010, p. 134).
Uma criança para a qual faltam informações não visuais é factual e psicologicamente impedida de ler, a menos que
a ajudemos a ler com o mínimo de dependência frente à informação visual.
A insistência com as crianças para que leiam palavra por palavra pode levá-Ias a crer que tudo que está escrito é de igual
importância, e que só lendo bem cada uma das palavras é
que o sentido aparecerá. Ou, ainda, o sentido poderá parecer de importância secundária (CARVALHO, 2000, p. 153).

Uma das formas simples de fornecer informações não-visuais a uma criança é familiarizar a mesma com uma história antes de lê-Ia.
Devemos nos lembrar que a tarefa é aprender
a ler e para ser um bom leitor é necessário
fazer um uso de tudo o que já se sabe.
A língua escrita é entendida como se reduzindo à aprendizagem de técnicas de codificação e decodificação, unidades sonoras sendo transformadas em unidades gráficas durante o ato de escrita e o inverso, em se tratando
de leitura, respectivamente (SEBER, 2009, p. 230).

O conhecimento das letras pode ajudar uma
criança a identificar palavras e o conhecimento das palavras pode favorecer o das
frases. Mas é bom lembrar que as letras e
palavras serão mais facilmente aprendidas
se estiverem dentro de frases com sentido.

Pedir a uma criança que identifique letras ou palavras
isoladas é dificultar a leitura, pois o número de possibilidades (incertezas) está maximizado. Sem o apoio do contexto assunto ou o suporte da escrita, as possibilidades
multiplicam-se enormemente, a incerteza aumenta. Um
aluno pode não ser capaz de identificar uma palavra isoladamente, mas poderá vir a identificá-Ia numa frase
ou por meio de outros índices (BARROS, 2010, p. 136).

Pode-se dizer conforme Moraes (2012, p.
21) que o alfabetizar é a tarefa mais importante no processo de ensino e aprendizagem não sendo fácil para os professores das
séries iniciais do Ensino Fundamental exercê-la de forma eficaz, sobretudo, tendo por
base o nosso país, o qual ao longo de sua
história enfrentou crises severas com o fracasso da alfabetização nas escolas brasileiras.
Acredita-se que o alfabetizar e letrar
para o século XXI deixaram de ser simples decodificação de códigos alfabéticos, sendo necessário haver uma revisão
sobre as antigas formas de alfabetizar.
A Alfabetização é um processo de construção do conhecimento e, como tal, é
desencadeada pela “interação” entre o educando e objeto de conhecimento [...]
transcende a escolha e à execução de um
método de ensino; é um processo multifacetado no qual se confrontam a língua escrita, o educando e a intervenção didática do espaço escolar. (MOLL, 2009, p.179).
Conforme as palavras de Magda Soares
(2009) julgam-se imprescindível haver uma
conscientização sobre a importância da alfabetização para esse novo milênio, visto que
num mundo em rápida e crescente evolução
como o qual em que vivemos é necessário
que o adulto que não conseguiu ser alfabetizado na época adequada, incorpore que
nunca é tarde para começar e como ele faz
parte do mundo, deve ser sujeito deste
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mundo e não simplesmente espectador.
Dissociar alfabetização e letramento é
um equívoco porque, no quadro das atuais
concepções psicológicas, linguísticas e psicolinguísticas de leitura e escrita, a entrada
da criança no mundo da escrita se dá simultaneamente por esses dois processos: pela
aquisição do sistema convencional de escrita
a alfabetização, e pelo desenvolvimento de
habilidades de uso desse sistema em atividades de leitura e escrita, nas práticas sociais
que envolvem a língua escrita o letramento.
Não são processos independentes, mas
interdependentes e indissociáveis: a alfabetização se desenvolve no contexto de e por
meio de práticas sociais de leitura e de escrita,
isto é, por meio de atividade de letramento, e
este, por sua vez, só pode desenvolver-se no
contexto da e por meio da aprendizagem das
relações fonema grafema, isto é, em dependência da alfabetização (SOARES, 2009, p. 15).
A construção social da criança, conforme
Oliveira (2011) acontece de acordo com o
meio em que vive; seus familiares, amigos,
vizinhança, igreja, escola, etc.; numa troca
entre a criança e o seu meio, um interagindo com o outro onde a criança modifica e é
modificada. Partindo do pressuposto da organização do tempo educacional a partir de uma
leitura que o educador faz de seus educandos,
pois, Barbosa e Horn (2001) acreditam que
essa leitura deve observar quais as preferências dos alunos e que comportamentos eles
apresentam nas mais diversas situações.
Ferreiro (2008) em sua concepção de alfabetização se opõe a Magda Soares quando enfatiza que o processo de alfabetização
é restrito, refere-se apenas ao aprender/ensinar a ler e escrever, a codificar e decodificar
os signos linguísticos. Na sua visão como al-

fabetizadora o processo de alfabetização e letramento são conceitos que embora distintos
constituem-se em elementos complementares. Segundo Seber (2009) o letramento não
é um método, não é uma didática, nem um
novo modelo pedagógico, mas, essencialmente, uma concepção que vai gerar atitudes
e direcionamentos ao fazer pedagógico.
Para Ferreiro (2008) o termo letramento está intrínseco no processo de alfabetização, uma vez que considera o sujeito social
no processo de construção do seu conhecimento. Segundo sua teoria a alfabetização
caracteriza-se pela sucessão de etapas cognitivas que, sem a instrução direta vinda dos
adultos, elaboradas pelas crianças em processo de construção do conhecimento a partir da interação com o meio social e escolar.
Acredita-se que o desenvolvimento da competência leitora não finalize quando o aluno
domina o sistema de escrever e ler; o processo é contínuo e conta com a participação do
aprendiz nas práticas que se envolvem a língua
escrita e que se traduz na competência de ler
e produzir textos dos mais variados gêneros.
Quanto maior o acesso à cultura escrita,
maiores as possibilidades de construção de
conhecimentos sobre a língua, mais se estabelece a comunicação com os textos impressos, por meio da busca da compreensão;
constituindo uma tarefa permanente, que
se enriquece com novas habilidades à medida que se manejam adequadamente textos cada vez mais complexos, sabe-se que
ler é um processo que se desenvolve ao
longo de toda escolaridade e de toda vida.
Assim, de acordo com Soek; Haracemiv;
Stoltz (2009, p. 40) o letramento não acontece
apenas dentro das classes de alfabetização.
Ele acontece antes e durante a alfabetização
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e contínua para o resto da vida. Dessa forma,
conforme as autoras, as habilidades de leitura
e escrita deixaram de ser vistas como o simples
desenvolvimento de habilidades motoras para
assumirem o papel de habilidades culturais e
sociais necessárias à vida de todo cidadão.
Faraco (2012) relacionando som e letra
divide o sistema linguístico em dois grupos
onde no primeiro mantém relações biunívocas, em que há uma determinada unidade sonora corresponde a certa gráfica; no segundo mantém relações cruzadas, dividindo-se
ainda, e considerando a unidade sonora que
possui mais de uma representação gráfica
possível havendo ainda uma unidade gráfica
que representa mais de uma unidade sonora.
Micotti (2012) faz reflexões discutindo temas presentes no cotidiano escolar, propondo soluções possíveis para questões relacionadas ao processo de alfabetização. Nesta
perspectiva buscam-se fazer com que o aluno
domine a linguagem em sua dimensão discursiva, oral e escrita, em diversas situações.
Para a concepção interacionista, considera-se a linguagem como um trabalho social e histórico, no qual as pessoas se constituem e operam com recursos diversos,
desde que consigam a significação do que
querem. Considera-se que a utilização da escrita para o registro do saber produzido pelo
homem é acompanhada por uma transformação gradativa nos mecanismos de transmissão do conhecimento. Inicia-se então um
processo de acumulação do saber, gerando
a possibilidade de criação de conhecimentos novos a partir do acervo já disponível.
Se de início, a escrita é apenas suporte
gráfico da memória auditiva, com o advento da tipografia, a palavra é retirada do seu
universo sonoro e transformada numa con-

figuração no espaço da página impressa.
Conforme Oliveira (2011), isso implica repensar um currículo que atenda aos interesses
e às necessidades dos alunos e da comunidade, sendo essencial inserir a comunidade
nesse planejamento e na avaliação permanente do que está sendo construído nas instituições. É muito importante lembrar que,
a estrutura de nossas instituições de ensino precisa ser profundamente modificada.
A sala de aula, o local de aprendizado por
excelência, precisa ser vista como um espaço
para exercício da autonomia na aprendizagem, e não de transmissão de conteúdos,
pois o que importa na educação básica não
é a quantidade de informações, mas, a capacidade de lidar com elas, através de processos que impliquem sua apropriação, comunicação produção e reconstrução.
Ensinar os educandos a aprender conteúdos,
formar suas convicções e esboçar soluções,
este é o grande desafio do século XXI. Conforme Bujes (2001), uma sociedade que faz
exigências de trabalho aos responsáveis pelas crianças, tem o dever de oferecer espaços
ou ambientes acolhedores, seguros, estimuladores, que transmitam alegria, com adultos bem preparados e que sejam organizados
para promover experiências desafiadoras e
aprendizagens, sempre levando em consideração a idade ou faixa etária de cada criança.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A leitura é vista como um instrumento que
serve ao desenvolvimento da plenitude do
homem e não como uma arma de dominação
e adaptação; quando a leitura for tomada
como um instrumento civilizatório, essencial à participação do homem na sociedade.
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Para isso é necessário que os educadores
se preocupem com uma produção de documentos escritos, cujos conteúdos expressem a experiência e a visão de mundo dos
alunos. Os professores devem lembrar que
a rede escolar, ainda é a principal agência
para a aprendizagem e vivência do modo escrito de comunicação e, portanto, da leitura.
O professor não deve esquecer também a
Lei de Diretrizes e Bases, que determina que
os alunos sejam avaliados levando-se em conta seu desempenho ao longo do ano e não apenas o resultado das eventuais provas. Assim,
podem-se corrigir problemas de má interpretação de enunciados e aprimorar-se cada vez
mais.Em suma pode-se dizer que no contexto
escolar, a leitura tem importância fundamental,
pois a maior parte das propostas de trabalho
e dos enunciados é transmitida por escrito, e
as razões do bloqueio são causadas pelo desconhecimento que o aluno tem da palavra.
A criança não se transforma em um leitor
de um dia para o outro, com a ajuda de um
método: ela percorre um trajeto cujas bases são as concepções iniciais sobre o que é
ler. E esse trajeto tem início, a partir do momento em que as condições do meio lhe
sejam favoráveis. Por isso, certo número
de crianças chega à escola em uma etapa
avançada dessa aprendizagem. E que elas tiveram oportunidades de viverem num meio
letrado, onde as atividades de ler e escrever estavam inscritas no cotidiano familiar.

o professor não possa mudar o mundo, poderá
realizar o trabalho melhor se compreender o
que é a leitura e como as crianças aprende a ler.
Contudo, é preciso lembrar que o domínio da
leitura envolve uma série de habilidades complexas que precisam ser desenvolvidas progressivamente. Muitas são desenvolvidas fora da escola,
mas a maioria precisa da escola para realizar tal
tarefa. Embora haja grande quantidade de pesquisas sobre o tema, ainda não foram desvendados
completamente os mistérios da leitura e a diversidade de fatores que nela interferem. A leitura
é muito mais do que um instrumento escolar. É
um passaporte para a entrada na cultura escrita.
A leitura não é somente a apropriação do ato
de ler e escrever; ela envolve um domínio de um
conjunto de práticas culturais que envolvem uma
compreensão do mundo diferente daquele que
não tem acesso à leitura, tem em si um papel tão
importante e significativo na sociedade que podemos dizer que ela cria novas identidades, novas formas de inserção social e novas maneiras
de pensar e agir, através do direito educacional.

Nesse sentido, conclui-se que a mudança
do sistema escolar, e da prática pedagógica
não vem apenas de melhores teorias, de materiais mais adequados, ou de informações
mais acessíveis aos professores. Melhorar
a pedagogia da leitura e escrita é, em longo prazo, uma questão política, vinculada a um desejo de mudança. Mesmo que
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TEMPOS, ESPAÇOS E MATERIAIS QUE GARANTEM A INDISSOCIABILIDADE DO CUIDAR E BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL
A educação Infantil, como a primeira etapa da Educação Básica, e se diferencia do Ensino
Fundamental, por possuir particularidades próprias, sendo elas: o cuidar e o educar. Umas
das discussões referente a essa etapa educacional é o entendimento de que a educação Infantil não se estabelece como um degrau para a etapa seguinte ou mesmo com o intuito
de alfabetizar a criança. Perguntas do tipo: Há quem é atribuído o papel de cuidar? e quem
tem a função de educar? gerando assim a concepção de que estas ações são possíveis de
acontecer em separado. Contudo, ao cuidar não está necessariamente educando e ao educar não se está cuidando? A partir deste questionamento, este trabalho pretende debater
a relação entre cuidar e educar como sendo uma relação indissociável e como esta ideia dicotômica entre cuidar e educar foi constituído historicamente, além de identificar perspectivas de superação da concepção difusa entre estes. Juntamente com a questão do cuidar e
educar, abordaremos um assunto que está intrínseco na rotina, que é organizar o cotidiano
das crianças na Escola Infantil pensando numa sequência básica de atividades diárias, como
resultado da leitura que fazemos do nosso grupo de crianças, a partir, principalmente, de suas
necessidades. É importante que o educador observe que as crianças brincam, como estas brincadeiras se desenvolvem, o que mais gostam de fazer, em que espaços preferem ficar, o que
lhes chama mais atenção, em que momentos do dia estão mais tranquilos ou mais agitados.
Este conhecimento é fundamental para que a estruturação espaço-tempo tenha significado.
Palavras-chave: Rotina; movimento; estimulação; interação e socialização.
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INTRODUÇÃO

creches devido a necessidade de guarda das
crianças, principalmente para os filhos de trabalhadores.Antes da promulgação da Constituição de 1988, as instituições de educação
infantil, tinham somente caráter assistencialista. Após a instauração de algumas leis, esta
ideia assistencialista, vem sendo mudada,
apesar de ainda hoje existirem instituições
que priorizam somente o cuidado e a guarda
das crianças enquanto seus pais trabalham.
Em 1994 houve a tentativa de integração entre o cuidar e o educar, por meio
da aprovação de uma Política Nacional da
Educação Infantil, que tinha em sua proposta de currículo especificidades que ressaltaram a ação educativa. As integrações
entre cuidar e educar merece atenção no
trabalho pedagógico nas instituições de educação infantil, o cuidar deve visar a autonomia da criança e as atividades pedagógicas
devem ser pensadas e planejadas a partir das diferentes áreas do conhecimento.
Atualmente, pensamos na educação
das crianças pequenas, não somente nos
cuidados e no atendimento às necessidades básicas delas, se no passado, as instituições existiam para garantir o direito
de trabalho às mães e somente o cuidado
aos pequenos, hoje há o desafio de também
educar essas crianças. Nesse sentido, elegeu-se como questão-problema: Como organizar a rotina e as atividades lúdicas para
que o cuidar e o educar não se separem?

Conforme definido na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996)
e nas Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil (BRASIL, 2010), a
proposta pedagógica é a identidade de uma
escola. Revela seu contexto, sua história,
suas crenças, seus valores e concepções
e, a partir disso, os princípios e diretrizes
que orientam sua ação de cuidar e educar.
Faz-se, então, necessário que o trabalho pedagógico organize a rotina como
sequência pensada, valorizando o tempo e o espaço das crianças no ambiente
escolar. Nesse sentido, o objetivo geral consistiu em pesquisar sobre a rotina na organização do trabalho pedagógico nas instituições de Educação Infantil.
Consequentemente, reconhecer a importância do trabalho pedagógico na Educação Infantil; analisar o papel da rotina na
organização do trabalho pedagógico; sugerir
propostas de organização da rotina no cotidiano das instituições de educação infantil.

BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA DÉCADA DE
70 E 80
Nas décadas de 1970 e 1980, com o processo de urbanização, a demanda de mão
de obra feminina para o trabalho aumentou,
isto fez com que a inserção da mulher no
mercado de trabalho acontecesse e que as
instituições escolares fossem criadas. Porém
a educação oferecida era mais moral que intelectual (OLIVEIRA, 2002). Neste sentido,
BATISTA E MORENO (2005) afirmam que
na França, em 1770, surgiram as primeiras

ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Nos propomos neste capítulo entender como o cuidar e educar está relacionado com a questão da organização dos espaços no cotidiano escolar.
Segundo Proença (2004), em qualquer
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trabalho pedagógico é fundamental que
a concepção teórica norteadora do trabalho desenvolvido na escola seja explicitada e que se tenha claro por quê e
para quê a criança pequena vai à escola.
No Centro de Educação Infantil a criança
tem a oportunidade de aprender a brincar
com outras crianças, exercitando sua imaginação e imitando ações do outro, o que lhe
permite conhecer as regras e as práticas culturais de nossa sociedade e o próprio corpo.
A relevância da organização do tempo e do
espaço na Educação Infantil é verificada quando compreendemos que estes contribuem
para o processo de aprendizagem, para a formação da autonomia, para a estabilidade e segurança emocional da criança. Segundo Frison
(2010), para bem desenvolver sua identidade
a criança precisa sentir-se protegida e inserida
num universo estável, conhecido e acolhedor.
Afirma a autora que, ao pensar a organização do tempo e do espaço nas instituições
de Educação Infantil, precisamos levar em
conta as dimensões cognitivas, motivacionais
e contextuais potencializadas pelas crianças
ao utilizarem como elementos de aprendizagem o imaginário, o lúdico, o artístico
e o afetivo. O espaço físico escolar externo
também precisa ser pensado, pois nele a criança amplia seus conhecimentos enfrentando espaços que não conhece tanto nos quais
elas podem desenvolver atividades livres e
espontâneas, que a estimulam a desenvolver-se em seu sentido intelectual e afetivo.
Também com este entendimento, Barbosa
e Horn (2001, p. 73) esclarecem que os autores que escrevem sobre o desenvolvimento infantil, embora representem os mais diferentes referenciais teóricos, “são unânimes
em afirmar que as aquisições sensoriais e

cognitivas das crianças têm estreita relação
com o meio físico e social”. Isto nos permite
afirmar que a organização do espaço é fundamental para o desenvolvimento das crianças,
pois influencia positivamente as funções
motoras, sensoriais, simbólicas e lúdicas.
Para Barbosa e Horn (2001), ao se pensar
no espaço para as crianças é preciso levar
em consideração que o ambiente tem gosto, toque, sons e palavras, e possui regras de
uso do espaço, luzes, cores, odores, mobílias,
equipamentos e ritmos de vida. Segundo a
concepção das autoras, na estruturação do
espaço é fundamental que se considerem os
aspectos citados anteriormente, pois são de
profundo valor. Elas enfatizam que é essencial haver um equilíbrio entre as cores suaves
e as cores fortes, e que também são fundamentais espaços e objetos das cores preto e
branco, pois os contrastes são importantes.
Quanto à organização das salas, Barbosa
e Horn (2001) afirmam ser fundamental que
se considere a sala como parte integrante da
ação pedagógica e destacam que são fatores
determinantes desta organização o número de
crianças, as faixas etárias, as características do
grupo e a parceria entre professores e alunos.
Ainda segundo as mesmas autoras, a organização adequada do espaço e dos materiais disponíveis na sala de aula será fator decisivo na
construção da autonomia intelectual e social
das crianças. Para a delimitação dos espaços
podem ser usados diversos materiais, como
panos, tapetes, estantes, cortinas e outros.
O teto pode ser decorado com móbiles,
placas informativas, lençóis e outros. As autoras também sugerem a organização da sala em
cantos, entretanto é preciso que os educadores
tenham bom senso e cuidem para que o ambiente não fique exageradamente dividido e sem
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lugar para a realização de atividades coletivas.

Considerar as interações entre crianças
como tão importantes quanto as interações
adulto-criança para o desenvolvimento infantil, suscita questões sobre o como os ambientes podem favorecer ou dificultar a ocorrência
de interações, principalmente entre crianças
pequenas em ambientes coletivos, tais
como em Instituições de Educação Infantil.

Para as autoras Carvalho e Rubiano (1994, p.
107), “recentemente tem havido um reconhecimento crescente da importância de componentes do ambiente sobre o desenvolvimento
da criança”, porém as características físicas de
um espaço comumente são negligenciadas no
planejamento de ambientes coletivos infantis.

Frequentemente nas instituições de Educação Infantil as salas já estão decoradas
antes do início das aulas, assim as crianças
encontram as salas prontas e não têm nenhuma possibilidade de participar neste processo. Destacamos que não há nenhuma
necessidade de que a sala de aula esteja totalmente pronta para o início do ano letivo.

Conforme essas educadoras, a organização
da sala exerce influência sobre os usuários e
determina o modo como professores e alunos
sentem, pensam e se comportam. Isto implica dizer que um planejamento cuidadoso do
ambiente é fator indispensável para um bom
encaminhamento do trabalho com crianças.
Sobre os espaços infantis esclarecem que:

Acreditamos que o professor deva decidir
junto com as crianças a programação de decoração e composição do espaço. As escolhas podem estar relacionadas aos temas que
serão trabalhados durante o ano letivo, o que
permitirá às crianças compreender porque e
para que finalidade a sala tem esta ou aquela organização, e assim elas poderão sentir-se
de fato parte do espaço e nele integradas. Tal
estratégia favorece que elas gostem e queiram mais e mais exercer suas atividades em
um espaço que foi organizado com e para elas.

Em geral os ambientes infantis têm sido
pobremente planejados, pois geralmente
são orientados para atender as necessidades do adulto e/ou do grupo como um
todo, desconsiderando as necessidades
próprias das crianças, principalmente em instituições onde se restringe muito o desenvolvimento da identidade pessoal (CARVALHO; RUBIANO, 1994, p. 108-109).
David e Weinstein (apud Carvalho e Rubiano, 1994, p. 109) afirmam que todos
os espaços físicos construídos para as crianças deveriam atender às cinco funções
referentes ao desenvolvimento infantil, e
deste modo promover “identidade pessoal,
desenvolvimento de competência, oportunidades para crescimento, sensação de
segurança e confiança, bem como oportunidades para contato social e privacidade”.

Também com este entendimento, Barbosa
e Horn (2001, p. 73) esclarecem que os autores que escrevem sobre o desenvolvimento
infantil, embora representem os mais diferentes referenciais teóricos, “são unânimes em
afirmar que as aquisições sensoriais e cognitivas das crianças têm estreita relação com o
meio físico e social”. Isto nos permite afirmar
que a organização do espaço é fundamental
para o desenvolvimento das crianças, pois influencia positivamente as funções motoras,
sensoriais, simbólicas e lúdicas. Para Barbosa

Sobre as interações entre crianças as autoras
Carvalho e Rubiano (1994, p.117) destacam que:
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e Horn (2001), ao se pensar no espaço para
as crianças é preciso levar em consideração
que o ambiente tem gosto, toque, sons e
palavras, e possui regras de uso do espaço,
luzes, cores, odores, mobílias, equipamentos e ritmos de vida. Segundo a concepção
das autoras, na estruturação do espaço é
fundamental que se considerem os aspectos citados anteriormente, pois são de profundo valor. Elas enfatizam que é essencial
haver um equilíbrio entre as cores suaves e
as cores fortes, e que também são fundamentais espaços e objetos das cores preto e
branco, pois os contrastes são importantes.
Quanto à organização das salas, Barbosa
e Horn (2001) afirmam ser fundamental que
se considere a sala como parte integrante da
ação pedagógica e destacam que são fatores
determinantes desta organização o número de
crianças, as faixas etárias, as características do
grupo e a parceria entre professores e alunos.
Ainda segundo as mesmas autoras, a organização adequada do espaço e dos materiais disponíveis na sala de aula será fator decisivo na
construção da autonomia intelectual e social
das crianças. Para a delimitação dos espaços
podem ser usados diversos materiais, como
panos, tapetes, estantes, cortinas e outros. O
teto pode ser decorado com móbiles, placas
informativas, lençóis e outros. As autoras também sugerem a organização da sala em cantos,
entretanto é preciso que os educadores tenham bom senso e cuidem para que o ambiente
não fique exageradamente dividido e sem lugar para a realização de atividades coletivas.
Para as autoras Carvalho e Rubiano (1994, p.
107), “recentemente tem havido um reconhecimento crescente da importância de componentes do ambiente sobre o desenvolvimento
da criança”, porém as características físicas de
um espaço comumente são negligenciadas no

planejamento de ambientes coletivos infantis.
Conforme essas educadoras, a organização
da sala exerce influência sobre os usuários e
determina o modo como professores e alunos
sentem, pensam e se comportam. Isto implica dizer que um planejamento cuidadoso do
ambiente é fator indispensável para um bom
encaminhamento do trabalho com crianças.
Sobre os espaços infantis esclarecem que:
Em geral os ambientes infantis têm sido
pobremente planejados, pois geralmente
são orientados para atender as necessidades do adulto e/ou do grupo como um
todo, desconsiderando as necessidades
próprias das crianças, principalmente em instituições onde se restringe muito o desenvolvimento da identidade pessoal (CARVALHO; RUBIANO, 1994, p. 108-109).
David e Weinstein (apud Carvalho e Rubiano, 1994, p. 109) afirmam que todos
os espaços físicos construídos para as crianças deveriam atender às cinco funções
referentes ao desenvolvimento infantil, e
deste modo promover “identidade pessoal,
desenvolvimento de competência, oportunidades para crescimento, sensação de
segurança e confiança, bem como oportunidades para contato social e privacidade”.
Sobre as interações entre crianças as autoras
Carvalho e Rubiano (1994, p.117) destacam que:
Considerar as interações entre crianças
como tão importantes quanto as interações
adulto-criança para o desenvolvimento infantil, suscita questões sobre o como os ambientes podem favorecer ou dificultar a ocorrência
de interações, principalmente entre crianças pequenas em ambientes coletivos, tais
como em Instituições de Educação Infantil.
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Frequentemente nas instituições de Educação Infantil as salas já estão decoradas antes do início das aulas, assim as crianças encontram as salas prontas e não têm nenhuma
possibilidade de participar neste processo.

ocorre. Considerando a importância destes
aspectos no processo de ensino-aprendizagem, entendemos ser preciso estabelecer
uma sequência básica de atividades diárias,
levando em consideração as particularidades
e necessidades das crianças. O bem- estar e
a segurança, como já mencionamos, estão,
sim, associados a uma rotina estabelecida,
mas isto não impede que esta rotina leve em
consideração os anseios das crianças, como
as relações entre pares e o contato possível
com elementos da natureza, como plantas
e flores. A preocupação com o tempo está
associada ao fazer, e este fazer, em nossa
avaliação, pode ser enriquecido com ações
que não se limitem às convencionais de
sala, as quais priorizam papel, cola e tesoura, inclusive para as crianças pequenininhas.

Destacamos que não há nenhuma necessidade de que a sala de aula esteja totalmente
pronta para o início do ano letivo. Acreditamos que o professor deva decidir junto com
as crianças a programação de decoração e
composição do espaço. As escolhas podem
estar relacionadas aos temas que serão trabalhados durante o ano letivo, o que permitirá às crianças compreender porque e para
que finalidade a sala tem esta ou aquela organização, e assim elas poderão sentir-se de
fato parte do espaço e nele integradas. Tal estratégia favorece que elas gostem e queiram
mais e mais exercer suas atividades em um
espaço que foi organizado com e para elas.

Segundo Barbosa e Horn (2001), na seleção
das atividades diárias é indispensável que o
educador observe com que as crianças brincam, como brincam, o que lhes chama mais a
atenção e em que espaços elas preferem ficar. Isto garante que as atividades realizadas
não se tornem uma sequência monótona,
que nada tenha a ver com as crianças. Essas
autoras ressaltam que, para a organização
das atividades num determinado tempo, é
imprescindível haver momentos diferenciados, que levem em conta as necessidades biológicas das crianças, como, por exemplo, as
relacionadas à alimentação, ao repouso e à
higiene. Também é preciso considerar o tempo e o ritmo que cada uma das crianças necessita para realizar as atividades propostas.

ORGANIZAÇÃO DO TEMPO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
No que diz respeito à organização e programação do tempo nos centros de Educação Infantil, é comum observar que as
instituições públicas e privadas não apresentam grandes diferenças, como se costuma pensar. Em geral seguem organizações
semelhantes, definidas previamente pelos professores e pela equipe pedagógica.
O mesmo ocorre no tocante à organização
do espaço. Esta semelhança revela uma organização permanente, que continua a ser a
mesma durante todo o ano, sem qualquer alteração referente às necessidades do grupo de
crianças e suas expectativas, que em geral não
são discutidas ou levadas em consideração.
Esta temática, por exemplo, poderia ser objeto de estudo e discussão entre educadores de
uma mesma instituição, o que em geral não

Deste modo, todas as atividades desenvolvidas em espaços abertos ou fechados
- como parques, solário, campo de areia,
sala de vídeo, sala de aula, biblioteca, etc. deverão propiciar diferentes “experiências
que estimulem a criatividade, a experimentação, a imaginação, e desenvolvam as dis239
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tintas linguagens expressivas e possibilitem
a interação com outras pessoas” (BARBOSA;
HORN, 2001, p. 68). É preciso também que
se repense a imposição do horário de sono,
a chamada hora do soninho, quando é comum as crianças ficarem vigiadas por um funcionário da higiene ou alimentação (portanto
não o professor de sala) e, ainda “orientadas” a ficarem de olhos fechados para o sono
chegar, como se costuma dizer às crianças.
Dornelles e Horn (2004) entendem por
rotina o estabelecimento de uma sequência
básica de atividades diárias, por este motivo enfatizam as autoras. Planejar atividades,
fazer uma boa organização do trabalho possibilita ao educador ter uma direção nas coisas que se propõe a fazer, bem como oferece
segurança às crianças, permitindo-lhes desde muito pequenas a compreensão de que
vivemos num mundo organizado, onde as
coisas acontecem numa sucessão do tempo: antes durante e depois. Oportunizar lhes
vivência de situações que lhes permitam
entender isto, é auxiliá-las também a serem mais independentes em relação ao adulto [...] (DORNELLES; HORN, 2004, p. 19).
É importante entendermos que rotina não
significa fazer as mesmas coisas todos os dias,
nem cumprir exatamente o que foi planejado,
já que inúmeros fatores podem exigir ajustes
e mudanças ao longo do desenvolvimento das
atividades. Nesse sentido, o planejamento
sistematizado das atividades não implica em
uma camisa de força para o trabalho pedagógico.
A organização do tempo na Educação Infantil exige que o educador tenha como
meta principal as atividades educativas. As
ações de cuidados devem ser asseguradas
como pano de fundo, ou seja, como ações
necessárias ao bom desenvolvimento das
atividades educativas sob o risco de perpetuarmos o caráter assistencialista/ espon-

taneísta da educação infantil. Acreditamos
que o profissional que se ocupa da educação,
não negligencia o cuidado, o sono e a higienização, mas o inverso nem sempre ocorre.
O currículo integrador, o que mudou?
Diante da temática escolhida não poderíamos deixar de comentar sobre o mais novo
documento que a Secretaria Municipal de
São Paulo propõe para reflexão de práticas pedagógicas, em que bebês e crianças
são escutadas e respeitadas como protagonistas de uma história: a própria infância.
Segundo documentos oficiais, o Currículo
Integrador defende que as potencialidades
dos bebês e das crianças devem se ampliar
à medida que eles vão crescendo e que sejam organizadas pelos educadores apoiadas pelas políticas publicas e, que ao mesmo tempo essas ações sejam desafiadoras
e atendam às necessidades das crianças.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Refletimos sobre o cuidar e educar, binômio
ainda muito forte em nossos meios educacionais, de que para trabalhar com crianças basta
gostar disso e ter paciência com elas. Ao contrário, para se trabalhar com crianças é preciso
uma formação sólida que justifique a sua prática. Para isto faz-se necessária uma atenção
apurada e sensível do educador a todos os elementos que estão postos em uma sala de aula.
O modo como organizamos os materiais e móveis e a forma como as crianças e
adultos ocupam esse espaço e interagem
com ele revelam, mesmo de modo não
consciente, uma concepção pedagógica.
Compreendemos que a organização do
tempo e do espaço pressupõe atitudes e
comportamentos diferenciados, o que quer
240
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dizer que precisamos estar atentos com o
nosso comportamento na presença das crianças e desde sua recepção na escola deixar claro que a equipe de ensino, que engloba
todos os funcionários da escola, está à sua
espera. Infelizmente, esta sensibilidade falta
ainda a muitos educadores infantis. Quanto à organização do tempo, na Educação Infantil é de suma importância que o professor
esteja atento ao ritmo da turma, para não
gerar nas crianças ansiedade ou cansaço,
condições que enfadam as crianças, as quais,
com o tempo, tendem a perder o interesse.

ROSEMERI APARECIDA RIUKSTEIN

Pode-se considerar ou concluir que o
grande desafio das instituições de Educação
Infantil voltadas ao atendimento das crianças
pequenas, as quais, ao longo de sua história,
são marcadas eminentemente pelo assistencialismo, é promover sua função de educar de
forma plena, em que o educar e cuidar caminham juntos. As instituições de Educação Infantil devem atuar de forma encantadora, lúdica
e colorida, longe dos ambientes e tempos empobrecidos e determinados apenas por professores e membros da equipe pedagógica.

Graduação em Letras pela Universidade Bandeirantes (1992); Graduação em Pedagogia
pela Universidade Bandeirantes (1994) Especialista em Psicopedagogia pela Faculdade
Bandeirantes (2000); Mestrado em Literatura
e Crítica Literária pela Pontifícia Universidade
Católica (2007) Professor de Educação Infantil
no CEI Vila Basileia, Professora de Educação
Básica – Ensino Médio Língua Portuguesa na EE Dr. Ubaldo Costa Leite.

A Educação Infantil pode e deve ser caracterizada pela afetividade, carinho, atenção e
por ambientes verdadeiramente acolhedores
e educativos, pois assim ela será capaz de
favorecer os princípios educativos da ética,
solidariedade e criatividade, elementos essenciais para a aprendizagem e desenvolvimento com vistas à formação humana plena.
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A IMPORTÂNCIA DO GESTOR ESCOLAR NA QUALIDADE DO
ENSINO
RESUMO: O presente trabalho, objetiva compreender qual a importância do gestor escolar
na qualidade do ensino. Essa pesquisa começa com um breve histórico da educação no Brasil. Irá discorrer um pouco sobre Gestão escolar: seu conceito e suas atribuições e por fim
será abordado sobre o Gestor Escolar e as funções atribuídas a esse profissional e como as
mesmas vem a contribuir para se obter um ambiente fecundo para alcançar a qualidade do
ensino. Essa pesquisa averigua que a função de um gestor vai além da parte burocrática e
emerge na mediação da tessitura entre os protagonistas da comunidade escolar com a finalidade de atingir as metas e objetivos previamente idealizados.

Palavras-chave: Gestão escolar. Qualidade do ensino. Gestor escolar.
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INTRODUÇÃO

A educação é um processo coletivo de
ensinar e aprender de acordo com a sociedade e a cultura a qual o indivíduo está inserido possibilitando assim que ele transforme a sociedade e se transforme por ela.

A educação no Brasil vem se modificando ao longo de sua história e a escola procura se adequar as mudanças
sociais, econômicas, culturais e políticas do mundo contemporâneo. Como
um dos reflexos dessas mudanças, dentro da administração da escola surgiu
a gestão, que remete a organização de
todo o processo educação de forma coletiva, pela mobilização de toda a comunidade escolar, para conseguir chegar o principal objetivo da escola que
é alcançar a educação de qualidade.
Para articular toda a logística educacional de uma escola, contamos com o
Gestor Escolar cuja função abrange a
gestão administrativa, a gestão dos recursos financeiros, gestão pedagógica e
a gestão de pessoas sempre em simetria
com a Legislação Educacional e as Diretrizes das Políticas Públicas do Estado.
Mediante tantas incumbências, surgiu
o questionamento sobre qual seria o papel
do Gestor Escolar na qualidade do ensino.
Para sanar a dúvida que despontou,
embarcou-se em uma pesquisa bibliográfica. Essa investigação nos traz um pouco do contexto histórico educacional, de
como a escola se organiza como sistema
e divisões de papéis. E sobre quais os
nortes que os gestores seguem para alcançar um ensino de qualidade dentro
de um regime coletivo e colaborativo.

A partir das relações que estabelecem
entre si, os homens criam padrões de
comportamentos, instituições e saberes,
cujo o aperfeiçoamento é feito pelas gerações sucessivas, o que lhes permite assimilar e modificar os modelos valorizados
em determinada cultura. É a educação,
portanto, que mantém viva a memória de
um povo e dá condição para a sua sobrevivência. Por isso dizemos que a educação
é uma instância mediadora que torna
possível a reciprocidade entre indivíduo
e sociedade (ARANHA, 2005, p.15).
No Brasil, o processo educacional teve
gênese na colonização por Portugal com
intermédio dos Padres Jesuítas. Com a
travessia dos séculos, o sistema educacional passou por uma gama de transformações sofrendo assim várias mudanças.
Os primeiros professores formais a atuar em solo brasileiro foram os Jesuítas.

A IMPORTÂNCIA DO GESTOR ESCOLAR NA QUALIDADE DO ENSINO

De 1549, quando o Padre Manoel da Nóbrega chegou ao Brasil, até
1759, quando Sebastiao José de Carvalho e Melo, o marques de Pombal, expulsou a companhia de Jesus.
A primeira escola criada no Brasil
foi em Salvador onde os Jesuítas liderados por Manuel da Nóbrega foram
os educadores durante 210 anos.

1.1 BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO
NO BRASIL

De fato, os jesuítas empreenderam no
Brasil uma significativa obra missionária
245
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e evangelizadora especialmente fazendo
uso de novas metodologias, das quais a
educação escolar foi uma das mais poderosas e eficazes. Em matéria de educação
escolar, os jesuítas souberam construir a
sua hegemonia. (SANGENIS, 2004, p.93).
O Principal objetivo dos jesuítas
era catequisar, pois a Igreja Católica se sentia ameaçada pela Reforma
Protestante e com isso a educação jesuítica acabou por sufocar as práticas
da educação que os índios exerciam.
A alfabetização também fazia- se
necessária para facilitar o entendimento
dos conteúdos. A gramática vinha impregnada de orações e pensamentos religiosos.
Com a expulsão dos jesuítas, a educação ficou ao léu, com professores mal
remunerados e despreparados, nada
foi planejado para substituir o sistema jesuítico que havia sido extinto.
Os colégios estão dispersos, não há
mais formação de mestres nem uniformidade no ensino, portanto. Existem queixas
quanto à incompetência do mestre leigo,
que são mal pagos. O centro de 29 decisões está no reino, o que torna a máquina administrativa extremamente morosa e ineficaz. (ARANHA,2005, p.134).
Em 1908 a 1921 chega ao Brasil a família
real, porém a educação não se torna prioridade mesmo com a presença da realeza.
Com a Proclamação da República em
1889, houve a tentativa de implantar
uma educação científica através da filo-

sofia positivista substituindo assim a literatura que era triunfante. Portanto, esse
método não foi bem aceito e a educação
sofreu danos que atrasaram ainda mais o
seu avanço. Essa Era, fica historicamente
conhecida como o período da Primeira
República e ocorreu entre 1889 a 1929.
Na Segunda República (1930 a1923),
por conta da Revolução de 30, o Brasil
sente necessidade de mãos de obra especializada e começa a considerar a necessidade de se investir na educação.
Entre 1946 a 1963 viveu-se o período da Nova República. Nesse espaço de
tempo, surgiram as primeiras discursões
sobre as Leis e Diretrizes de Bases e o
cumprimento do ensino primário obrigatoriamente legitimada na constituição.
Em 1988, a Constituição Federal por fim
foi aprovada. Umas das principais conquistas estava o reconhecimento da Educação como direito Subjetivo de todos.
Assim diz o Art.205 da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988:
“A educação, direito de todos e dever do
Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento
da pessoa, e preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação de trabalho”.

CONCEITO DE GESTÃO ESCOLAR
Gestão e administração articulam-se
entre si. A administração é uma forma
de organizar metas, recursos físicos, fi-
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nanceiros, materiais e recursos humanos.

necessários à efetividade das ações educacionais orientadas para a promoção
da aprendizagem e formação dos alunos.

Maximiano (2007), nos diz que o planejamento, a organização, a liderança, a
execução e o controle são considerados decisões e funções sem os quais o
ato de administrar estaria incompleto.
Nos dias contemporâneos, considera-se
as pessoas como o centro de todas as ações,
que elas fazem a diferença e a partir dessa
observância ergue-se o conceito de gestão.

Dentro da administração surge a gestão
escolar para complementar o trabalho
coletivo pela mobilização de pessoas.
O conceito de gestão educacional, por
tanto, pressupõe um entendimento diferente da realidade, dos elementos envolvidos em uma ação e das próprias
pessoas em seu contexto; abrange uma
série de concepções, tendo como foco
a interatividade social, não considerada
pelo conceito de administração, e, por
tanto, superando-a. (LUCK, 2007, p.55)

O termo gestão deriva do latim gestione e significa gerir, gerencia, administração. Administrar é planejar, organizar,
dirigir e controlar recursos, visando atingir determinado objetivo. Gerir é fazer
as coisas acontecerem e conduzir a organização para os seus objetivos. Portanto, gestão é o ato de conduzir para a
obtenção dos resultados desejados. (OLIVEIRA; PEREZ JR; SILVA, 2002, p.136)

Na legislação brasileira, a gestão escolar democrática do ensino público é
prevista por lei. Está respaldada pelos
artigos 205 e 206 da constituição Federal de 1988, pelos artigos 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº
8.069 de 1990) e pelos artigos 3º, 13ºe
14º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº9.394 de 1996).

Gestão é a prática de organizar, administrar, conduzir e gerir os recursos necessários para a ação de pessoas com a finalidade de realizar as
metas e os objetivos a serem alcançados.
Para que o andamento da escola aconteça com eficácia é necessário
que haja uma organização e para
isso, a gestão escolar é indispensável.
Sobre as responsabilidades conferidas a
gestão escolar Luck (2009, p.23) nos diz que:

Para que acontecer a gestão democrática de forma concreta, é preciso haver uma
articulação entre todos os atores da comunidade escolar, sendo eles os professores,
os estudantes, os profissionais de apoio
da escola, a equipe gestora, as famílias e a
comunidade a qual a escola está inserida.

A gestão escolar constitui uma das
áreas de atuação profissional na educação destinada a realizar o planejamento,
a organização, a liderança, a orientação,
a mediação, a coordenação, o monitoramento e a avaliação dos processos

A gestão de pessoas, de sua atuação
coletiva e organizada, constitui-se, desse
modo, no coração do trabalho de gestão
escolar. Essa gestão corresponde à superação do sentido limitado de administração
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de recursos humanos para a gestão escolar
que “se assenta sobrea mobilização dinâmica do elemento humano, sua energia e talento, coletivamente organizado, voltados
para a constituição de ambiente escolar
efetivo na promoção de aprendizagem e
formação dos alunos. (LUCK, 2007, p. 27).

A gestão democrática possibilita que as
vozes dos seus atuantes sejam ouvidas para
assim entender e agir em concordância com
realidade sociocultural do seu contexto.

ATRIBUIÇÕES DA GESTÃO ESCOLAR
É por meio da Gestão Escolar que
acontece a organização pedagógica e
burocrática que garante o bom funcionamento da unidade educacional e que possibilita o sucesso da realização dos projetos, planos e estratégias
idealizados pela comunidade escolar.
A Lei de Diretrizes de Base da educação
Nacional (Lei nº 9.394/96) nos esclarece
as principais atribuições da gestão escolar:
Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as dos seus sistemas de ensino, terão a incumbência de:
IElaborar
e
executar
sua
proposta
pedagógica;
II- Administrar seu pessoal e seus
recursos
materiais
e
financeiros;
IIImento

assegurar
dos

o
dias

cumpriletivos;

IV- Velar pelo cumprimento do pla-

no

de

trabalho

de

cada

docente;

V- Promover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento;
VI- Articular-se com as famílias e a
comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola;
VII- informar pai e mãe, conviventes ou
não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola;
(Redação dada pela Lei nº12.013, de 2009)
VIII- notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da comarca e
ao respectivo representante do Ministério
público a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de cinquenta por cento do percentual permitido por
lei. (Incluído pela Lei nº 10.287, de 2001)
Como vimos, a Gestão Escolar é a responsável por todo o andamento pedagógico atuando no planejamento e organização da proposta política e pedagógica
de ensino da escola. É encarregada pela
administração da parte física e institucional. E é responsável também pela gestão de
recursos humanos que engloba a comunidade, pais, alunos, o corpo docente e todos os profissionais que atuam na escola.
O Projeto Político Pedagógico e o Regimento Escolar, são instrumentos fundamentais na Gestão Escolar Pedagógica
pois é através deles que as Unidades Educacionais devem pautar suas atuações.
Conforme a visão de Vieira (2008), o
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planejamento, a elaboração e a execução
de uma proposta pedagógica são a principal das atribuições das unidades de ensino, devendo assim na sua gestão, trilhar
um caminho orientado por esta finalidade.

zendo os ajustes cabíveis e assim garantir um ambiente de trabalho organizado
e uma equipe competente e motivada.
É através do planejamento que o gestor
traça metas a serem alcançadas e também as ações necessárias para abranger
tais metas, sendo indispensável a concordância entre todos os protagonistas
educacionais para que todas as finalidades
sejam realizadas de forma satisfatória.
Catelli (2002, p.43) nos diz que:

CONCEITO DE GESTOR
O gestor é uma pessoa crucial para
andamento escolar no âmbito pedagógico e administrativo. Ele também coordena os trabalhos para resultar em um
ambiente fértil em desenvolvimento educacional seguindo as vertentes das Políticas Públicas do Estado e da legislação
educacional, além de promover a integração entre toda a comunidade escolar.

Planejamento é a mais básicas de todas as funções gerenciais e a habilidade
com que esta função está sendo desempenhada determina o sucesso de todas
as operações. Planejamento pode ser
definido como processo de reflexão que
precede a ação e é dirigido para a tomada de decisão agora com vista no futuro.

É do diretor da escola a responsabilidade máxima quanto a consecução eficaz da política educacional do sistema
e desenvolvimento pleno dos objetivos
educacionais, organizando, dinamizando
e coordenando todos os esforços nesse
sentido e controlando todos os recursos para tal. Devido sua posição central
na escola, o desempenho do seu papel
exerce forte influência (tanto positiva,
como negativa) sobre todos os setores
pessoais da escola. ( LUCK, 2004 p.32)

SUBSÍDIO DO GESTOR ESCOLAR
PARA PROMOVER UMA EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE
A gestão escolar através de suas políticas e participação coletiva, deve abranger todos os seus envolvidos e o gestor
como o grande orquestrador dessa
dinâmica deve ser conhecedor de todo
o processo educacional que se estende
desde a administração até a sala de aula.

Algumas das características desse
profissional é a capacidade de coordenar,
preocupar-se com a formação continuada da sua equipe, compartilhar conhecimento, planejar, organizar, orientar, inspirar e incentivar a equipe, liderar e ser
agente de mudanças pois as pessoas não
são estáticas e vivem constantes transformações e o gestor precisa atentar-se
para a necessidade de seus atores, fa-

A gestão escolar constitui uma dimensão
e um enfoque de atuação que objetiva promover a organização, a mobilização e a articulação de todas as condições materiais e
humanas necessárias para garantir o avanço
dos processos socioeducacionais dos estabelecimentos de ensino, orientados para
a promoção efetiva da aprendizagem dos
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alunos, de modo a torna-los capazes de
enfrentar adequadamente os desafios da
sociedade globalizada e da economia centrada no conhecimento.( LUCK, 2000, p.7).
É fundamental também que o gestor
saiba valorizar e motivar todos os
protagonistas do cotidiano escolar.

A identidade escolar pode ser construída
através do seu Projeto Político Pedagógico
que deve ser elaborado de forma coletiva e
participativa, que ofereça aos seus alunos
uma educação de qualidade, possibilitando-os que venham se desenvolver plenamente e se tornem cidadãos críticos, atuantes e aptos para o exercício consciente
da cidadania e para o exercício do trabalho.

[..] motivação é entendida como um
processo que precede a ação humana, por
vezes intrínseco, quando objetiva um resultado, ou seja, o valor da ação está condicionado a este resultado. Outras vezes
intrínseco, cujo objetivo é a própria ação
e o resultado é visto como consequência
natural secundária. (SANTOS,2008 p.50).

Para isso, caminhos devem ser considerados pelo gestor e comunidade escolar, vejamos alguns deles:
Cimentar a comunicação com os pais
e/ou responsáveis e alunos: É de grande
relevância a comunicação entre pais e /
ou responsáveis e escola para um bom
envolvimento escolar, pois contribui e
muito para a aprendizagem do aluno.

O Gestor é um mediador da comunidade
ao qual atua e precisa ouvir as vozes de todos os seus comtemplados e à medida que
a gestão se propõe a uma escuta atenta do
coletivo trilha-se assim um caminho para
construir a identidade da escola atendendo
as necessidades e interesses sociais e culturais da comunidade ao qual está atuando,
trazendo significados para a suas atuações.
Sampaio (2004, P.123) ressalta:

Incentivo ao trabalho colaborativo: vivenciar a cooperação entre os pares e também entre toda a comunidade escolar, aflora o espírito de comunhão, de confiança
mútua, e co-responsabilidade nas decisões.

É o próprio grupo que vai descobrindo
o seu modelo, assumindo o papel de responsabilidade social através das trocas
nos estudos, encontros, seminários, vivencias, como também através dos limites, dificuldades e potencialidades de
seus integrantes, modelo que vai sendo construído pelo próprio grupo e que
lhe dá segurança e disponibilidade, podendo então agir integralmente com sua
equipe de trabalho e com toda a escola.

Realizar conselhos de classe: É o momento em que a direção se reúne com a
equipe pedagógica e corpo docente para
discutir e avaliar as ações educacionais e
também analisar possíveis caminhos para
garantir um bom ensino e aprendizagem
para todos os seus estudantes sempre respeitando e considerando as singularidades.
Para se chegar a um bom resultado do
ensino/aprendizado dos alunos, exige-se
um comprometimento íntegro e coletivo
de toda a equipe escolar onde todos trabalhem em prol de um ambiente desafiador
que promova novas descobertas e novas
aprendizagens sendo gerido por um gestor
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que assegure um espaço propício para o
diálogo, troca de experiência e participação
ativa de todos rumo ao conhecimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da pesquisa realizada, constata-se que a educação é um processo social e que a escola precisa acompanhar as
transformações e desafios da sociedade
para garantir aos alunos o desenvolvimento integral de suas potencialidades a fim
de que se tornem cidadãos críticos, conscientes de seus deveres e direitos e atuantes na sociedade a qual estão inseridos.
Para se alcançar o principal foco da
escola, que é garantir a aprendizagem
efetiva e significativa do aluno, faz-se
necessário uma articulação entre toda
a comunidade escolar para promover mudanças e intervenções no processo de aprendizagem de acordo com a
realidade e peculiaridade de cada um.
A organização e a gestão são instrumentos fundamentais para atingir as metas traçadas, bem como, criar ações para
que o objetivo final seja alcançado. Para
que todas essas ações aconteçam um personagem é indispensável: o gestor escolar.

efetiva nas tomadas de decisões, sempre
focando no aprendizado do educando.
O Gestor precisa ser atuante em todos
os contextos da escola e ter a preocupação
de integrar as pessoas, motivá-las e supervisionar o que por elas está sendo feito.
Este profissional precisa atentar-se para
a proposta de ensino, sobre quais competências elas irão desenvolver nos educacandos, acompanhar se a mediação
da aprendizagem está acontecendo de
forma que comtemple a todos e observar como está a relação de professor e
aluno. É da sua competência também
orientar e acompanhar as avaliações
dos processos necessários a eficácia das
ações educacionais para a promoção
da aprendizagem e formação do aluno.
É importante ressaltar que a pesquisa realizada nos traz que a qualidade
do ensino não depende somente do diretor, apesar ser fundamental e indispensável para que ela aconteça, depende
também da participação e comprometimento de todos os atores envolvidos

O gestor escolar é o profissional que
deve orquestrar todo o andamento escolar tanto no âmbito administrativo, quanto no âmbito pedagógico. Ele é o mediador de todas as ações escolares. Diante
disso, cabe ao gestor a responsabilidade
de promover uma gestão democrática e
participativa, onde pais, alunos, comunidade, corpo docente e demais profissionais da escola tenham participação
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OS JOGOS A SERVIÇO DE UMA PRÁTICA EDUCATIVA INTERESSANTE E PROMOTORA DAS APRENDIZAGENS
RESUMO: O presente artigo aborda o uso dos jogos nas práticas pedagógicas desenvolvidas em unidades escolares. Nesse sentido, discute-se a possibilidade de promover
aprendizagens significativas por meio de jogos e como o uso desses podem ajudar a
transformar práticas educativas desinteressantes, em aulas mais atrativas e prazerosas.
Igualmente, apresenta-se o histórico dos jogos na Educação e sua conceituação com
vistas de como esses foram utilizados e como podem ser utilizados hoje para formar
melhor os estudantes da nossa época. Reflete-se ainda sobre o que temos acerca do
trabalho com jogos nas práticas pedagógicas atuais e onde podemos e queremos chegar com o uso planejado e adequado dos jogos no cotidiano das salas de aulas. Outro
viés deste trabalho é discutir como efetivamente os jogos podem adentrar as escolas
não como um mero passatempo nas unidades escolares, mas como um meio de promoção de aprendizagens significativas aliadas a momentos de diversão e descontração
e assim serem ferramentas eficazes na construção da produção do conhecimento.
Palavras-chave: jogos; aprendizagem significativa; integração.
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INTRODUÇÃO

desses recursos só foram popularizados na Revolução Francesa, em 1789.

Os jogos aparecem logo nas primeiras
civilizações e caminharam paralela e juntamente ao desenvolvimento dos seres
humanos. Desde seu surgimento, o jogo
é visualizado como um código no qual
os que participam se envolvem de forma
voluntária em situações artificiais a partir
de regras preestabelecidas e obrigatórias
a todos que se envolvem no jogo.

Sobre os primeiros estudos acerca dos
jogos e seu uso para aprimorar a aprendizagem, sabemos que esses remontam
à Grécia e a Roma antigas, haja vista,
que Platão reconhecia a importância do
aprendizado por meio do lúdico opondo-se assim ao uso da violência e da repressão para promover o ensino. Num
momento posterior, Aristóteles observou a importante relevância do uso da
ludicidade para bem preparar as pessoas para a vida adulta, enfatizando assim a promoção da capacidade educativa por meio de jogos e brincadeiras.

É importante salientar, que foi somente no século XVIII com o reaparecimento das ideias humanistas, que o
que chamamos hoje de jogos didáticos
passaram a existir, inclusive passando a
ser auxiliares efetivos dos processos de
ensino e aprendizagem. Uma questão
curiosa é que, o uso desses jogos, eram
restritos aos príncipes e à nobreza e uso
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Depois, passou-se a enxergar o potencial da atividade lúdica como recurso educativo, inicialmente para o
aprimoramento da leitura e do cálculo. Nos séculos seguintes, a variedade
aumentou, e o jogo didático se tornou instrumento para a apropriação de
conhecimento em qualquer disciplina.

Passando ao século XX, Lev Vygotsky
e suas teorias ressaltaram a concepção
de que os jogos auxiliam a organização
dos espaços de ensino e aprendizagem.
Vygotsky, foi assim, com formação na
área da psicologia, foi pioneiro ao destacar e estruturar um pensamento
teórico sobre as contribuições dos jogos e do lúdico ao campo da Educação.

Isso se desvela, quando o teórico
russo, associou seus estudos ao desenvolvimento intelectual da criança à interação social viabilizada pela ação de
brincar. Atualmente, teóricos do campo da Educação, os responsáveis pelos sistemas de ensino, gestores e professores estão diante de um dilema:
como dosar a ludicidade e o aprendizado de tal forma que essas duas
caminham juntas e se complementam?

Revista Educar FCE - 20 ª EDIÇAO - MAIO - 2019

Podemos assim dizer que a atividade
propostas, envolvendo jogos e brincadeiras, não pode ser desinteressante a ponto
de perder o caráter lúdico, e não deve ser
descontextualizada de tal forma que não
apresente uma situação a ser refletida sobre o conteúdo que está sendo ensinado.
Encontrar o ponto de equilíbrio é o desafio maior e crucial do educador ao trabalhar com esse recurso nas salas de aula.

CONCEITUANDO JOGOS
Ao ouvir a palavra jogo, cada um de
nós formará em sua cabeça uma forma diferente do que é “jogo”. Isso, provavelmente
se deve ao motivo de existirem vários tipos de jogos e com finalidades diferentes.
Alguns tem o objetivo de estimular a imaginação, outros enfatizam a ideia de promover regras, outros preconizam motivar
a colaboração e assim por diante. Kishimoto (2011) afirma que “o jogo é uma atividade estruturada, parte de um princípio
de regras claras, de fácil entendimento”.

um sistema linguístico que funciona dentro de um contexto social; o segundo é um
sistema de regras; e o terceiro é um objeto.

Sobre o primeiro nível e a compreensão
de que o jogo depende de um sistema de
linguagem incutido no contexto social em
que se realizar, Kishimoto (2011, p. 18)
afirma: “Há um funcionamento pragmático da linguagem, do qual resulta um conjunto de fatos ou atitudes que dão significados aos vocábulos a partir de analogias”
Sobre o segundo nível do jogo, podemos afirmar que quando alguém joga está
ao mesmo tempo identificando e atuando numa estrutura sequencial regida por
regras e envolvido numa atividade lúdica.
Quanto ao terceiro nível, o jogo como
objeto, dá-se a materialização do jogo, por
diversos meios: papelão, madeira, plástico, pedras, metais etc. obviamente, cada
jogo tem um objeto que o materializa.

O QUE TEMOS E O QUE QUEREMOS
Dois pesquisadores franceses, melhor
apontam a compreensão do significado
de jogo. Gilles Brougere e Jaques Henriot
(apud Kishimoto) apresentam o significado
do termo jogo por três níveis de diferenciação. São eles: o primeiro é o resultado de

Uma sala de aula, cadeiras em fileiras, copiar o que está escrito na lousa
em um caderno, levantar da cadeira na
hora do intervalo ou em pausas para ir
ao banheiro. Você já deve ter cansado só
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de ler esse trecho. Imagine, então, encarar essa rotina cinco vezes por semana
por no mínimo cinco horas. Essa é a rotina da maioria dos estudantes brasileiros.

lúdica dentro do ambiente educacional
deve servir somente para recreação e para
o desenvolvimento de habilidades, como
por exemplo, habilidades psicomotoras.

Mas fora da escola, a rotina e a realidade são bem diferentes: celulares,
tablets e jogos dos mais variados estão a um toque e cada vez mais cedo
na vida das crianças e o “melhor” a
qualquer momento e em qualquer lugar.

[...] o processo de construção do saber por
meio do jogo como um recurso pedagógico ocorre porque, ao participar da ação
lúdica, a criança inicialmente estabelece
metas, constrói estratégias, planeja, utilizando, assim, o raciocínio e o pensamento.

A questão agora é: as práticas de ludicidade estão na maioria das vezes em espaços
externos ao ambiente escolar. E para vários especialistas, os fatores que tornam a
escola um espaço cada vez menos atrativo
para crianças e adolescentes é exatamente
a falta de práticas lúdicas no seio escolar
levando os estudantes à falta de interesse, às questões disciplinares e à evasão.

É primordial entendermos que a inclusão
de jogos no contexto da escola, apesar de
ainda gerar polêmica entre professores e
em praticamente em toda sociedade, esses recursos são importantes para instigar
os estudantes à vencer desafios que motiva-os a conhecer e superar seus limites.
Outro aspecto interessante, é desmistificar a concepção popular que é a atividade

Durante o jogo ocorrem estímulos, obstáculos e motivações, momento em que a
criança antecipa resultados, simboliza ou
faz de conta, analisa as possibilidades, cria
hipóteses e com esse processo constrói o
saber. O educador, nesse contexto, possui o papel de mediador no processo de
ensino-aprendizagem. (RAU, 2011 p. 67).

É preciso pensar em ações estruturais na Educação, que passa pelos
sistemas estruturais, pelas unidades
escolares e pelas práticas pedagógicas dos professores, onde todos apostem em ferramentas de ensino capazes
de chamar a atenção dos estudantes.

Uma das possibilidades é o trabalho
com jogos bem elaborados e utilizados
adequadamente, fazendo com que os estudantes gostem mais de participar das
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aulas por essas terem se tornado mais
atrativas, promovendo a interação entre os permitindo àqueles que têm maior
dificuldades de compreensão, entendimento e aprendizagem a acessar o currículo de uma forma menos tradicional.

Sobre a formação do professor, no Brasil o Ministério da Educação incentiva
professores e alunos a utilizarem a Britannica Escola Online, que é uma plataforma de aprendizagem com o objetivo
de oferecer materiais para a formação do
professor no que diz respeito a materiais
que auxiliem o processo de ensino aprendizagem, por meio de jogos interativos,
vídeos, pesquisas, recursos multimídia,
mapas, notícias, biografias dentre outros.

JOGOS E APRENDIZAGENS
Brincar, divertir e interagir é essencial
ao ser humano, pois são nessas ações
que nós nos desenvolvemos, trabalhamos com nossa criatividade e também
podemos estudar. Assim, podemos afirmar que brincar possibilita ótimas oportunidades de ensino e aprendizagem.

Especificamente, sobre os jogos é possível defender a ideia de que independentemente de ser categorizado como
educativo ou não, os jogos podem promover desenvolvimento pois apresentam em sua gênese desafios crescentes.
Os jogos estimulam os estudantes ao
despertar sua curiosidade e criatividade,
pois desenvolvem sua concentração e
Esses recursos auxiliam os professores raciocínio. Além disso, proporcionam
na criação de seus planos de aulas por uma forma de aprender mais prazerosa.
meio de buscas por assuntos no sistema.
No entanto, convém lembrar que a capacitação do professor e os meios necessários para que ele desenvolva seu trabalho
Segundo Mattar (2009), o aprendizae utiliza tais recursos depende de uma do está estabelecido sobre jogos está
série de outros fatores, uma vez que pro- fundamentado em duas premissas básimover ações que despertem a atenção e cas: os aprendizes mudam os diversos
o interesse dos alunos deve ser preocu- pontos essenciais e são de uma gerpação de todos: professores, unidades ed- ação que experimentou profundamente
ucacionais, governo, família e sociedade. enquanto crescia uma nova forma de
jogar (computadores e videogames).
Por isso, é determinante conhecer as
características e potencialidades dos es-
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tudantes para a escolha ou a construção
de um jogo mais adequado para o desenvolvimento de conteúdos específicos,
pois quando o jogo é bem construído e
aplicado contribui para uma aprendizagem colaborativa com vistas a oportunizar que todos aprendam e ensinem.

Quando refletem sobre as possibilidades de intervenção e de ensino com a
utilização do lúdico, os educadores sempre relatam experiências em que estão
presentes sentimentos e posicionamentos que evidenciam a relação entre educador e educando, adulto e criança.

Nessa perspectiva, se o educador
souber observar as perguntas que seus
alunos fazem, a maneira como exploram
objetos e brinquedos, ele irá perceber
que existem inúmeras possibilidades de
intervenção durante as atividades pedagógicas desenvolvidas na sala de aula. A
ludicidade como prática pedagógica requer estudo, conhecimento e pesquisa
por parte do educador. (RAU, 2011, p. 42).

A fim de facilitar nossa compreensão
sobre a relação jogo e aprendizagem significativa, por meio da perspectiva da
Neuropsicologia muitas vezes são “usinadas” e evoluem para o estágio mais
complexo a que se dá o nome de percepções, isto é, imagens com significados.

Destas áreas, o estímulo rapidamente
associa-se a saberes contidos no cérebro (a) e evolui para percepção mais
global. Ainda em mutação, as zonas secundárias e terciárias do córtex transformam essa percepção em imagens
sensoriais, o que, entretanto, requer a imprescindível colaboração da linguagem,
mesmo que seja a linguagem interior.

Assim linguagem e memórias começam
juntas, se desenvolvem unidas e uma sempre necessitará do apoio da outra. Como
produto desses processos neuronais temos a assimilação (b) e seus “produtos”
mais importantes: aprendizagem e pensamento, que são desmembrados em coisas
para sua análise e melhor compreensão.

Entre os fatores facilitadores da aprendizagem cabe destacar a motivação, a
curiosidade e alegria da descoberta, satisfação pelos resultados alcançados, o
elogio, o bom estimulante ambiente, a
empatia do professor e simpatia dos colegas e tudo isso resumido nas expressões
Afetividade e Ternura.Provavelmente não
existe qualquer outro recurso material
ou não que, como o jogo, possa propiciar
a integração de todos os elementos facilitadores que envolvem a Afetividade.

O conhecimento não é, pois, “cópia
da realidade”, mas uma reconstituição
da informação que chega, com os saberes existentes na memória. Se aproxima mais de um “desenho” que de uma
cópia.A assimilação é uma transformação da sensação de forma a torná-la
compatível com nossas estruturas men-
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tais,

e

estas,

por

sua

vez,

dependem

da

maturação.

Esta “estrada rodoviária” que nos leva do estímulo ambiental ao cérebro e sua “usinagem” transformando a informação em conhecimento mostra-nos que saberes não são
coisas que vem de fora ou que se captam do meio, mas sim processo interativo de construção e reconstrução interior e, dessa forma jamais será cópia da realidade. Poucas
atividades desenvolvidas pela criança em sua interação com o ambiente podem abrigar
tantos estímulos para essa usinagem como as experiências e jogos (ANTUNES, 2014, P. 32
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Priorizar experiências educativas a partir de jogos nas diferentes etapas e modalidades educacionais possibilita aos estudantes acessar o currículo de uma forma mais
prazerosa e interessante fazendo os avançar por caminhos não possíveis se não for
por auxílio e uso de jogos. É importante salientar que nem todos os jogos servem
para todos as etapas da Educação e para todos os estudantes, por isso a importância de se prever jogos, de fato, proporcione aprendizagens significativas para cada grupo de estudantes com vistas a quais objetivos se quer chegar com cada jogo proposto.
A possibilidade do desenvolvimento de sequências didáticas que priorizem o uso de jogos garante uma ação com vistas à uma educação integral dos estudantes potencializando
o uso de diferentes práticas pedagógicas e interações entre os pares. Por fim é importante deixar claro que os jogos não podem ser resumidos a instrumentos descontextualizados da prática pedagógica e das vivências significativas individuais e coletivas dos
educandos mas constituem em um repertório imenso de possibilidades criativas que po
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A NEUROPSICOPEDAGOGIA NO CONTEXTO ESCOLAR
RESUMO: A Neuropsicopedagogia se constitui como novo campo do conhecimento voltado a pensar e a agir sobre as dificuldades de aprendizagem. Este artigo está fundamentado na pesquisa bibliográfica, com publicações da literatura
bibliográfica de autores renomados que convergem para o ensino da leitura e da
escrita com crianças em idade de aprendizagem escolar, sendo a escola o espaço
institucional propício para ser desenvolvida uma prática Neuropsicopedagógica.
Este artigo aborda a importância do Neuro psicopedagogo na instituição escolar
como auxiliar na superação dos problemas de aprendizagem. O referencial teórico adotado para argumentação e confrontação dos dados obtidos é respaldado
nas ideias de vários autores onde se enfatiza as contribuições e as limitações ainda existentes na práxis Neuropsicopedagógica. Não existe aprendizagem que não
passe pelo cérebro, compreendendo a ciência a neurociência e a neuro aprendizagem; conhecer o funcionamento do Cérebro e do Sistema Nervoso é fundamental para entender o processo da aprendizagem. A plasticidade neural é maior
nas regiões cerebrais encarregadas da aprendizagem e as áreas do córtex cerebral
são simultaneamente ativadas durante esse processo; fatores importantes que
devem ser conhecidos pelos profissionais da educação. Os professores terão mais
sucesso na arte de ensinar estudando como o cérebro aprende.
Palavras-chave: Neuro Dificuldades de Aprendizagem; Aprendizagem significativa; Córtex Cerebral.
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INTRODUÇÃO

cimentos que se adquirem relacionam-se
com o conhecimento prévio que o aluno
possui, cabe ressaltar que este é um processo dinâmico em que o novo conceito
formado passa a ser um novo conhecimento que pode servir de futuro ancoradouro para novas aprendizagens (AUSUBEL et al., 1980; MOREIRA, 1999a, 1999b).

A Neuropsicopedagogia é um campo
do conhecimento que interage de modo
coerente com outros conhecimentos e
princípios de diferentes partes das Ciências Humanas: Psicológicas, Pedagógicas,
Sociológicas, Antropológicas, entre outras,
desconstruindo o fracasso escolar, entendendo o erro apresentado pelo indivíduo
no processo de construção do seu conhecimento, da aprendizagem significativa e
suas interações como fator importante no
desenvolvimento das habilidades cognitivas.

O conhecimento pré-existente na estrutura cognitiva do aluno, Ausubel denominou subsunçor, ou seja, subsunçor é todo
o conhecimento prévio do aprendiz que
pode servir de ancoragem para uma nova
informação relevante para o mesmo; desse
modo, existindo uma relação substantiva
entre os dois temos a aprendizagem significativa, sem dúvida alguma, um procedimento pedagógico eficaz a ser utilizado em educação. Alguns educadores defendem que os
alunos devem aprender significativamente.

Desta forma, o profissional da Neuropsicopedagogia assume papel de importância na abordagem e solução do problema
da dificuldade de aprendizagem na fase de
alfabetização. Como aprender a ler é para a
criança enfrentar novos desafios em relação
ao conhecimento linguístico, esta tarefa se torna complexa exigindo um trabalho
de equipe multidisciplinar cujo objetivo é
identificar quais as causas das dificuldades
de aprendizagem onde a etiologia da problemática pode ser fundamentada nos vários
tipos de transtornos cióptico e sócio familiar.

O conhecimento de linguagem oral que a
criança já traz consigo é extremamente importante para seu aprendizado. Pesquisas
bibliográficas mostram que este conhecimento deve ser aproveitado pelo educador
como forma de interação verbal. O aprendizado deve acontecer nos três espaços
da criança: Escola, família e sociedade.

As dificuldades existentes neste processo são esperadas, pois a relação do sucesso
na aprendizagem da leitura e das habilidades
intelectuais deve ser considerada. Crianças
que apresentam grandes habilidades intelectuais, com certeza terão maiores facilidades
para aprender a ler e escrever, ao compararmos com as que têm menores habilidades.

Muitas vezes, se supõe, que os problemas socioeconômicos da atualidade e a
desestrutura familiar (separação/divórcio)
impede a presença ativa dos pais na escola
aumentando assim o índice de indisciplina,
dificuldades educacionais e, consequentemente a isso, a evasão escolar, problemas
que poderiam ser amenizados se a família
interagisse mais na vida escolar dos filhos.

Outro fator a ser considerado é a aprendizagem significativa onde os novos conhe265
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Comete-se um erro grave quando se
pensa que a aprendizagem começa na
idade escolar; a verdade é que antes de entrar na escola a criança já desenvolve hipóteses e tem certo conhecimento sobre o
mundo, apresentando assim um conteúdo
significativo no contexto da aprendizagem.
Sabe-se que a influência familiar é fator
determinante e decisivo na aprendizagem
dos alunos. Pais ausentes, que nunca se
interessam pelo dia-a-dia dos filhos, tanto no âmbito escolar como sócio familiar,
expõe estas crianças a conviverem com
sentimentos de desvalorização e carência afetiva, gerando desconfiança, insegurança, improdutividade e desinteresse, e
consequentemente deixando marcas profundas nestes alunos, que futuramente
encontrarão mais dificuldades no processo pedagógico da aprendizagem escolar.
A responsabilidade que a sociedade
coloca na escola vem desencadeando a
inversão de valores. Muitos pais acham
que a educação familiar não tem relação
com a educação escolar, quando na verdade é justamente o contrário, ou seja,
a educação escolar que é um complemento da educação adquirida na família.

ALFABETIZAÇÃO COM AUXÍLIO
DA NEURO PSICOPEDAGOGIA
O processo da alfabetização engloba o
desenvolvimento de um conjunto de competências que farão fluir o ler e escrever, obedecendo a uma sequência pré-estabelecida
por um currículo de alfabetização, que direciona o aprender a aprender (metacognição).
Vygotsky, (1988), na etapa inicial da es-

colarização o aluno está aprendendo a ler; a
prioridade, a atenção e o esforço se concentram em quebrar, decifrar o código alfabético,
entender o que significam os sinais gráficos,
e que palavras querem representar, esta é a
etapa do aprender a ler. Na segunda etapa o
aluno já decodifica as palavras sem esforço e
é capaz de lê-las com fluência, ele vai ler para
aprender: aprender o significado das palavras,
os conceitos transmitidos num determinado
texto, descobrindo novos horizontes. O professor possui papel ativo, sendo capaz de desafiar o aluno para que este se sinta cada vez mais
hábil ao realizar uma tarefa considerada difícil.
Os educadores detêm o conhecimento, sendo preciso usar diferentes estratégias (metodologias) para alcançar os objetivos propostos,
pois os educandos ao serem alfabetizados se
diferenciam no que se refere ao tempo e espaço.

O QUE FAZER COM ALUNOS QUE
PARECEM NÃO APRENDER?
Autores renomados ensinam que vários
aspectos merecem ser considerados, mas um
deles é fundamental: essas crianças precisam
de acompanhamento diferenciado e próximo.
Mesmo que contem com a ajuda dos colegas
nas propostas em duplas, é indispensável a
intervenção direta e constante do professor.
O apoio será importante, em certos momentos, para incentivá-los a continuar manifestando suas ideias. A relação que se estabelece com a criança e com o que ela produz
é fundamental para que ela se sinta capaz de
aprender. Em outros momentos, porém, cabem
intervenções mais explícitas para que fiquem
atentas às características do sistema de escrita.
266
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A escola como modo de socialização
específico e como lugar onde se estabelecem as formas específicas de relações sociais; ao mesmo tempo que transmite os
saberes, os conhecimentos, está fundamentalmente ligada as formas de exercício
do poder. Isto não é somente verdade da
escola: todo modo de socialização, toda
forma de relação social implica ao mesmo tempo na apropriação de saberes
(constituídos ou não como tais como saberes objetivados, explícitos, sistematizados, codificados) e a aprendizagem de
relações de poder. (Vincent, 1994, p.14)
Ainda segundo Gimeno Sacristán (2000,
p.211), (...) um método se caracteriza pelas
tarefas dominantes que propõe a professores e alunos. Um modelo de ensino, quando se realiza dentro de um sistema educativo se concretiza numa gama particular de
tarefas que tem um significado determinado. Uma jornada escolar ou qualquer período de horário diário é uma concatenação
singular de tarefas dos alunos e do professor.
Essa ótica, afirma o autor, o número, a variedade e a sequência de tarefas,
bem como as peculiaridades na sua aplicação e no sentido que elas assumem
para professores e alunos, junto com
sua coerência dentro da filosofia educativa adaptada, definem a singularidade
metodológica que se pratica em classe.

JOGOS EDUCATIVOS
Por que utilizar jogos educativos no
processo ensino aprendizagem? Piaget e

Vygotsky são unânimes em suas teorias sobre a importância da utilização dos jogos no
processo de ensino aprendizagem.Para Piaget (1978, p. 370) os jogos têm dupla função:
Consolidam as estruturas já formadas
(aprendizagens significativas). Dão prazer e/
ou equilíbrio emocional à criança. Ele classifica os jogos em várias fases de acordo com
as estruturas mentais. As crianças do Ensino Fundamental I (6 a 10 anos) se encontram nas fases pré-operatório e operatório
concreto, tornando-se imprescindível o contato com o objeto de aprendizagem o que
é favorecido através da utilização de jogos.
(VYGOTSKY, 2001, P. 59-83 E P. 119-142),
realça a influência do lúdico no desenvolvimento infantil, por meio deles as crianças
aprendem a agir, tem a curiosidade estimulada e adquirem iniciativa e autoconfiança,
proporcionando o desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da concentração.
O processo de compreensão da natureza alfabética do sistema de escrita desenvolve nas
crianças mecanismos de leitura e de escrita
de palavras. Apesar de muitas delas aprenderem esses mecanismos com relativa facilidade,
o desenvolvimento das habilidades relacionadas à leitura e à escrita de palavras leva tempo e requer treino por parte das crianças. Para
isso, um conjunto de atividades de leitura e
escrita de palavras e frases deve fazer parte
do planejamento pedagógico das professoras
desde o primeiro ano do Ensino Fundamental.
A CONTRIBUIÇÃO DOS PAIS NA APRENDIZAGEM DE ALUNOS QUE APRESENTARAM BAIXO RENDIMENTO ESCOLAR
Sabendo que as dificuldades de aprendiza267
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gem e de comportamento vêm crescendo assustadoramente nas escolas, muitos pesquisadores têm direcionado as suas pesquisas
para este tema, enfocando a importância da
família na aprendizagem escolar. Os resultados obtidos deixam claro que a família tem
uma influência muito grande no desempenho escolar dos filhos, podendo intervir no
sentido de motivar os alunos para frequentarem a escola, bem como auxiliá-los no
desenvolvimento de suas competências e
habilidades, através de um relacionamento amigável com os colegas e professores.
Segundo vários autores, os pais precisam
estar envolvidos com os filhos e com a escola, tendo conhecimento das dificuldades de
aprendizagem enfrentadas pelas crianças para
poder ajudá-las visando um desenvolvimento
global, onde esteja incluída e educação escolar, a social e a formação intelectual do aluno.
FUNAYAMA (2005, p. 27-28) nos diz que existem pais que infantilizam a criança e o problema, não se preocupando com as dificuldades
dos filhos (SMITH; STRICK 2001, p. 17). nos
dizem ser extremamente importante que o pai
de crianças com dificuldades de aprendizagem
se alie a escola, para que possam trabalhar um
plano de desenvolvimento apropriado, voltado para estes alunos, no intuito de garantir
as necessidades educacionais de seus filhos.
Acreditando que com o passar dos anos
o problema se resolverá automaticamente,
esses pais só procuram ajuda especializada quando a situação se agrava e o nível de
conhecimento e aprendizagem se apresentam muito abaixo do esperado, podendo ser
obrigados a repetir o ano letivo. Os pais precisam se conscientizar, que se a criança tem
dificuldades para realizar suas tarefas, precisando da ajuda ou da confirmação de out268

ras pessoas, e se junto a isso apresentar
algum problema de relacionamento com os
colegas, é necessário que procurem ajuda,
para que sejam analisados os motivos que
levam a este comportamento e assim evitar
futuros problemas educacionais dos filhos.
Os filhos só seguirão as regras se entenderem o motivo delas. Do mesmo modo, só
respeitarão os limites que conhecerem. Caso
contrário, farão tudo a seu modo. Por meio de
regras claras e bem estabelecidas em casa, o
filho saberá exatamente qual é a forma correta de falar, de pensar, de raciocinar e de
agir em cada caso, isso dará a ele segurança
e tranquilidade. Ter limites bem definidos
fará com que ele saiba até que ponto pode
ir, e isso lhe trará responsabilidade e caráter.
As autoras SMITH; STRICK (2001, p. 36)
ainda nos dizem que as crianças com dificuldades de aprendizagem, podem ser brilhantes, criativas e talentosas em outras áreas,
mas em nossa sociedade, onde se valoriza
muito o desempenho escolar, estas crianças
sentem-se fracassadas, principalmente se
comparando com as crianças que apresentam um melhor desenvolvimento cognitivo,
criando assim um bloqueio cada vez mais
acentuado no seu processo de aprendizagem.
Paralelo à sociedade, que busca cada vez
mais o êxito profissional e a competência
a qualquer custo, a escola também segue
esta concepção. Aqueles que não conseguem responder às exigências da instituição
podem sofrer com um problema de aprendizagem. A busca incansável e imediata pela
perfeição leva à rotulação daqueles que
não se encaixam nos parâmetros impostos.
Para evitar que o aprendizado escolar se
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torne um paradoxo, os pais têm a responsabilidade e o dever de traçar as regras e os
limites, em casa, no intuito de que seus filhos
aprendam o respeito e cresçam conhecendo valores éticos e morais. Assim, é preciso
entender: há uma grande diferença entre
criança “ativa” e criança “mal-educada”. Crianças precisam ter vivacidade, devem brincar, perguntar e até mesmo fazer bagunça.
O problema surge quando essas atitudes
passam dos limites, quando o filho não respeita aquilo que os pais consideram o mais
correto para ele. Os pais têm o dever de educar os filhos. Isso significa, inicialmente,
impor as regras essenciais ao seu bom convívio em casa e, em seguida, na sociedade
como um todo. Estabelecer horários e agir
de modo que deixe claro para as crianças a
existência de autoridade e de limites dentro de casa, ajuda a desenvolver elementos fundamentais na formação do caráter.
TIBA, (2002, p.183) nos diz que se houver uma parceria entre família e escola, se
as duas partes falarem a mesma linguagem
e apresentarem valores semelhantes a criança aprenderá sem grandes conflitos. É importante ressaltar que o papel que a família
representa na educação da criança é fator
primordial na formação da autoestima, e consequentemente na aprendizagem do educando, oportunizando lhes o crescimento como
sujeitos capazes de auxiliar na construção
de uma sociedade livre e democrática.
Quando a família não demonstra interesse
nos filhos e na sua vida escolar, a criança não
consegue progredir nos estudos, portanto, as
crianças aprendem a comportar-se em sociedade ao conviver com outras pessoas, princi-

palmente com os próprios pais. A maioria dos
comportamentos infantis é aprendida por meio
de imitação, da experimentação e da invenção.
A criança precisa receber regras claras e
objetivas, que premiam a boa conduta e disciplinam a má, sem gritos nem agressões,
apenas fazendo com que as regras sejam respeitadas. Existe uma diferença entre castigo e disciplina. Castigo é punição, agressão,
enquanto disciplina é ensino. Educar é transmitir vida. Fazer ameaças às crianças também não resolve, pois nem sempre os pais
as cumprem, o que acaba ocasionando perda de autoridade. Assumir a autoridade não
tem nada a ver com gritos ou uso de violência.
Não é esse o caminho para educar. É preciso ser firme no momento de mostrar os limites às crianças, mas também ser amoroso na
hora certa para que elas saibam que as regras
lhe estão sendo impostas porque você as ama.

NEUROCIÊNCIA: COMPREENDENDO O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA NERVOSO
A Neurociência busca compreender o funcionamento do sistema nervoso, integrando
suas diversas funções (movimento, sensação,
emoção, pensamento, entre outras). Sabe-se
que o sistema nervoso é plástico, ou seja, é
capaz de se modificar sob a ação de estímulos ambientais. Esse processo, denominado
de plasticidade do sistema nervoso, ocorre
graças à formação de novos circuitos neurais,
à reconfiguração da árvore dendrítica e à alteração na atividade sináptica de um determinado circuito ou grupo de neurônios. É essa
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característica de constante transformação
do sistema nervoso que nos permite adquirir
novas habilidades psicomotoras, cognitivas
e emocionais, e aperfeiçoar as já existentes.
O Sistema Nervoso Central é constituído
pelo encéfalo e pela medula espinhal, tem um
papel fundamental no controle dos sistemas
do corpo. As principais partes do encéfalo são:
cérebro, tálamo, hipotálamo, mesencéfalo, puente, cerebelo e a médula oblonga. O cérebro
é o centro de controle do sistema nervoso, é a
parte mais desenvolvida e a mais volumosa do
encéfalo, ele recebe aproximadamente 20% de
todo o sangue que é bombeado pelo coração.
Apresenta duas substâncias diferentes: uma
branca que ocupa o centro e outra cinzenta,
que forma o córtex cerebral. O córtex cerebral está dividido em mais de 40 áreas funcionalmente distintas, sendo que cada uma delas
controla uma atividade específica. O cérebro
se divide em duas metades, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. O lobo frontal
é o responsável pela cognição, o aprendizado.
Segundo a Psicopedagoga Maria Irene
Maluf em entrevista a Direcional Educador:
"O estudo das neurociências deveria ser aplicado nos cursos de especialização de professores". Defende que "não existe aprendizagem que não passe pelo cérebro, a ciência
a neurociência e a neuro aprendizagem, através de neuroimagens, são elementos importantes para evitar o fracasso escolar".
Afirma que conhecer o funcionamento do
cérebro e do Sistema Nervoso é fundamental
para entender o processo da aprendizagem.
Maluf, (2005), destaca a necessidade de
ajustes às características etárias específicas
270

dos alunos para atingir o sucesso escolar.
A plasticidade neural é maior nas regiões
cerebrais encarregadas da aprendizagem
e as áreas do córtex cerebral são simultaneamente ativadas durante a aprendizagem, fatores importantes que devem
ser conhecidos pelos profissionais da educação. Os professores terão mais sucesso na arte de ensinar estudando como o
cérebro aprende e utilizando estes conhecimentos na educação (grifos da autora).
Maluf, (2005), defende que o sucesso
escolar depende do apoio familiar como
sustentáculo biológico, social e emocional da criança. O apoio aos professores
e à escola é indispensável para ajudar
no desenvolvimento da capacidade de
aprender e alcançar a condição de autonomia, objetivo maior da educação.
Conhecer o funcionamento cerebral é
fundamental para compreender como se
dá a aprendizagem de todas as pessoas,
em todas as idades e situações, especialmente na escola, frente à educação formal.
Mas é importante ressaltar que como a
Neurociência cognitiva objetiva estudar e
estabelecer relações entre cérebro e cognição principalmente em áreas relevantes
para a educação, o diagnóstico precoce de
transtornos de aprendizagem está entre
as prioridades da Neuro aprendizagem, o
que revelará também melhores métodos
pedagógicos de desenvolver a aquisição
de informações e conhecimentos em crianças com transtornos e dificuldades do
aprender, assim como a identificação de
seus estilos individuais de aprendizagem
no contexto escolar. Isso tudo se deve
primordialmente às descobertas neuro-
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científicas em torno de como se desenvolvem
a atenção, a memória, a linguagem, a emoção
e cognição, o que traz valiosas contribuições
para se alcançar a educação. (MALUF, 2005).
Diante desse complexo sistema neural é que a estrutura pedagógica escolar
deve apresentar seu conteúdo programático, sua dinâmica de grupo com a classe e
sua dinâmica individual com alunos que
apresentam diversidade cognitiva à maioria dos alunos. A didática deve ser direcionada e seletiva procurando compreender se
a dificuldade de aprendizagem tem alguma
ligação com o ambiente sócio familiar ou trata-se de um fator de distúrbio neurológico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando a teoria e a dinâmica pedagógica apresentada pelas obras literárias
dos autores consultados, cresce a necessidade de reconhecer a importância e incorporar o conhecimento do funcionamento
do sistema nervoso e seu desenvolvimento, na prática pedagógica do educador.
Analisar a utilização dos recursos Neurocientíficos
da
Neuropsicopedagogia
como fator de identificação das dificuldades na aprendizagem escolar, verificando junto aos professores e coordenadores
a estruturação pedagógica, material e metodológica, respeitando o desenvolvimento e as diferenças cognitivas dos alunos.

parâmetro para as práticas e as intervenções
pedagógicas que se pretende construir no
novo Ensino Fundamental. Uma questão a ser
considerada refere-se ao respeito a essa criança e a seu tempo de vida. Segundo os autores consultados, a escolarização obrigatória
não pode dar excessiva centralidade aos conteúdos pedagógicos em detrimento do sujeito e de suas formas de socialização. Essa
proposição ganha especial destaque, principalmente se considerarmos as características das sociedades contemporâneas onde
a aprendizagem significativa (subsunção)
propicia maior desenvolvimento cognitivo.
Por outro lado, não podemos perder de
vista o direito desse segmento da população
ao conhecimento, em particular, o direito de
acesso à linguagem escrita. A criança é um
sujeito que interage com outros grupos sociais e com suas produções simbólicas, e a
linguagem escrita é uma dessas produções
com as quais as crianças têm, desde muito pequenas, uma familiaridade e uma curiosidade para conhecer e dela se apropriar.
Entretanto, as famílias e os profissionais
da educação sabem que assegurar o aprendizado da leitura e da escrita tem sido um
dos maiores desafios para a escola, principalmente considerando que a educação
integral deve acontecer nos três espaços
da criança: escola, família e sociedade.

Nessa perspectiva, as experiências, saberes e conhecimentos construídos na educação infantil, supõe-se, sobretudo, servir de
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DISLEXIA E INCLUSÃO NO CONTEXTO ESCOLAR NO ENSINO REGULAR
RESUMO: A presente pesquisa busca, a partir dos estudos de autores como Nico e Ianhez
e Topczewski enaltecer a necessidade de discutir sobre distúrbios de aprendizagem no ambiente escolar, especialmente a dislexia que é pouco mencionada, para que os educadores
consigam lidar com esta questão, de forma a prevalecer sobre as dificuldades. No decorrer
do trabalho, deseja-se relembrar o conceito de Inclusão e Educação Especial; discorrer sobre
o conceito da dislexia e as dificuldades na aprendizagem e desenvolvimento social com as
quais o indivíduo disléxico lida na escola; enaltecer a importância de ações especiais do professor polivalente para com o aluno disléxico em sala, e também a necessidade do suporte
pedagógico para estes profissionais, pois as dificuldades pelas quais eles passam podem
comprometer significativamente o processo de aprendizagem dos educandos, disléxicos ou
não. A heterogeneidade é característica da escola, e cada aluno tem as suas peculiaridades,
tanto no que diz respeito a dificuldades quanto as habilidades, entender esta questão é imprescindível no processo de ensino-aprendizagem, e a Educação Especial torne-se efetiva.

Palavras-chave: Dislexia; Educação Especial; Professor; Sala de Aula; Dificuldades.
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INTRODUÇÃO
Este trabalho pretende enaltecer a importância de tratar sobre a inclusão dos
alunos portadores de distúrbios de aprendizagem, tratando especificamente sobre
a Dislexia, e seus aspectos como: a construção das relações no ambiente escolar; a função da escola; e as dificuldades
do educando disléxico e do corpo docente neste processo. Pois pela ausência de
discussão sobre este tema, alunos que os
portam não são assistidos como alguém
de direito a educação especial a auxílio
significativo, portanto, a prática da Educação Especial tem ocorrido lentamente e
com falhas.
A princípio conceitua-se brevemente a
Inclusão e a Educação Especial, de forma
específica, e a relação entre as duas modalidades. Principalmente no que diz respeito a sala regular, e o professor polivalente responsável também pela prática
destas em sala, por é que passa maior
tempo em contato com os alunos, lidando diariamente com suas dificuldades e
conhecendo seu ritmo, dificuldades, habilidades e necessidades de intervenções.
Seguindo, deseja-se recordar o conceito da Dislexia, abordando origem; primeiras definições e a utilizada atualmente;
os sintomas inerentes a ela em fase escolar; dificuldades sociais com as quais o
aluno com dislexia se depara ao longo de
sua vida escolar, desde questões com os
educadores e colegas de classe a questões
emocionais, pois ser incompreendido
pode gerar as consequências que perduram por muito tempo e até mesmo a vida

toda. Por fim, trata-se de questões inerentes
a função de professor e da escola considerando também as dificuldades com as quais os
educadores lidam ao trabalharem com alunos
disléxicos, que não necessariamente são intricadamente ligados a Dislexia, mas podem
afetar significativamente o desenvolvimento
intelectual e social dos alunos, e a importância do suporte a este profissional para tornar
os resultados de sua atuação ainda maiores.
O conhecimento sobre distúrbios de
aprendizagem como a dislexia para despertar o interesse e aprimoramento dos profissionais para que sejam capazes detectar as
características possíveis sintomas Dislexia, e trabalhar com o educando disléxico
com respeito e compreensão, assim, professor e aluno terão experiências agradáveis
no processo de aprendizagem, e apesar
dos obstáculos, desfrutem dos benefícios
de conhecer e relaciona-se as diferenças.
A pesquisa foi baseada em estudos de teóricos como Maria Nico e Maria Ianhez (2003);
Topczewski (2010); Sassaki (1998), entre outros que produziram conhecimento em relação
a Inclusão, Dislexia, Educação, e Atuação do
Professor e a inclusão, também em outros recursos como artigos educacionais tratando
da educação inclusiva e a dislexia, presentes
em sites como Google Acadêmico, Scielo, bibliotecas virtuais, ABD (Associação Brasileira
de Dislexia), entre outras fontes que apareceram ao longo desta revisão bibliográfica.
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INCLUSÃO E EDUCAÇÃO ESPECIAL pensar na Educação Especial na escola regAo pensar profundamente sobre a inclusão percebe, que se trata de "a valorização
da diversidade dentro da comunidade humana. Quando a educação inclusiva é totalmente abraçada, nós abandonamos a ideia
de que as crianças devem se tornar normais
para contribuir para o mundo" (KUNC, 1992,
apud MRECH, 2004, p.14). Isto é, a Educação
Inclusiva é a presença de todos no ambiente
escolar, respeitando e acolhendo independente de deficiência, dificuldade de aprendizagem, dentre tantas outras peculiaridades.
Educação Inclusiva é o processo que
ocorre em escolas de qualquer nível preparadas para propiciar um ensino de qualidade
a todos os alunos independentemente de
seus atributos pessoais, inteligências, estilos de aprendizagem e necessidades comuns
ou especiais. A inclusão escolar é uma forma
de inserção em que a escola comum tradicional é modificada para ser capaz de acolher qualquer aluno incondicionalmente e de
propiciar-lhe uma educação de qualidade.
Na inclusão, as pessoas com deficiência estudam na escola que frequentavam se não
fossem deficientes. (SASSAKI, 1998, p. 8).
Sendo assim, a escola tem responsabilidade de modificar-se e aprimorar-se física
e pedagogicamente, para receber e auxiliar
a para que todos tenham não só o acesso à
escola, mas a permanência significativa mediante a educação de qualidade, e a mesma
oportunidade de desenvolvimento pessoal,
intelectual e social que todos os educandos,
pois estar dento da instituição apenas para
socialização, sem as adaptações necessárias
resume-se a integração. Assim, pode-se

ular, em seu significado mais amplo, como
sendo resultado da mudança que a adequada inclusão provoca no ambiente escolar.
Educação Especial, hoje não está resumida
a uma escola ou sala específica para atender
as necessidades de alunos com necessidades
especiais. Não menosprezando a existência
destes ambientes, e ressaltando a importância do aumento deles, é necessário considerar
esta modalidade como a atenção especifica,
prestada pelos professores polivalentes, as
necessidades dos alunos, dando o suporte
necessário para que eles acompanhem conforme seu intrínseco processo de aprendizagem, os conhecimentos discutidos em sala.
Porque é onde os alunos passam a maior parte do tempo, e muitas deles não tem acesso
a outro tipo de atendimento, portanto a Educação Especial está presente em todas as
ações da instituição e seus componentes, principalmente nas ações do professor regente.
Educação Especial que por muito tempo configurou-se como um sistema paralelo de ensino, vem redimensionando o seu
papel, antes restrito ao atendimento direto
dos educandos com necessidades especiais,
para atuar, prioritariamente como suporte à
escola regular no recebimento deste alunado (SASSAKI apud MENDONÇA, 1997, p.2)
Os disléxicos estão presentes nas escolas
regulares, o direito ao acesso a escola está
assegurado, Educação Especial, para estes
casos, precisa também ser aprimorada. Educação Especial precisa estar primeiramente,
internalizada nos detalhes das ações cotidianas do educador dentro de sala. no suporte
pedagógico oferecido pela escola através do
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educador para que o acesso que este aluno
tem a escola, não passe de físico. Para chegar
de forma efetiva ao alunado, é importante
que o professor tenha o apoio da gestão.
Apesar da falta de legislação específica para
apoio dos disléxicos, há nas leis alguns exemplos que podem ser utilizados como embasamento para os direitos destes alunos, como
por exemplo, segundo Ianhez e Nico (2003)
a Lei 8.069, de 13 de julho de 1900 (ECA)
Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para
o exercício da cidadania e qualificação
para o trabalho, assegurando-se-lhes:
I - Igualdade de condições
para o acesso e permanência na escola;
II - Direito de ser respeitado por seus educadores;
III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às
instâncias escolares superiores; (ECA,
apud IANHEZ E NICO, 2003, p. 129)
Respeitando a diversidade do ambiente escolar, cada indivíduo deve ter consideradas suas particularidades, tendo o
auxílio de acordo a densidade de suas dificuldades. Os processos avaliativos, portanto, devem proceder destas questões, e
seguir esta metodologia. Caso não ocorra, o aluno disléxico pode recorrer, aos
órgãos educacionais superiores. A LDB
9.394, de 20/12/1996 estabelece que:
Art. 13 – Os docentes incumbir-se-ão de: III - Zelar pela
aprendizagem dos alunos; IV – Estabelecer estratégias de recuper-

ação para alunos de menor rendimento. (...) Art. 24 – V, a) avaliação
contínua; prevalência dos aspectos
qualitativos sobre os quantitativos e
dos resultados ao longo do período
(LDB, apud IANHEZ E NICO,2003)
Para que se atenda o alunado de forma a assegurar seus direitos de forma satisfatória, é necessário que todos os agentes da
educação estejam trabalhando em harmonia.
A inclusão não ocorre com as ações solitárias
de apenas um personagem, mas de um grupo: Estado; escola; comunidade e educandos.

BREVE EXPLICAÇÃO SOBRE A
DISLEXIA
O Primeiro conceito da Dislexia surgiu
em 1925, a partir de pesquisas desenvolvidas pelo neurologista Samuel T. Orton. Dentre os estudos mais antigos, é a que mais se
aproxima da definição que hoje é utilizada
pela IDA (International Dyslexia Association) desde 1994, e aqui no Brasil traduzida
pela ABD (Associação Brasileira de Dislexia).
A dislexia é um dos muitos distúrbios de
aprendizagem. É um distúrbio específico da
linguagem, de origem constitucional, caracterizado pela dificuldade de decodificar palavras
simples. Mostra uma insuficiência no processo fonológico. Essas dificuldades na decodificação de palavras simples não são esperadas
em relação à idade. Apesar de instrução convencional, adequada inteligência, oportuni-
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dade sociocultural e ausência de distúrbios
cognitivos e sensoriais fundamentais, a criança
falha no processo de aquisição da linguagem
com frequência, incluídos aí os problemas de
leitura, aquisição e capacidade de escrever e
soletrar. IDA (IANHEZ e NICO, 2003 p. 23)

seus pertences; Confusão para nomear entre esquerda e direita; Dificuldade em manusear mapas, dicionários, listas telefônicas etc.;
Vocabulário pobre, com sentenças curtas e
imaturas ou longas e vagas; (ABD – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DISLEXIA, 2016)

Este distúrbio é de origem neurobiológica e hereditária. Afeta em maior proporção a leitura e escrita, porém, dá sinais
de sua presença ainda na fase pré-escolar,
como por exemplo o atraso na fala e no andar, tardar na compreensão do que lhe é dito,
desequilíbrio corporal etc. Algumas características da dislexia e fatores comportamentais do disléxico podem ser confundidas com
consequências de outras questões, por isso
o diagnóstico é torna-se ainda mais difícil.

É importante ressaltar que a inteligência não é afetada pela Dislexia. As pessoas
afetadas geralmente possuem inteligência
normal ou acima da média. Além dos sintomas inerentes ao distúrbio, o disléxico
pode apresentar comportamentos diversos,
como, por exemplo, dificuldade na socialização; indisciplina; tristeza; hiperatividade
etc. Estes comportamentos podem ser considerados erroneamente como motivos do
atraso da aprendizagem, e não como consequências da dificuldade. Por outro lado, é de
suma importância, um diagnóstico preciso
e multidisciplinar, composto por professor;
psicopedagogo; psicólogo; fonoaudiólogo
e neurologista, para que não rotule previamente o aluno como disléxico, pois alguns
fatores externos podem sim causarem dificuldades semelhantes aos sintomas da Dislexia.

Nico (2003, p. 15) relata que a dislexia afeta aproximadamente 15% da população mundial, isto significa que, a cada 25 alunos, em
média três são disléxicos, com maior ocorrência em meninos. Por afetar principalmente a
leitura e escrita, este distúrbio se manifesta
com mais clareza a partir dos anos iniciais do
Ensino Fundamental, na fase da alfabetização,
com as seguintes características, que podem se combinar de forma diferente dependendo do nível de gravidade e do indivíduo:
Dificuldade na aquisição e automação da
leitura e da escrita; Pobre conhecimento de
rima (sons iguais no final das palavras) e aliteração (sons iguais no início das palavras);
Desatenção e dispersão; Dificuldade em copiar de livros e da lousa; Dificuldade na coordenação motora fina (letras, desenhos, pinturas etc.) e/ou grossa (ginástica, dança etc.);
Desorganização geral, constantes atrasos
na entrega de trabalho escolares e perda de

DISLÉXICO NO AMBIENTE ESCOLAR
É na escola básica que a Dislexia se manifesta com maior intensidade, principalmente
na fase da alfabetização. O baixo desempenho pedagógico e social e a falta de intervenção
nesta fase podem resultar em sequelas que
durar por um longo tempo, e até mesmo por
toda a vida se não houver intervenção. Educadores que que atuam nesta fase precisam
estar preparados para reconhecer dificuldades incomuns, como os sintomas da Dislex-
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ia, não necessariamente, o professor precisa
ser especialista em distúrbios de aprendizagem, mas sim que seja motivado e disposto
a conhecer sobre o assunto, pois “o desconhecimento e a falta de preparo por parte dos
profissionais é o maior obstáculo para a criança disléxica” (TOPCZEWSKI, 2010, p. 31).
Não se deve pré-diagnosticar, pois a
formação deste profissional não permite,
porém, é importante ter um olhar atento as peculiaridades da aprendizagem
dos alunos, porque os dados sobre o desempenho do educando em sala são muito importantes no processo de avaliação
multidisciplinar, quanto mais cedo for o diagnóstico maior será a suavização dos sintomas.
Muitas vezes por não saber como lidar com
este distúrbio de aprendizagem, e não ter o
conhecimento ou suporte necessário para
auxiliar os educandos que apresentam dificuldades significativas na aprendizagem como a
Dislexia, o educador se vê limitado a ensinar
aos alunos que tem um bom desempenho, e
acabam utilizando a rotulação, que muitas vezes já vem de séries anteriores, como argumento para não rever sua metodologia, por vezes
sem perceber, resumindo toda a responsabilidade do processo se ensino-aprendizagem
ao aluno. Tal postura do professor, mesmo
que não sendo intencional, pode comprometer até mesmo as relações sociais disléxico.
O convívio em sala de aula pode ficar
desequilibrado dependendo das atitudes dos
professores. "Quando você criticado publicamente um aluno e entrega de bandeja
para a turma apelidos prontos, essa criança
pode ficar estigmatizada e ser rejeitada", comenta Sonia Losito. (POLATO, 2009, p.2)

Referente as peculiaridades dos disléxicos, João Alberto Ianhez, presidente da
ABD, em sua participação no livro “Nem
sempre é o que parece”, destaca a importância do suporte adequado aos alunos com
Dislexia, os “desiguais” : “A falta de atenção
adequada e o desconhecimento, levam muitas pessoas, consideradas desiguais, a se
afastarem ou serem afastadas do ambiente
escolar” (IANHEZ E NICO, 2003, p. 9). Deste
modo, tratar o disléxico igual a todos, no
sentido de desconsiderar sua singularidade,
é ignorar tanto suas dificuldades quanto
suas habilidades, e assim, mesmo que não
propositalmente, dificulte ou impossibilite o
seu avanço. Respeitar, as diferenças e auxiliar de acordo, é proporcionar a igualdade.
A dislexia, mais do que um distúrbio, é um
universo complexo e contraditório. Um universo interessante, constituído de indivíduos
igualmente interessantes, que convivem diariamente com um mundo de coisas tão fáceis,
as quais podem dominar rapidamente, e com
outras tão complicadas para eles, que, entretanto, parecem ser tão óbvias para outros.
Convivem com momentos de realização plena, mas ao mesmo tempo, assombrados pela
sensação do fracasso (IANHEZ, 2003, p. 17)
Quando se refere a realização plena,
Ianhez quer dizer que “pessoas com dislexia têm geralmente inteligência média (normal) ou acima da média” (NICO, 2003, p.
17). Por vezes, o cérebro desenvolve habilidades (inteligência média) ou super habilidades (acima da média) como forma de
suprir a defasagem nas áreas mais afetadas
pela Dislexia. Pode-se haver inclinação para
música, artes diversas, esportes etc., tais
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habilidades servem de consolo em meio as
frustrações, porém muitas vezes isto não é
valorizado. A importância das habilidades
supera a intensidade das dificuldades, e podem ser a ponte para novas aptidões sejam
desenvolvidas e novos saberes adquiridos.
Segundo Gardner (1995), a visão tradicional sobre o que é tradicional a inteligência, reprimiu o talento de muitos, ele afirma que a inteligência não deve ser vista de
forma genérica, única e comum, como em
um teste de QI, que nada mais é do que a
inteligência medida pela capacidade de responder algumas questões pré-estabelecidas.
(...) a teoria das inteligências múltiplas diverge dos pontos de vista tradicionais. Numa
visão tradicional, a inteligência é definida
operacionalmente como a capacidade de responder a itens em testes de inteligência. A
inferência a partir dos resultados de testes,
de alguma capacidade subjacente, é apoiada por técnicas estatísticas que comparam
respostas de sujeitos em diferentes idades;
a aparente correlação desses resultados de
testes através das idades e através de diferentes testes corrobora a noção de que a
faculdade geral da inteligência, g, não muda
muito com a idade ou com treinamento ou
experiência. Ela é um atributo ou faculdade
inata do indivíduo. (GARDNER 1995, p.21)
É importante que cada indivíduo, além
de ter seu próprio ritmo de aprendizagem e
modo de aprender, tenha considerado seu
próprio tipo de inteligência, sendo respeitado
pela subjetividade e possa que o aluno utilizar das ferramentas que já desenvolveu para
ampliar seus saberes de forma que não lhe
cause frustrações, pois o processo de apren-

dizagem torna-se prazeroso e interessante.

DOS EDUCADORES
Os educadores lidam, no dia-a-dia da
carreira com questões que prejudicam significativamente seu trabalho, e consequentemente a aprendizagem dos alunos, tais
questões somadas a Dislexia, causam um
transtorno ainda maior. Pressupõe-se que
o educador tenha formação suficiente para
lidar, com os distúrbios de aprendizagem, o
que poderia ser verdade, porém, apesar do
aumento nas discussões sobre o assunto, a
Dislexia ainda é raramente conhecida e discutida no ambiente escolar, e muitos já saem
da formação com um conhecimento tais
problemas de aprendizagem, e a esquecem
por não ouvirem falar. É necessário lembrar
de sua existência, assim como o TDAH, a Síndrome de Down, e tantas outras dificuldades,
distúrbios de aprendizagem e deficiências,
a Dislexia é muito presente na sociedade.
A escola deve proporcionar aos educadores: formatação, troca de ideias, experiências, aconselhamento e incentivo
para buscar conhecimento e trabalhar com
os disléxicos. Conforme a Indicação CEE
n° 5/98, de 15/04/98, “A educação escolar
consiste na formação integral e funcional
dos educadores, ou seja, na aquisição de capacidades de todo tipo: cognitivas, motoras,
afetivas, de autonomia, de equilíbrio pessoal, de inter-relação pessoal e de inserção
social” (IANHEZ E NICO, 2003, p. 131).
Nas formações continuadas costuma-se
se dá ênfase para assuntos que estão em alta,
como por exemplo Tecnologias para Apren-
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dizagem, Autismo, alfabetização, entre outros
que são de suma importância, mas é necessário
lembrar que a escola é um ambiente diverso,
portanto, os formadores precisam apresentar
outras realidades para ampliar o conhecimento e consequentemente a capacidade dos
educadores em trabalhar com a diversidade.
O termo formação continuada vem acompanhado de outro, a formação inicial. A formação inicial refere-se ao ensino teórico e
prático destinados a formação profissional,
completados por estágios. A formação continuada é o prolongamento da formação
inicial, visando o aperfeiçoamento profissional teórico e prático no próprio contexto de trabalho e o desenvolvimento de uma
cultura geral mais ampla, para além do exercício profissional (LIB NEO, 2004, p. 227)
A quantidade de alunos por sala é uma
questão que precisa ser levada em consideração quanto as dificuldades enfrentadas
pelos professores. Foi aprovado em 2007,
pela Câmara dos Deputados substitutivo
aos projetos de lei 597/07 e 720/07, que
alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB – (9.394/96), especificando
25 alunos por professor nos primeiros anos
do Ensino Fundamental (BRASIL, 2007).
Mesmo assim, muitas escolas públicas comportam um número consideravelmente maior
por sala, o que dificulta o trabalho do professor em relação a prestar suporte personalizado para cada aluno e consequentemente a
relação aluno-professor constitui-se de forma
rasa, porque muitos professores sentem-se
limitados a avaliar de forma somativa, e o
aluno mais precisa de auxílio é prejudicado,
“se está difícil ensinar a quem pode aprender,

podemos imaginar as limitações para ensinar
aqueles que apresentam os verdadeiros problemas de aprendizagem.” (ZORZI, 2015, p. 14)
Ligada a superlotação das salas de aula,
a indisciplina, inerente a esta fase que são os
anos iniciais Ensino Fundamental, tem crescido ao longo dos anos, e de forma pontual
pode ser uma das consequências da Dislexia. Parafraseando Oliveira (2005, p.21) A indisciplina individual afeta o desenvolvimento social e de aprendizagem da criança com
dislexia, além de muitas vezes desconcentrar a classe e o trabalho do professor, que
muitas vezes (retomando a formação para o
conhecimento em relação a dislexia) não consegue identificar esta inquietação como resultado de alguma dificuldade de aprendizagem e sim como o motivo pela qual ocorre
, ou do contrário, a indisciplina coletiva, não
permite que o professor perceba as dificuldades de algum aluno, que pela dificuldade
de aprender apresenta timidez e acabam ficando esquecidos, em meio a desordem
de seus colegas de turma, que, segundo
Parrat-Dayan citado em Silva (2009, P. 2)
[...] pode ser provocado por problemas psicológicos
ou familiares, ou da construção escolar, ou das circunstâncias sócio – históricas, ou então, que a indisciplina é causada pelo professor, pela sua responsabilidade,
pelo seu método pedagógico, etc. (SILVA, 2009, p. 2)

Para solucionar a questão da indisciplina e a
intervenção tenha resultado satisfatório, é importante que o professor tenha apoio da gestão
e familiares, para descobrir a origem. Porém,
em muitos casos a família é ausente da vida
escolar dos alunos, ou muitas gestões já não
se preocupam em unir escola e comunidade.
A indisciplina em sala de aula e na escola tem sido uma preocupação crescente nos últimos anos entre os educadores.
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Os grandes responsáveis pela educação de
jovens, como a família e a escola, não estão sabendo ou conseguindo cumprir o
seu papel. (GIANCATERINO, 2007, p.87)

do a possibilidade de desenvolver outras
habilidades porque a escola não está capacitada a questão das Múltiplas Inteligências estudadas e apresentadas por Gardner.

Além da educação formal, a escola tem
tido cada vez mais a responsabilidade de prestar também a informal, por motivos como:
responsáveis que mesmo querendo estar presentes, precisam trabalhar muito pelo sustento da casa; ou aqueles que realmente negligenciam a educação. A relação família-escola
é de sua importância para o desenvolvimento
do disléxico, pois muitos não tem acesso a
atendimento especializado, então cabe aos responsáveis, estender o trabalho feito na escola.

O suporte aos professores é de suma importância, para o aprendizado dos alunos, a
participação da família na escola auxilia na
solução de outros problemas como a indisciplina, e torna o ambiente da sala de aula
mais agradável, pois o professor pode prestar a devida atenção a cada aluno e sua
aprendizagem. A coordenação pedagógica precisa estar presente nesta relação.
Porém, o professor deve ter sempre autonomia para buscar novos conhecimentos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A gestão escolar deve se atentar a necessidade de formações que ampliem o conhecimento dos professores e coordenadores,
proporcionando um ambiente formativo que
estimule a busca coletiva e autônoma de novos
conhecimentos, pensando sempre na heterogeneidade da escola, pois todas as ações da escola interferem de forma significativa no desenvolvimento dos alunos, e sua formação social.

É direito de todos o acesso à escola e educação de qualidade. Muitas escolas não
dispõem de sala de recursos para atendimento especializado aos alunos que precisam, por isso a Educação Especial deve
estar presente na sala regular, pois apenas
estar presente dentro da instituição escolar,
não garante o direito à aprendizagem. A escola tem a responsabilidade aprimorar-se,
modificar-se sempre que necessário, para
isso a ação de órgãos superiores para o
suporte as escolas precisam ser mais ativo.
Os alunos com dislexia, por vezes são considerados pessoas incapazes de se desenvolverem intelectualmente, e por fim alguém
que não precisa de apoio para isto, pois tem
sua capacidade limitadas as dificuldades em
certas áreas. Por incompreensão e desinformação da comunidade escolar, além dos
sintomas da dislexia, lidam com diversas
questões que prejudicam as relações sociais
na escola, e por não verem solução para si,
optam pela evasão escolar, e desconhecen-
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A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS NO ENSINO DA MATEMÁTICA
RESUMO: Brinquedos e jogos desempenham um papel importante no desenvolvimento inicial
das crianças, certamente nos países mais desenvolvidos do mundo. Em tais países a produção
comercial de brinquedos está na liga do grande negócio. Feiras de brinquedos são realizadas, tanto nacionais quanto internacionais, e a variedade de brinquedos e jogos ultrapassa
as fronteiras internacionais em sua popularidade. Do ponto de vista doméstico, é provável
que em épocas festivas, uma família com filhos forneça o maior ímpeto em dar e receber
brinquedos e jogos. Isso não é de forma alguma um fenômeno novo. Descobertas arqueológicas indicaram que a fabricação de brinquedos existiu há mais de 4.000 anos, e muitos
dos brinquedos usados na época ainda estão sendo usados hoje de uma forma ou de outra.
Palavras-chave: Jogos; Educação Infantil, Matemática
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INTRODUÇÃO
Quase todo mundo gosta de brincar e
tal desejo continua durante toda a vida
de um indivíduo. Os psicólogos nos informam que brincar não é apenas um
preenchimento de um período vazio, ou
apenas uma atividade de relaxamento ou
lazer, mas é uma importante experiência
de aprendizado. Por exemplo, bebês brincam com os dedos das mãos e, ao fazê-lo,
criam uma interação social com adultos
que participam de seu jogo com eles. À
medida dida que o bebê se desenvolve,
essa mesma forma de brincadeira é estendida para ajudar a criança desenvolver.

Brincar também é visto como um meio
de combater as agressões; como meio de
aprender habilidades básicas de sobrevivência (como também é observável no
reino animal); como meio de aprender o
comportamento social (jogos competitivos
e cooperativos), bem como os meios comumente aceitos de relaxamento. Nesta
era moderna dos computadores, os jogos
de computador tornaram-se um importante componente de software. Argumenta-se que as crianças aprendem rapidamente a operar o computador através da
exposição aos jogos, uma vez que estão
motivados a fazê-lo. Se esse argumento
for aceito, então temos um exemplo concreto de aprendizagem através do jogo.

Em termos de tecnologia, as adições disponíveis aos computadores básicos para
estender seu alcance são novamente uma
experiência de aprendizado para crianças,
que muitas vezes desejam ampliar o alcance de seu computador para realizar jogos
mais complexos. Ao estimular a criança através os jogos de computador, podemos ver

O benefício na sala de aula e no laboratório quando os jovens progridem para
o aprendizado da ciência como especializações nos últimos anos do ensino médio.
Embora a maioria das escolas nos países
menos desenvolvidos provavelmente
não tenha computadores no futuro previsível, os alunos dessas escolas podem
desfrutar de suas primeiras experiências
no aprendizado da ciência e tecnologia
através de brinquedos e jogos. Para muitos, o único aprendizado estruturado de
ciência e tecnologia é o que eles receberam durante sua educação primária.

Ao introduzi-los à ciência e à tecnologia através de experiências familiares
e agradáveis, seus apetites podem ser
estimulados a continuar sua aprendizagem por meio da educação extra escolar, programas e, assim, tornar-se mais
útil para a comunidade como um todo.
Este documento de recursos é publicado para que os professores possam
reavaliar seu ensino e abordagem e, quando apropriado, incorporar algumas das
ideias contidas no seu ensino, de modo a
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criar um ambiente de aprendizagem
mais adequado para os seus alunos.

ao questionário que busca mais informações sobre brinquedos e jogos revelaram pontos de vista muito diferentes.

BRINQUEDOS E JOGOS - TODOS
SOMOS NA MESMA ONDA?

Dependia-se muito da maneira como o trabalho e o lazer eram relacionados, dos materiais disponíveis
para brincar e das ideias locais de infância e práticas de criação dos filhos.

Em 1978, como contribuição para
o Ano Internacional da Criança, a
Unesco e a Fundação Bernard van
Leer realizaram uma exposição
de brinquedos e jogos tradicionais para crianças, realizada pela primeira vez na Unesco, em Paris.
Na sequência desta exposição,
realizou-se uma reunião internacional em Londres, onde se realizou uma série de discussões sobre o tema brinquedos e jogos.
Em 1984 a Unesco publicou Brinquedos e jogos de crianças do mundo. O livro é dividido em duas partes,
a primeira é um ensaio introdutório
sobre o significado cultural de brinquedos e jogos, e a segunda parte contém fotografias da exposição.
Antes de tentar considerar os brinquedos e os jogos no ensino de ciências, algumas observações devem ser
consideradas para colocar as idéias
contidas posteriormente neste documento no contexto. As respostas

Onde fábricas, escritórios e escolas dividiam o trabalho de lazer, adultos e crianças, então a maioria dos jogos e objetos para jogar também foram separados.
Os objetos de brincadeira das crianças
eram vistos como brinquedos, alguns
com e sem significado educacional: mas
os brinquedos não estavam associados
a atividades lúdicas de adultos. Isso significava que os jogos de tabuleiro, que
poderiam ser jogados por ambos, tendiam a ser vistos como brinquedos, se
usados para brincadeiras de crianças,
mas como jogos, se adultos jogassem.
Uma maneira de fazer a diferença estava
na qualidade e no custo dos materiais. Por
outro lado, nas condições rurais, crianças
pequenas juntam-se aos adultos nas tarefas de ganhar a vida. Apesar do brincar ter
sido relatado, tanto adultos quanto crianças participando e fazendo seus próprios objetos de brincadeira, a existência de
brinquedos, como se entendia nos países
mais industrializados, era muito limitada.
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A partir dessas poucas observações,
podemos ver a dificuldade em considerar brinquedos e jogos e seu papel na
educação científica e tecnológica. No
entanto, nem tudo está perdido. Nos
círculos educacionais em todo o mundo há uma maior fertilização cruzada do
que em muitas outras esferas da vida.
Se olharmos para o currículo escolar, vemos muitas semelhanças no conteúdo que está sendo ensinado (embora a metodologia possa ser diferente).
Os Centros Nacionais de Desenvolvimento de Currículos incorporam em seus
currículos ideias de muitos países, que consideram adequadas às suas necessidades.
Talvez valha a pena gastar um pouco
de tempo observando as tendências no
ensino de ciências e tecnologia de ensino
fundamental e médio (SEF- PCNs, 1997).
O CURRÍCULO NA ESCOLA PRIMÁRIA

meiros projetos estavam preocupados em
fornecer material de recursos para professores, permitindo ao professor a maior
flexibilidade para alcançar esse objetivo.
O fornecimento de material de pupila
foi visto como sendo um fator inibidor. Em
contraste, nos Estados Unidos, os novos
programas desenvolveram uma variedade
de meios educacionais, incluindo livros e
carteiras de estudante, e kits de aparelhos,
como parte integrante de seu material.
Em ambos os países, os projetos posteriores continuaram na abordagem de
pesquisa centrada na criança; dentro do
Reino Unido, os projetos voltaram sua
atenção para a produção de material
didático em resposta a muitas solicitações
de professores e, nos Estados Unidos,
os projetos posteriores desenvolveram
textos de estudantes para acompanhar
edições do professor, bem como livros de
atividades dos alunos e livros de registro.

Durante os anos 1960 e início dos
anos 1970, as principais atividades de
desenvolvimento de currículo na ciência primária foram realizadas no Reino
Unido e nos Estados Unidos da América.

Durante a década de 1970, o desenvolvimento do currículo floresceu em
muitos dos países em desenvolvimento. Inicialmente, os programas produzidos em outros lugares foram adotados,
mas muitas vezes foram encontrados
em falta desde que foram desenvolvidos para um ambiente cultural diferente.

A publicação da Unesco, New Trends,
School Education, da Escola Primária, indica que a ênfase em ambos os países foi
para a aprendizagem centrada na criança
e descoberta. No Reino Unido, os pri-

Posteriormente, as atividades nacionais de desenvolvimento do currículo incorporam ideias e abordagens
de uma gama de programas produzidos externamente (MOURA, 1991).
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cação, comunicação, planejamento de
investigações (incluindo a consideração das variáveis) e a combinação dessas e outras habilidades de processo
necessárias para realizar as investigações.

É provavelmente verdade dizer que,
em todos os projetos de desenvolvimento de currículo nos níveis primário e secundário inicial da educação, fazendo a
abordagem centrada na criança, é mais
importante. A publicação New Trends foi
o seguimento de uma reunião de especialistas sobre a Incorporação de Ciência e Tecnologia Primária no Currículo da
Escola Primária (Paris, junho de 1980).

As atitudes associadas (da ciência
e não da ciência) geralmente incluem
o respeito pela evidência, a curiosidade, a reflexão crítica e a sensibilidade
aos seres vivos e ao meio ambiente.

CIÊNCIA NA ESCOLA PRIMÁRIA
PODE ENCONTRAR REAL DIVERTIMENTO

Quando processos e atitudes são considerados o foco principal, o papel do
conteúdo específico é geralmente minimizado; desde que as crianças abordam
um tópico cientificamente, não importa
qual seja o tópico, assim diz o argumento.
Subjacente à ênfase nas habilidades e atitudes do processo, há uma visão indutiva da ciência da aprendizagem. Supõe-se
que a coleta de informações por observação e a interpretação do que é encontrado, padrões e generalizações surgirão.

Uma questão importante na ciência da
escola primária tem sido a ênfase relativa no processo e nos conceitos. Resumidamente, o argumento para a visão de
processo da ciência é que as crianças devem desenvolver habilidades mentais e
atitudes que constituam uma abordagem
científica, a fim de serem capazes de investigar seu entorno e resolver problemas.

Desde que as previsões sobrevivam
aos testes, essas generalizações contribuem para o conhecimento conceitual das crianças sobre o mundo ao seu
redor. A escola alternativa de pensamento considera o ensino de conceitos
científicos fundamental para a compreensão das crianças sobre seu mundo.

Essas habilidades, argumenta-se, permitem que as crianças respondam ao
mundo em mudança em que vivem, raciocinar logicamente e saibam como buscar e usar evidências em todas as áreas
de sua atividade, não apenas na ciência.
As habilidades de processo a serem desenvolvidas têm sido descritas
de várias maneiras, mas geralmente são
tomadas para incluir observação, interpretações de observações e de dados,
inferência, previsão, hipótese, classifi288
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Os conceitos em questão são geralmente incluídos em títulos como propriedades de materiais, forças, movimento, energia e coisas vivas. A fim de adquirir
esses conceitos, considera-se importante que as crianças construam um corpo coerente de conhecimento através de encontros com conteúdo específicos.
Embora esses encontros os envolvam no uso de algumas habilidades de processo, o
foco principal está no produto em termos de conhecimento e conceitos, e não no processo de alcançar esse produto. A abordagem subjacente à aprendizagem é dedutiva;
as crianças aprendem as generalizações que usam para entender as coisas ao seu redor.
Os programas científicos da escola primária baseados nessa visão mostraram semelhanças consideráveis com os programas de ciências da escola secundária e foram encontrados em muitos países (como Cingapura e Indonésia) como uma primeira resposta à inclusão da ciência no currículo nacional
antes que a onda de desenvolvimento curricular começasse. alguns anos depois.'
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Portanto, o uso de habilidades de
processo é fundamental para o desenvolvimento de conceitos mais aceitáveis
e úteis. As ideias das crianças podem,
da mesma forma, permanecer incontestadas, a menos que seja feito um
esforço para assegurar que suas habilidades de processos sejam desenvolvidas e liberadas das ideias preconcebidas.
Assim, as crianças têm que ser encorajadas a observar muitas coisas diferentes
sobre objetos e eventos que estudam, a
considerar uma ampla gama de variáveis,
não apenas aquelas que primeiro acham
importantes, a buscar sistematicamente
padrões e relacionamentos e não apenas
aqueles que seus ideias existentes ou experiências passadas os levam a esperar.
Ao delinear a interação entre processo e
conceitos na aprendizagem, o artigo indica que Pesquisas em sala de aula recentes
(Osborne e Freyberg, 1985) mostram que
as crianças mantêm suas próprias ideias
apesar de terem sido "ensinadas", que são
mais cientificamente "corretas" sugerir
que mudar ideias criativas das crianças,
é partir das ideias que já têm e ajudá-las
a testar suas próprias ideias e as de outros, usando evidências para decidir quais
ideias são mais úteis para ter sentido.
das coisas ao seu redor (BORIN, 1996).

Em outras palavras, as crianças precisam ser ajudadas a abordar os problemas indutivamente e dedutivamente.
A interdependência das habilidades e
conceitos do processo na aprendizagem
significa que o desenvolvimento de cada
um deve ser perseguido simultaneamente
nas experiências científicas das crianças.

Atividades projetadas para incentivar
o desenvolvimento de habilidades do
processo isoladamente do desenvolvimento de conceitos (usando conteúdo
'vazio', como caixas pretas ou problemas
artificiais) são tão improdutivos de aprendizagem útil quanto ensinar princípios
científicos e generalizações por rotina.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora não se pretenda que este documento de recursos deva lidar em profundidade com o currículo e a metodologia de aprendizagem, o precedente delineia algumas das tendências no ensino das ciências.

É suficiente dizer que o uso progressivo de brinquedos e jogos de dificuldade crescente pode ser muito útil, não apenas na introdução de novos tópicos, ou na integração do currículo em termos da relevância de um
tópico para outro, mas também no desenvolvimento de algumas das habilidades do processo. referidos em conjunto com conceitos definidos.

A transição do nível primário para o nível secundário inferior de educação também pode se beneficiar do uso de brinquedos e jogos, especialmente se coordenada com o aprendizado que ocorreu no nível primário.
Ao considerar a tecnologia (por si só um processo que envolve conteúdo de várias disciplinas), a riqueza de compreensão do uso de "brinquedos de
construção", que já podem existir na comunidade ou ser desenvolvida localmente a partir dos chamados materiais de sucata, é amplamente reconhecida.
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OS AVANÇOS E AS DIFICULDADES DA INCLUSÃO ESCOLAR DE
PESSOAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS
RESUMO: O método científico escolhido para o presente artigo foi à revisão bibliográfica,
no qual se realizou o levantamento de dados e informações por meio de livros publicados,
monografias, artigos e trabalhos de conclusão de curso. O objetivo deste presente artigo é
identificar os avanços e as dificuldades que a inclusão escolar e os portadores de deficiência enfrentam ao longo dos anos. É possível concluir que a educação especial e a inclusão
escolar passaram por diversos avanços, vencendo as dificuldades, desde os primórdios
quando esses indivíduos eram assassinados, passando pelas civilizações antigas nas quais
algumas não discriminaram os portadores de deficiência, como acontecia no Egito, e outras que continuavam massacrando todo aquele que fosse considerado fraco como em Esparta, indo para a Idade média e finalmente a Idade Moderna que traz leis que garantem
os direitos básicos de tais portadores e punições, caso essas leis não sejam cumpridas.

Palavras-chave: Inclusão Escolar; Necessidades Especiais; Avanços; Dificuldades.
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INTRODUÇÃO
Atualmente, muito se fala sobre inclusão escolar e portadores de necessidades educacionais especiais, também
conhecidos como NEEs, uma vez que os
estudiosos e pesquisadores do assunto juntamente com a evolução das legislações possibilitaram aos portadores de
deficiências conquistarem seu espaço
e respeito dentro de nossa sociedade.
Sabe-se que desde os primórdios,
todo aquele que apresentasse uma deficiência ou síndrome era descartado pela
sociedade, muitas vezes eram abandonados a sua própria sorte, para que
morressem de fome e/ou frio, em algumas civilizações, os portadores de deficiência eram brutalmente assassinados.
A evolução da sociedade, das religiões
juntamente com a Legislação vigente permitiu que os portadores de síndromes
e deficiências, sendo ela física, intelectual ou múltipla, pudessem exercer seu
direito de viver em sociedade. Sua convivência em sociedade despertou diversas questões, sendo uma delas a sua
inclusão dentro de uma sala de aula.
Em virtude deste fato, é possível levantar o seguinte questionamento: Quais
foram os avanços e as dificuldades enfrentadas na inclusão escolar de portadores
de necessidades educacionais especiais?
A escolha do tema se deu por meio de
minha experiência como professora do ensino fundamental II. Minha vivência dentro de sala da aula de uma escola pública
que apoia e realiza a inclusão de alunos

com necessidades educacionais especiais
trouxe o interesse em relação aos avanços e
dificuldades da inclusão escolar. Como metodologia de trabalho, realizado por meio de
pesquisas que contém critérios específicos e
internos, sendo eles: “coerência; consistência, capacidade de resistir a argumentos contrários; originalidade (não ser tautologia);
relevância; objetividade (evitar formulações
ideológicas)”. (PRODANOV, 2013, p.14)
Segundo Tartuce (2006, p. 12), método
científico “é a expressão lógica do raciocínio associada à formulação de argumentos convincentes. Esses argumentos, uma
vez apresentados, têm por finalidade informar, descrever ou persuadir um fato”.
O método científico escolhido para o presente artigo foi à revisão bibliográfica, no
qual se realizou o levantamento de dados e
informações por meio de livros publicados,
monografias, artigos e trabalhos de conclusão
de curso. O objetivo deste presente artigo é
identificar apresentar os avanços e as dificuldades que a inclusão escolar e os portadores
de deficiência enfrentam ao longo dos anos.

CONCEITO NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS (NEE)
A compreensão e entendimento dos
avanços e dificuldades da inclusão escolar de portadores de necessidades educacionais especiais são obtidos por intermédio de compreensão dos conceitos de
necessidades educacionais especiais (NEE).

CONCEITO DE NEE E SUA CLASSIFICAÇÃO
De acordo com Marchasi e Martin(1990,
p.16) os portadores de necessidades educacionais especiais “apresentam um prob295
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lema de aprendizagem, durante o seu percurso escolar, que exige uma adaptação
mais específica e uma gamade recursos
educativos diferentes daqueles necessários para os seus companheiros da mesma idade”. Já para Brennan (1988, s/p),
o conceito de necessidades educacionais especiais pode ser considerado como:
Há uma necessidade educativa especial quando um problema (físico, sensorial, intelectual, emocional, social ou
qualquer combinação destas problemáticas) afeta a aprendizagem ao ponto de serem necessários acessos especiais
ao currículo, ao currículo especial ou modificado, ou a
condições de aprendizagem especialmente adaptados para
que o aluno possa receber uma educação apropriada. Tal
necessidade educativa pode classificar-se de ligeira a severa e pode ser permanente ou, manifestar-se durante uma
fase do desenvolvimento do aluno (BRENNAN, 1988, s/p).

Segundo Correia (1993), o conceito de necessidades educacionais especiais abrange
alunos com problemas físicos, intelectuais,
sensoriais emocionais e as dificuldades de
aprendizagem, sendo elas derivadas de fatores ambientais ou mesmo, fatores orgânicos.
Essas necessidades educacionais especiais são classificadas em dois grupos:
caráter temporário e caráter permanente.
O primeiro grupo é caracterizado por dificuldades de aprendizagem passageiras
relacionadas ao cálculo, escrita e leitura.

A luta dos portadores de necessidades
especiais começou desde os primórdios,
quando o homem ainda vivia na idade da
pedra. A conquista por seu espaço foi sendo adquirida aos poucos, em algumas culturas menos tardiamente que outras.
Os indivíduos que nasciam com alguma
deficiência, independentemente de qual fosse,
eram abandonados para morrer, contudo, todo
aquele que sofresse qualquer injúria ao longo
de sua vida e se tornasse “inválido” para a sociedade da época teria o mesmo do destino.
A aceitação do portador de necessidades
especiais foi construída por intermédio da religião. Com o surgimento do cristianismo, que
pregava o amor ao próximo e por meio do batismo o indivíduo passava a ser portador de
uma alma e ganhava o merecimento de viver.
Para compreender os avanços e as dificuldades da inclusão escolar é preciso entender o histórico da educação especial no mundo e no Brasil juntamente com o histórico
da deficiência física, intelectual e múltipla.

HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNDO

As dificuldades de caráter permanente são
caracterizadas por alunos que apresentam
deficiências intelectuais, físicas, sensoriais ou
múltiplas. No qual o currículo para sua aprendizagem deve serdiferenciado e planejamento.

O mundo primitivo é separado em quatro
épocas, sendo elas: Idade da Pedra Lascada, Idade da Pedra Polida, Idade do Bronze
e Idade do Ferro. Os historiadores não possuem grandes informações sobre a vida dos
deficientes nesta época. Sabe-se que dependendo da tribo em que o indivíduo vivia, ele
era integrado ou segregado da sociedade.

HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Em algumas tribos, quando um membro
nascia com deficiência ou mesmo tornava-se
296
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deficiente ao longo dos anos, ele era integrado ao grupo e exercia funções específicas naquele grupo. Os membros doentes,
considerados mais fracos ou mesmo deficientes eram protegidos pelos demais. Contudo, em outras tribos, eles eram totalmente
segregados do grupo, e nenhum dos seus
membros possuíam permissão para manter contato com o indivíduo separado. Existiam tribos que assassinaram brutalmente
os membros considerados inaptos para o
grupo ou os usava como isca para a caça de
animais. De acordo com Silva(1987, s/p):
Alguns dos povos primitivos a respeito dos quais obtivemos informações não se preocupam ou não se preocupavam (conforme o caso) com as pessoas deficientes
em termos de vida ou de morte, mas tomavam atitudes
discriminatórias contra elas, como nos casos ainda hoje
verificados dos habitantes da ilha de Bali -- Os nativos da
ilha de Bali, na Indonésia, estão tradicionalmente impedidos de manter contatos amorosos com pessoas muito
diferentes do normal, ou seja, albinas, retardadas, hansenianas, e em geral com pessoas portadoras de defeitos
físicos sérios ou problemas mentais (SILVA, 1987 s/p).

Com o passar do tempo, a grande maioria das tribos foram evoluindo seus métodos para tratar doenças, fraturas, amputações ou injúrias de qualquer natureza.
Quanto mais aprimorado seus métodos
iam se tornando, maiores eram os números de extermínio de crianças, jovens e
adultos portadores de alguma deficiência.
Naquela época, o extermínio era a forma
escolhida por diversos grupos por medo do
desconhecido e por falta de informações.
A forma precária em que viviam a falta de
comida e muitas a migração que as tribos
realizavam, independente do motivo, forçava os membros saudáveis a acreditar que
seria difícil para esses indivíduos sobreviverem. Nas culturas antigas, como o Egito,
uma das civilizações mais desenvolvidas da
297

antiguidade, tinha uma forte organização
econômica e social, em que a medicina era
separada de acordo com a classe social do
indivíduo, ou seja, a nobreza e a pobreza.
Os custos de um médico sacerdote
eram altíssimos, em virtude das dificuldades originadas pelo estudo que levavam
anos, além de possuir provas eliminatórias
e a promessa de não ensinar a nenhum
indivíduo os conteúdos da medicina.
Segundo Silva (1987, s/p) “Quanto ao
atendimento médico às camadas menos
favorecidas da população, sabe-se, por alguns documentos, que em dias prefixados
os doentes eram transportados ao templo,
onde sacerdotes mais jovens ou em formação davam seu atendimento gratuito”.
Não informações relatadas nas pirâmides
ou pergaminhos sobre deficientes físicos ou mentais nesta época, entretanto, estudos mostraram que fraturaseram tratadas de forma deveras eficiente.
Atualmente, após exames realizados
em diversas múmias, constatou-se a existência de um número considerável de
deficientes físicos, especialmente entre
os faraós. Acreditasse que essas deficiências eram heranças genéticas, uma vez
que os faraós casavam se entre irmãos.
Os hebreus sofreram bastante com
sequelas provenientes da escravidão,
tais como acidentes diversos, agressões
ou mesmo as marcas da própria escravidão, como explica Silva (1987, s/p),
Além das deficiências ou das deformações consideradas como consequências
diretas de pecados ou de crimes, tais como
a cegueira, a surdez, a paralisia, por exem-
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plo, entre os hebreus havia também aquelas
provenientes de acidentes, de agressões,
de participação em lutas armadas contra
inimigos do povo, e também de punições
previstas em lei. Havia também as deficiências que eram marcas da própria escravidão:
orelha ou nariz cortado, dedos ou a mão decepados, olhos vazados. (SILVA, 1987 s/p)

iam uma alma e com ela, o direito de viver.

Segundo Silva (1987, s/p), existia um
grande número de deficientes visuais. O ar
seco e a areia do deserto causavam diversas enfermidades aos olhos dos moradores
daquela região. Todos eles possuíam funções
dentro da sociedade e não eram segregados.
Já em Atenas ou mesmo em Esparta, os bebês
que apresentassem alguma deformidade
ao nascer, ou mesmo fossem considerados
fracos, eram brutalmente assassinados ou
abandonados para morrer de fome e/ou frio.

Fato que não pode ser desmentido é que,
apesar da baixa qualidade dos serviços, nos
últimos decênios da Idade Média a Europa estava praticamente coberta por uma verdadeira
rede - desarticulada, é verdade - de hospitais,
casas de abrigo a doentes, enfermarias em conventos e mosteiros e também de casas montadas para abrigar pessoas necessitadas de
tudo para poder sobreviver. (SILVA, 1987 s/p).

Foi somente na idade que esse paradigma começou a mudar. Por muitos anos, durante seu início, o extermínio de portadores
de deficiência continuou sendo realizado
livremente.Sob a acusação de serem bruxos
ou feiticeiros, alguns indivíduos deficientes foram queimados vivos durante o período da Santa Inquisição. Segundo Silva(1987,
s/p) “Durante toda a Idade Média e especialmente durante seus séculos mais obscuros crianças que nasciam com seus membros
disformes tinham pouca chance de sobreviver, em virtude das crenças e às histórias
fantásticas transmitidas” (SILVA, 1987,
O extermínio de pessoas portadoras
de deficiências começou a ser suprimido com crescimento do cristianismo juntamente com o batismo. Ao “descer nas
águas” do batismo, os indivíduos, sendo
eles portadores de deficiência ou não, adquir-

Os religiosos começaram a cuidar de crianças abandonadas e de pessoas que não
eram mais consideradas capazes pela sociedade. Foram montadas estalagens, hospitais
e enfermarias com a finalidade de procurar possíveis curas para os que precisavam.

De acordo com Mendes (1995), foi na
idade média que se iniciou a fase de institucionalização, em que os indivíduos portadores de qualquer tipo de deficiência
passaram a ser segregados em casas, hospitais e enfermarias. No final da idade média
e no começo do renascimento, os indivíduos passaram a se ver como atuantes da sociedade, e com este fato, começaram a buscar o porquê de tudo o que ocorria ao seu
redor, deixando de lado a ideia de que tudo
era uma benção ou um castigo de Deus.
Durante este período, a ciência foi criada
e a medicina aprimorada, especialmente pelo
fato da igreja católica começou a perder seu
espaço e sua grande influencia para o cristianismo e também para o protestantismo.
Com a Santa Inquisição extinta, os portadores de deficiência, sobretudo, a física,
puderam viver livremente nesta sociedade.
Os hospitais e centros médicos ofereciam
tratamentos mais sofisticados e eficientes:
298
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Os poderes comunais, as paróquias,
os mosteiros e abadias que já acumulavam experiências das mais variadas naturezas, procuravam cuidar dos doentes
agudos e crônicos, prestando-lhes
serviços de ordem cada vez mais eficiente.

• Pedro Ponce de León que escreveu o
livro “doutrina para os surdos-mudos”
após se dedicar e obter muito sucesso
com a educação de 12 crianças surdas;
• Charles Michel de l’Epée que em 1755
criou a primeira escola pública destinada a portadores de deficiência auditiva;

O cuidado médico começará a ser
prestado por intermédio desses hospitais, em geral por meio de médicos contratados ou pagos pelo poder público local. No entanto, quanto aos homens de
maior posse e suas respectivas famílias,
continuou a prevalecer o costume de
serem tratados em suas próprias casas,
e nunca nos hospitais. (SILVA, 1987 s/p)

• Valentin Haüy em 1784 criou na
França, mais exatamente em Paris
um instituto especializado em deficientes visuais, o aluno Louis Braille
foi o criador do sistema Braille.
Entretanto, apesar dos avanços e direitos conquistados pelos portadores de deficiências, as crianças que apresentavam
qualquer deficiência intelectual no estado
grave/severo, eram sentenciadas à morte.

Nesta mesma época, foi inventada uma
língua de sinais, extremamente parecida
com o Braille usado atualmente, para que os
deficientes auditivos pudessem se comunicar. A partir deste ponto, os portadores
deste tipo de deficiência foram tidos como
“normais”. De acordo com Carmo (1991),
o renascimento foi uma época fortemente
marcada por personalidades portadoras de
deficiências nas áreas da cultura, arte, ciências, música, tais como Johanner Kepleer e
Galileu Galilei, ambos deficientes visuais.

Naquela época, ainda se acreditava que
esses portadores de deficiência eram semelhantes aos humanos, contudo, eles não
possuíam alma por ser “o mal encarnado”.
Segundo Silva (1987, s/p), os intelectuais e
religiosos da época também sustentam essa
tese tendo, por exemplo, Lutero que renegou a natureza humana em uma criança em
razão da severidade de sua deficiência. Tal
fato é constatado em um dos seus relatos:

De acordo com Jimenez (1994), foi
exatamente nesta época que os primeiros pesquisadores interessados em
compreender e auxiliar os portadores de deficiência surgiu, sendo eles:
• Bauer
estudou
a
cia surda-muda por
comunicação
por

Há oito anos havia em Dassau uma dessas crianças que
eu, Martinho Lutero, vi e examinei. Tinha doze anos de
idade, usava seus olhos e todos os seus sentidos de tal
maneira que a gente poderia pensar que era uma criança normal. Mas ela só sabia fartar-se tanto quanto
quatro lavradores. Ela comia, defecava e babava e se
alguém tentasse segurá-la, ela gritava. Se alguma coisa
ruim acontecia, ela chorava. Assim, eu disse ao príncipe
de Anhalt: se eu fosse o príncipe, eu levaria essa criança
ao rio Malda, que passa perto de Dassau e a afogaria.
Mas o príncipe de Anhalt e o príncipe da Saxônia, que
estavam presentes, recusaram-se a seguir meus conselhos. Eu disse, então: Bem, então os cristãos rezam o

deficiênmeio da
escrito;

• Jerônimo Cardan passou a questionar a tese defendida por
Aristóteles, que alega não existir o pensamento sem palavra;
299
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De acordo com Niza (1996), nesta época,
as escolas começaram a sentir a necessidade
de uma educação igualitária, em que todos
os alunos deveriam ser ensinados como um
só. Em relação a as dificuldades de aprendizagem, os primeiros estudos começaram
a surgir nos Estados Unidos, somente
após o regime nazista, no qual os pesquisadores Alfred Strauss e Heins Werner
começaram a desenvolver teses referentes
à deficiência intelectual e lesões cerebrais.

Pai Nosso nas igrejas e pediram que Deus leve o demônio embora. E assim foi feito diariamente em Dassau, e
o retardado morreu um ano depois (SILVA, 1987 s/p).

Para Ferreira e Guimarães (2003), foi somente na Idade Moderna que o homem
passou a ser entendido como um ser pensante, um animal racional que por meio de
planejamento e execução de atividades
podem melhorar a igualdade no mundo.
As teorias de genética auxiliaram para
um período de grandes melhorias médicas, deixando dormente a ideia da educação para os portadores de deficiências.
Em 1866, Down estudou e explicou o, até
então chamado de mongolismo, observando suas características e desenvolvimento fisiológico. Atualmente, tal patologia é conhecida como Síndrome de Down.

Para Sahb (2006, s/p), “com apoio nestes trabalhos, surgiram métodos pedagógicos de grande interesse, como os
inúmeros processos de aprendizagem baseados na atenuação e minimização de estímulos não essenciais ou irrelevantes”.
Entretanto, foi somente em 1995 que
as legislações referentes aos direitos dos
portadores de deficiências foram colocadas em prática, sendo fiscalizada e trazendo punições severas como pagamento de multas e privação da liberdade.

Contudo, de acordo com Correia (1997,
p.69), “O surgimento de instituições leva a
aceitar certa responsabilização na educação
de crianças com deficiência, ao mesmo tempo, imbuída por uma ambiguidade profunda
com respeito ao fenômeno das diferenças individuais que implicam limitações e deficiência”.Diante do surgimento destas instituições,
a educação especial passou a ser caracterizada por uma fase de muito otimismo, sendo
criadas as primeiras escolas residências para
deficientes visuais, auditivos e intelectuais.

HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO
ESPECIAL NO BRASIL
Assim como no histórico mundial, o Brasil possui poucos relatos referentes aos
portadores de deficiências durante o Brasil colonial. Sabe-se que os escravos eram
constantemente castigados e muitos não
chegavam à terceira idade, em razão da
carga de trabalho e suas complicações.

As duas Guerras Mundiais trouxeram mudanças para este pensamento. A primeira Guerra Mundial trouxe alguns questionamentos
para a sociedade,como o papel das crianças, a
prevenção de doenças e também de deficiências, e a saúde como foco principal. A segunda
Guerra Mundial constatou os mesmo problemas da primeira guerra, parte dos indivíduos
perderam membros, sentidos ou começaram
a apresentar diversas perturbações mentais.

Entretanto, pouco se sabe em relação
aos deficientes físicos e intelectuais e também sobre aqueles que se tornavam “incapazes” para aquela sociedade ao longo da
vida. Os índios matavam qualquer criança
que nascesse com alguma deformidade, os
gêmeos também eram assassinados, eles
300
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acreditavam que eles eram a encarnação
do mal. Bebês e crianças que apresentasse
qualquer sinal de síndromes ou deficiências intelectuais eram enterrados vivos.Os
índios jovens e adultos que fossem acometidos por patologias incapacitantes ou perdessem um de seus membros ou sentidos
eram deixados no meio da mata ou floresta
para morrer. Os idosos tinham o mesmo fim.
Em relação aos negros africanos sabe-se
que nenhum negro com enfermidades ou
portadores de deficiências era sequestrado
como produtos de vendas. Eram procurados negros saudáveis e fortes.Em 1543 a
primeira casa de Misericórdia foi criada, no
qual tinha a missão de atender os indivíduos que possuíam alguma patologia crônica ou mesmo aguda. As crianças que eram
abandonadas também ficavam nesse local.
Lembremo-nos que quase todas essas pobres Casas de Misericórdia mantinham a tristemente famosa Roda dos Expostos, na qual muitos recém-nascidos com
deformações foram colocados por mães
desesperadas, tendo eles sido criados em
orfanatos ou nos conventos, como elementos à margem da sociedade. (SILVA, 1987 s/p)
Esse panorama durou durante todo
o período de escravidão, cerca de, três
séculos e meio. Semente no século XIX
, com a abolição da escravidão e com os
avanços da medicina, ciências entre outras áreas que foi possível colocar os portadores de deficiências como pessoas dignas.
Em 1874, começaram os tratamentos
no hospital psiquiátrico da Bahia, os deficientes visuais e auditivos eram isolados
do convívio em sociedade, ainda que nosso fosse necessário tal tipo de tratamento.
A partir de 1903 a educação especial foi
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ganhando espaço e o pavilhão Bourneville foi
criado. Em 1923, outro pavilhão foi criado, o
do hospital Juqueri. Esses dois pavilhões foram
importantíssimos para os portadores de deficiências, trazendo a conscientização e a discussão em relação à educação destes deficientes. De forma lenta, a partir da proclamação da
República, não somente a educação especial,
como a educação de maneira geral, começou
a ser expandida em todo o território brasileiro.
Segundo Pessotti (1975, p.7), “Neste
período, a rede pública escolar se preocupar
com a deficiência mental decorrência da influência por parte da psicologia que passou
a influenciar nos processos de ensino”. Ainda de acordo com o autor, “este fato pode
ser verificado, em São Paulo, com a criação
do Laboratório de Pedagogia Experimental,
na Escola Normal de São Paulo em 1913”.
Nas décadas de 1930 e 1940, a educação
especial passou por um processo de expansão,
o poder público e entidades privadas-assistenciais voltaram seu olhar para os portadores de deficiência, criando e expandindo escolas especializadas neste tipo de educação.
Em 1950 o Governo Federal assumiu o
atendimento educacional de indivíduos portadores de deficiência, criando campanhas que
difundisse o seu papel em relação à educação
especial. Assim como no mundo, após a segunda Guerra Mundial, a educação especial brasileira obteve um grande número de entidades
privadas e públicas que passaram a atender uma
quantidade maior de portadores de deficiência.
Durante a ditadura militar a expansão
da educação especial continuou sendo difundida em todo o território brasileiro, aumentando a quantidade de pessoas atendidas todos os anos. Para se ter uma ideia
desta expansão, em 1969 à quantidade de
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instituições especializada em deficiências era
quatro vezes maior do em 1960. De acordo com Mazzotta (1996, p.55), em 1970:

A igreja protestante e cristã teve um
papel fundamental no combate ao extermínio dessas pessoas, porquanto, elas
passaram a ser vistas como pessoas portadoras de almas e por isso, a vida era
um direito adquirido de cada um deles.
As legislações foram imprescindíveis para
que todo aquele que apresentassem uma
síndrome, deficiência ou mesmo dificuldade de aprendizado, fosse inserido na escola, garantindo o seu direito de aprender.

Observa-se nos países desenvolvidos amplas discussões e questionamentos sobre a
integração dos deficientes mentais na sociedade, no Brasil acontece neste momento à institucionalização da Educação Especial em termos de planejamento de políticas
públicas com a criação do Centro Nacional
de Educação Especial (CENESP), em 1973.
A finalidade do CENESP era “promover, em
todo território Nacional, a expansão e melhoria do atendimento aos excepcionais.

O conceito de necessidades educacionais
especiais abrange os alunos portadores de algum tipo de deficiência, independentemente
de qual seja essa deficiência, e alunos que
possuem alguma dificuldade de aprendizagem. Tal definição é importantíssima para
que a aprendizagem atinja todos s alunos que
apresentem qualquer dificuldade de aprender, não importando qual seja a dificuldade.

Foi neste momento que surgiu, em nosso
país, os Serviços de Educação Especial nas
Secretarias Estaduais e as primeiras campanhas nacionais de incentivo a educação de
pessoas especiais. A partir desta, a educação
especial no Brasil foi apresentando um crescimento constante, sempre ao lado da legislação vigente que possibilitou que os portadores de necessidades educacionais especiais
fossem assistidos corretamente e com o respeito que merecem. Em 1997, o ministério da
educação pelo meio do despacho nº105/97,
planejou e apresentou um modelo de intervenção para a aprendizagem de alunos portadores de necessidades educacionais especiais,
reconhecendo a importância dos educadores
com formação continuada e especializada.

É possível concluir que a educação especial e a inclusão escolar passaram por diversos avanços, vencendo as dificuldades,
desde os primórdios quando esses indivíduos eram assassinados, passando pelas civilizações antigas em que algumas não discriminaram os portadores de deficiência, como
acontecia no Egito, e outras que continuavam massacrando todo aquele que fosse
considerado fraco como em Esparta, indo
para a Idade média e finalmente a Idade
Moderna que traz leis que garantem os direitos básicos de tais portadores e punições,
caso essas leis não sejam cumpridas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ainda que a inclusão escolar tenha avançado muito, em relação a direitos no papel e
ao dever do estado e da sociedade, ainda há
muito para se fazer, porquanto, o preconceito ainda é extremamente grande em nossa sociedade. Ser diferente ainda é um tabu.

Os portadores de deficiência enfrentam
inúmeras adversidades para conquistarem
seu lugar na sociedade. Ainda que o preconceito seja presente em diversos casos,
o massacre e o extermínio de portadores de
síndromes e deficiências foram combatidos.
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A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo norteador discutir a importância do lúdico no desenvolvimento e na aprendizagem da criança. Considerando a relevância do
tema a pesquisa visa em conceituar os principais termos utilizados para designar o ato de
brincar, tornando-se também fundamental compreender o universo lúdico, onde a criança comunica-se consigo mesma e com o mundo, aceita a existência dos outros, estabelece relações sociais, constrói conhecimentos, desenvolvendo-se integralmente,
e ainda, os benefícios que o brincar proporciona no ensino-aprendizagem infantil.
Palavras-chave: Educação Infantil; Brincadeiras, Lúdico.
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INTRODUÇÃO
O foco deste trabalho é pesquisar a importância do lúdico na educação infantil, pois brincar
desenvolve e estimula o cognitivo do indivíduo,
além de contribuir para sua formação como cidadão crítico capaz de resolve situações problemas. Entendemos que brincar é ainda uma
importante forma de comunicação, é por meio
deste ato que a criança pode reproduzir o seu
cotidiano, num mundo de fantasia e imaginação.
Ressaltamos ainda, a importância do papel do
professor neste contexto, que é o de mediador, ou seja, condutor de atividades lúdicas que
contribui para o processo de ensino/aprendizagem. E não posso deixar de citar a colaboração e
conscientização dos pais para essa construção.
O objetivo central deste estudo é analisar a
importância do brincar na Educação Infantil,
numa visão psicopedagógica, pois segundo os
autores pesquisados, este é um período fundamental para a criança no que diz respeito ao
seu desenvolvimento e aprendizagem de forma significativa. Ouvi a opinião de professores
de uma escola da Zona Leste de São Paulo, o
que pensam e o que tem a nos demonstrar
sobre essa ferramenta utilizada para facilitar o desenvolvimento cognitivo das crianças.
Este trabalho nos leva a refletir sobre a fundamental importância que brincar tem na vida do
ser humano e suas contribuições para a formação
futura. Assim, com isso ajudar educadores e pais
a darem mais importância às brincadeiras dos
seus alunos e filhos, dando assim atenção e participando desse momento prazeroso divertido
que é o mundo da imaginação. Portanto, fez-se
necessário uma pesquisa que possibilitou mostrar
como o brincar é importante para desenvolver
a autonomia, a criatividade e o convívio social.

está inserida, este trabalho visa mostrar ainda
que a brincadeira além de ajudar no desenvolvimento infantil leva a criança a construir o seu
próprio eu, como também mostrando a relação
professor e aluno na construção e participação
de atividades lúdicas que possibilitam o desempenho no processo ensino/aprendizagem.

A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO
A escolha desse tema nos lembra da infância e da criança, principalmente quando
entendemos que o brinquedo e a brincadeira são meios significativos de interação da
criança com a realidade. É através do brincar
que a criança pode desenvolver capacidades
importantes como a concentração, memorização, atenção, imitação, equilíbrio, imaginação e criatividade. O brincar permite que
a criança ultrapasse a realidade transformando-a através da imaginação. Dessa maneira,
ao brincar a criança explora a cultura e a realidade na qual ela está inserida. E é através
do brincar que a criança aprende a fazer, a
conviver em sociedade, a ter confiança, a ter
autonomia, além de estimular a curiosidade.
Brincar afirma (Kishimoto, 2002) não significa apenas recreação, mas sim uma maneira
mais completa que a criança tem para se comunicar com o meio em que vive, estabelecendo
laços afetivos, comunicando-se com o mundo externo, descobrindo os seus limites, pois
brincar é estimular a imaginação das crianças.
O Referencial curricular Nacional para a Ed.
Infantil, “afirma que a fantasia e a imaginação
são elementos fundamentais para que a criança aprenda mais sobre a relação entre as
pessoas, sobre o eu e sobre o outro. Brincar
funciona como um cenário no qual as crianças
tornam-se capazes não só de imitar a vida
como também de transformá-la.” (1998, p. 22).

Pensando neste contexto, em que a criança

Conforme seu desenvolvimento as cri306
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anças vão adquirindo experiência na criação
de situação de imaginação podendo então
criar cenários para eles brincarem transformando as situações da vida real, tais aquisições tornam brincadeira mais prazerosa.
Quando a criança brinca ela aprende a
respeitar a si mesma e ao outro, a compartilhar, se expressar, amplia seus conhecimentos, a criança vivencia de forma lúdica
tudo aquilo que vive no seu dia a dia. Zanluchi (2005, p.91) afirma que “A criança brinca daquilo que vive; extrai sua imaginação
lúdica de seu dia-a-dia.”, portanto, as crianças, tendo a oportunidade de brincar, estarão mais preparadas emocionalmente para
controlar suas atitudes e emoções dentro
do contexto social, obtendo assim melhores
resultados gerais no desenrolar da sua vida.
Segundo (Kishimoto, 2002) brincar é
uma atividade importante na infância, pois
é brincando que a criança desenvolve as
habilidades motoras, cognitivas, social e
emocional. È também brincando que a criança constrói uma personalidade sadia e
estabelece vínculos afetivos com o outro.
O importante no processo do brincar é
que neste momento a criança se impõe, e
o fundamental é que ela não está preocupada em aquisição de conhecimento ou
em desenvolvimento de habilidades, pois
o processo de aprendizagem acontece gradativamente ao longo do seu desenvolvimento. Tendo em evidência que o brincar
é fundamental na aprendizagem e na construção do conhecimento das crianças.
Ferreira (2003) destaca brincar é “divertir-se, recrear-se, entreter-se, distrair-se,
folgar”, também pode ser “entreter-se com
jogos infantis”, ou seja, brincar á algo muito
presente nas nossas vidas. Hoje a imagem

de infância é enriquecida, também com o
auxílio de concepções psicológicas e pedagógicas, que reconhecem o papel do brinquedo e brincadeira no desenvolvimento
e na construção do conhecimento infantil.
Vygotsky (1998) acentua o papel ao ato
de brincar na constituição do pensamento
infantil, pois é brincando, jogando, que a criança revela seu estado cognitivo, visual, auditivo, tátil, motor, seu modo de aprender e
entrar em uma relação cognitiva com o mundo de eventos, pessoas, coisas e símbolos.

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS
Pensar na infância e na educação no momento atual requer um grande esforço e
uma profunda reflexão por parte da escola e da sociedade. Assim é preciso comprometimento por parte dos profissionais, ao
inserir a criança no mundo do brincar, pois
além de ser uma atividade prazerosa estimulante e reflexiva constrói conhecimentos.
Nas Orientações Curriculares da Secretaria de Educação de São Paulo (2007) ressalta que garantir um espaço de brincar no
CEI, creche ou EMEI deve assegurar a educação numa perspectiva criadora, em que
a brincadeira possibilite o estabelecimento
de formas de relação com o outro, de apropriação e produção de cultura, do exercício
da decisão e da criação. Entretanto ao discutir a importância da brincadeira na escola, segundo Macedo (1995,p.17), é colocar
a brincadeira como uma experiência fundamental ao indivíduo, pois possibilita maior
intimidade com o conhecimento, construção
de respostas por meio de um trabalho lúdico,
simbólico e operatório integrados. “a brincadeira tem um sentido espiritual, filosófico,
cognitivo, cultural, simbólico e operatório”.
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Assim para uma aprendizagem eficaz é
preciso que o aluno construa o conhecimento, assimile os conteúdos. E o jogo é
um excelente recurso para facilitar a aprendizagem, neste sentido, Carvalho (1992
p. 28) afirma que: “[...] o ensino absorvido
de maneira lúdica, passa a adquirir um aspecto significativo e afetivo no curso do
desenvolvimento da inteligência da criança”.
O documento de Orientações Curriculares
da Secretaria de Educação de São Paulo (2007)
afirma que, o professor deve compreender
que todas as formas de brincadeira aprendidas pelas crianças são enriquecidas com o
trabalho feito no conjunto das experiências
por elas vividas nas outras dimensões, como:
a linguagem verbal e a contagem de histórias,
a dimensão das linguagens artísticas e também dos saberes que a criança vai construindo enquanto pensa o mundo social e o
da natureza, e a dimensão do conhecimento de medidas, proporções e quantidades.
Conforme Orientações Curriculares da
Secretaria de Educação de São Paulo (2007)
Nesse sentido, a brincadeira deve ser uma
atividade diária no cotidiano das instituições,
possibilitando que as crianças aprendam novas formas de brincar conforme são provocadas por desafios que elas se colocam ou são
colocadas pelo professor. Este pode viabilizar
e ampliar o tempo destinado às brincadeiras
e enriquecer a qualidade das mesmas nas
unidades de educação infantil, apoiar as crianças na criação e renovação das brincadeiras, fortalecer suas culturas lúdicas cultura.
Segundo (Kishimoto, 2002), é de fundamental relevância que o professor tenha a percepção de suas intenções em relação ao aprendizado das crianças quando se utiliza dos jogos
e brincadeiras. Compreender a relevância do
brincar possibilita aos professores intervir de

maneira apropriada, não interferindo e descaracterizando o prazer que o lúdico proporciona.
(OLIVEIRA, 1992 in: KISHIMOTO, 2002, [s.p]).
Contudo, o brincar utilizado como recurso
pedagógico não deve ser dissociado da atividade lúdica, afinal, a vida escolar regida por
normas e tempos determinados, por si só já favorece este mesmo processo, fazendo do brincar na escola um brincar diferente das outras
ocasiões. Dessa forma, esse processo deve ser
acompanhado pelo professor, este por sua vez
tem que ter consciência e clareza do que deseja desenvolver na criança através do lúdico.
Como diz Piaget: (1998), “a escola deverá propor atividades desafiadoras que
promovam descobertas e a construção de
novos conhecimentos”. Desenvolvendo assim, diferentes atividades que contribuem
para inúmeras aprendizagens e para a ampliação de rede de significados construtivos. Assim a grande contribuição das brincadeiras no desenvolvimento da criança,
busca não só enriquecer as experiências vivenciadas no ambiente escolar como também as relações com a família e o meio social.
Mas não podemos deixar de ressaltar
que tudo isso acontecerá gradativamente
na convivência com o outro e com o meio.
Sendo assim, o ato de brincar pode ser utilizado como recurso pedagógico em sala de
aula e quanto mais significativo são as atividades oferecidas pelo professor, mas a criança demonstrará interesse e participação,
pois brincar é construir valores e atitudes.

A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO ASSEGURADO POR LEIS
Segundo a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, o direito do Brincar está previsto na declaração dos direitos da criança,
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da ONU, e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A lei que diz que “brincar” é
fundamental para o desenvolvimento infantil,
portanto, toda criança deve ter ampla oportunidade para brincar e divertir-se Assim a
educação infantil como a primeira etapa da
aprendizagem da criança é constituída levando-se em consideração as diversas fases do
desenvolvimento: os conhecimentos prévios
adquiridos em seu ambiente sociocultural,
seus costumes e valores, suas curiosidades,
questionamentos e forma de entender e explicar as coisas. O processo de desenvolvimento
humano está atrelado à aprendizagem e acontece em diversas instituições, não somente
na escola, mas no ambiente familiar e social.
Dessa forma a lei n° 9394/96, que estabelece as diretrizes da Educação Básica (LBD,
1996), contempla a importância do brincar
nas creches e pré-escola, deixando implícita a ideia de que deve haver espaço para o
brincar e para as brincadeiras e os jogos.
Específica no art.9°, (p.04), IV, que: “A
união incumbir-se-á de [...] estabelecer, em
colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil [...] que nortearão
os currículos e seus conteúdos mínimos, de
modo a assegurar formação básica comum”.
Dessa forma, a escola deverá constituir-se
para a criança em um ambiente prazeroso
onde ela possa brincar e aprender, visto que,
o universo infantil é norteado por fantasias e
brincadeira. Partindo desse pressuposto, é importante destacar que o brincar não proporciona só prazer, mas também conhecimento.
O Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (1998, p.14). Diz que “a construção da identidade e da autonomia diz
respeito ao conhecimento e desenvolvimen-

to. Que a construção se dá gradativamente
e acontece por meio de interações sociais
estabelecidas pela criança”. O respeito à
dignidade e aos direitos das crianças, consideradas nas suas diferenças individuais,
sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas, etc.; O direito das crianças a brincar,
como forma particular de expressão, pensamento, interação e comunicação infantil;
Ao ingressar em uma Instituição de Educação Infantil a criança tem a possibilidade de conviver com outras crianças e
adultos de origens e hábitos culturais diversos, de aprenderem novas brincadeiras e adquirir conhecimentos sobre realidades distantes e desconhecidas. Ainda
segundo Referencial Curricular Nacional
para Educação Infantil (1998 Vol. II. P. 23).
O brincar é uma atividade fundamental
para o desenvolvimento da identidade e da
autonomia. É nas brincadeiras que as crianças podem desenvolver algumas capacidades importantes, tais como: a atenção, a
imitação, a memória, a imaginação. Quando
a criança brinca pode se comunicar por meio
de gestos, sons amadurecem também algumas capacidades de socialização, por meio da
interação, da utilização e experimentação de
regras e papéis sociais. Propiciar situações de
cuidados, de brincadeiras e aprendizagens,
de forma integrada para que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis, de acesso aos conhecimentos
mais amplos da realidade social e cultural.
Entendendo que a infância como uma etapa
crucial para o desenvolvimento em todos os
seus aspectos, a LDB, Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional n° 9.394 de Dezembro de 1996, orienta que a educação infantil
por ser um período essencial e marcante na
vida da criança deve ser orientada por profis309
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sionais capazes de compreender todo o seu
desenvolvimento cognitivo, afetivo e social.
Para isso, é primordial que a formação desse
profissional seja a nível superior em Pedagogia.
A educação infantil ainda precisa garantir às crianças o atendimento às suas necessidades de aprender e de brincar e, para
que isto aconteça, é necessário que haja um
planejamento e um acompanhamento contínuo de seu desenvolvimento nos diversos
aspectos. A rotina da criança deve levar em
conta o contexto social que a envolve. Portanto, espera-se que a escola tenha papel fundamental em sua prática de forma e atender
as necessidades, de forma integral, desse
público que é mestre nessa arte: brincar!

OS BRINQUEDOS
Muitos autores usam indistintamente o
termo brinquedo para nomear tanto o jogo
quanto à brincadeira. Daí, muitas vezes, ser
impraticável distinguir estes termos com nitidez. Assim em seu livro “Brinquedo e Indústria Cultural”, Salles Oliveira (1986: p.25)
aponta quatro possibilidades para se definir
o que é brinquedo, tiradas de um dos mais
conhecidos dicionários brasileiros, organizado por Aurélio Buarque de Holanda Ferreira
(apud Oliveira, 1986: p.25). “Objeto que serve
para as crianças brincarem; Jogo de criança,
brinquedo; Divertimento, passatempo, brincadeira; Festa, folia, folguedo, brincadeira”.
O uso do brinquedo na vida da criança é
tão crucial que Froebel (1989), inseriu-o como
parte do trabalho pedagógico. “O brinquedo é
para a criança algo indissociável. Brinquedos
e brincadeiras interligam-se numa dimensão
sem barreiras. Educação Infantil sem brinquedo é como uma massa sem cimento”. Levando
em conta a ideia de que em nossa língua os termos jogo e brincadeira são utilizados de for-

ma similar, Bomtempo (1986) acrescenta, no
entanto, que na maioria das vezes as pessoas
se referem à palavra “jogo”, quando a brincadeira envolve regras, e “brinquedo”, quando
se trata de uma atividade não estruturada.
Entretanto, concordando com as posições
de Oliveira e Bomtempo, Kishimoto (1996)
vem confirmar que é muito difícil fazer a
definição de jogo devido à variedade de
fenômenos considerados como jogo e acrescenta que essa dificuldade cresce, quando o
mesmo objeto pode ser visto como jogo ou
não jogo, dependendo apenas do significado a ele atribuído pelas diferenças culturais
e pelas regras e objetos que o caracterizam.
Também ao discutir tipos de brinquedos
e brincadeiras, (Kishimoto 1996) comenta
algumas modalidades de brincadeiras presentes na educação infantil, fazendo uma
diferenciação entre elas, o brinquedo/jogo
educativo ao assumir, por exemplo, a função
lúdica, propicia diversão, prazer e até mesmo
desprazer quando é escolhido por vontade
própria, enquanto ao assumir a função educativa, o brinquedo ensina qualquer coisa
que complete o indivíduo em seu saber, seus
conhecimentos e sua apreensão do mundo.
No mesmo sentido de Kishimoto, também Cunha (1998) acredita que o brinquedo estimula a inteligência, fazendo com que
a criança solte sua imaginação e desenvolva a criatividade. Além destes aspectos, a
autora enfatiza que o brinquedo diminui o
sentimento de impotência da criança, pois,
ao manipulá-lo, ela cria situações novas,
reconhece outras, compara, experimentam,
desenvolve sua imaginação e habilidades.
Deferindo do jogo, o brinquedo supõe
uma relação íntima com a criança e uma indeterminação quanto ao uso, ou seja, a aus310
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ência de um sistema de regras que organizam sua situação. (KISHIMOTO, 1994).
Este contém sempre uma referência ao
tempo de infância do adulto com os vínculos
de suas memórias e imaginações. O vocábulo
“brinquedo” não pode ser reduzido à pluralidade de sentidos do jogo, pois conota a criança e tem uma dimensão material, cultural e
técnica. Enquanto objeto, é sempre suporte de
brincadeira. O brinquedo é a oportunidade de
desenvolvimento. Brincando, a criança experimenta, descobre, inventa, aprende e confere
habilidades. Além de estimular a curiosidade,
a autoconfiança e a autonomia, proporcionam o desenvolvimento da linguagem, do
pensamento e da concentração e da atenção.
Para Vygotsky (1994), O prazer não pode
ser considerado a característica definidora
do brinquedo, como muitos pensam. O brinquedo na verdade, preenche necessidades,
entendendo-se estas necessidades como
motivos que impelem a criança à ação. São
exatamente estas necessidades que fazem
a criança avançar em seu desenvolvimento.
É a ação que a criança desempenha ao
concretizar as regras de jogo, ao mergulhar
na ação lúdica. Pode-se dizer que é o lúdico em ação. Dessa forma brinquedo e brincadeira relacionam-se diretamente com a
criança e não se confundem com o jogo
(Kishimoto, 1994). Para a criança, a brincadeira gira em torno da espontaneidade
e da imaginação. Não depende de regras,
de formas rigidamente estruturadas. Para
surgir basta uma bola, um espaço para correr ou um risco no chão (VELASCO, 1996).
Segundo VYGOTSKY,(1998) a brincadeira
possui três características: a imaginação, a imitação e a regra. Elas estão presentes em todos os tipos de brincadeiras infantis, tanto nas

tradicionais, naquelas de faz de conta, como
ainda nas que exigem regras. A brincadeira
não é um passatempo, ela ajuda no desenvolvimento das crianças, promovendo processos de socialização e descoberta do mundo.
Não podemos nos esquecer que as brinquedotecas são espaços públicos ou privado, que são organizados para que as crianças
possam desenvolver criativamente suas atividades lúdicas. Finalmente, há brinquedotecas
com fins basicamente sociais. Entre seus objetivos, está oferecer, além da rua e do reduzido espaço das casas, uma oportunidade diferente para a criança brincar; ao mesmo tempo,
a criança tem oportunidade de se desenvolver, interagir com outras crianças e adultos
e ter acesso a brinquedos raros para elas.

O TRABALHO LÚDICO EM SALA DE
AULA: UM ESTUDO DE CASO
O estudo de caso foi centrado, por meio de
uma entrevista em dois (Centro de Educação
Infantil/CEIs), na zona leste de São Paulo,
com duas professoras de Educação Infantil,
fazendo perguntas pertinentes ao tema. São
escolas que atendem crianças de 6 meses
a 4 anos de idade, cada uma dessas escolas
atende em média 200 crianças, onde desenvolvem um trabalho pedagógico e lúdico que
proporcionando a essas crianças o desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e motor.
Afirma Kishimoto (2002) que brincar não
significa apenas recreação, mas sim uma maneira mais completa que a criança tem para
se comunicar com o meio em que vive, estabelecendo laços afetivos, comunicando-se
com o mundo externo, descobrindo os seus
limites, pois brincar é estimular a imaginação
das crianças. Com relação a importância do
lúdico na Educação Infantil, as professoras
afirmam o lúdico garante a criança o direito de
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viver a infância e desenvolver-se em situações
agradáveis, espontâneas e criativas, a importância também se dá no momento em que
a criança descobre que é capaz de realizar algo,
quando a criança aprende a respeitar o outro, a
se socializar, através da brincadeira é possível
que aconteça o aprendizado como um todo.
Entretanto ao discutir a importância da
brincadeira na escola, Macedo (1995,p.17),
coloca que esta pode ser considerada uma
experiência fundamental ao indivíduo, pois
possibilita maior intimidade com o conhecimento, construção de respostas por meio de
um trabalho lúdico, simbólico e operatório
integrados. “a brincadeira tem um sentido
espiritual, filosófico, cognitivo, cultural, simbólico e operatório” (MACEDO, 1995, p.17).
Mediante as respostas das duas professoras, percebi que o lúdico no ambiente infantil
faz com que as crianças desenvolvam o espírito de socialização, divisão, fazendo com que
elas desenvolvam também a criatividade e a
inovação.Sendo assim, brincar faz com que
as crianças compreendam que o mundo está
cheio de possibilidades e que os brinquedos,
simbolizam oportunidades de expansão da
criatividade do homem, dando-lhes oportunidade de vivenciar experiências que enriqueceram sua sociabilidade e sua capacidade de tornarem seres humanos criativos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O brincar não é simplesmente recrear, mas é a forma mais completa que
a criança tem para se comunicar consigo mesma e com o mundo que a cerca, envolvendo seus pensamentos, emoções, movimentos, gerando uma interação entre o
seu interior relacionando-o com o exterior.

A criança busca através de suas brincadeiras uma fonte de prazer e ao mesmo tempo
de conhecimento, transformando seu mundo real com os recursos de sua imaginação
e fantasias. O lúdico proporciona um desenvolvimento sadio e harmonioso, sendo uma
tendência instintiva da criança. Ao brincar,
a criança aumenta a independência, estimula sua sensibilidade visual e auditiva, valoriza a cultura popular, desenvolve habilidades
motoras, diminui a agressividade, exercita a
imaginação e a criatividade, aprimora a inteligência emocional, aumenta a integração,
promovendo, assim, o desenvolvimento sadio,
o crescimento mental e a adaptação social.
É relevante mencionar que o brincar nesses espaços educativos precisa estar num constante quadro de mudanças e reflexões dos
educadores que o compõem. É sempre bom
que se auto avaliem procurando perceber se
estão fazendo o trabalho certo que é formar
cidadãos em crescimento, se estão sendo éticos e inteirados com as mudanças no ensino,
quais os métodos utilizados para se ter uma
mudança significativa em sua sala de aula
com o processo de ensino-aprendizagem de
seus educandos, entre outros. Orientar as crianças sobre o lúdico, para que essas crianças
possam descobrir um mundo de jogos e brincadeiras que os façam se movimentar e usarem o raciocínio lógico, o espírito de equipe.
É competência das escolas de educação
infantil proporcionar aos seus educandos um
ambiente rico em atividades lúdicas, permitindo assim que elas possam viver sonhar, criar e
aprender brincando. Portanto, infere-se que
os autores citados neste trabalho ressaltam a
grande relevância do brincar no processo de
desenvolvimento da criança. Ou seja, o brincar estimula a criança a desenvolver várias
habilidades, dentre elas, a de fundamental
importância à linguagem verbal, dentre outra
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a corporal e até mesmo contribui para a formação futura do sujeito, sendo que o processo
do brincar tenha relevância na vida da criança
e essa será consciente de seu papel diante da
sociedade, pois é através do brincar, que a
criança inicia o processo de autoconhecimento da sua relação com o outro e com o meio,
fatores que criam ações necessárias para interagir com o mundo. Assim, este estudo permite compreender que o lúdico é significativo
para a criança poder conhecer, compreender
e construir seus conhecimentos tornar-se
cidadã deste mundo, ser capaz de exercer
sua cidadania com dignidade e competência.
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COMO CRIANÇAS PEQUENAS PODEM RESPONDER A
UMA PROPOSTA DE PROJETO DE APRENDIZAGEM NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O presente artigo tem o intuito de nos levar a refletir sobre como buscar a aprendizagem da criança num espaço institucional, por meio de projetos e a que maneira como ele
se desenvolve por meio das propostas de projetos avaliando a importância do mesmo neste
processo inicial de aprendizagem. O que viabiliza a necessidade de ampliar o conhecimento e
acima de tudo os estudos nesta área tão específica, uma vez que quando implementa um projeto e ou proposta na educação infantil o educador sempre busca conhecer a realidade de cada
aluno e sempre esperando a que as crianças deem um retorno significativo, e com isso possibilita uma infinidades de situações para uma construção de novos saberes, conhecimentos o que
fundamenta a ampliação das metas já definidas. Sendo que os projetos se tornam uma ferramenta de retorno desde que analisado previamente, constituindo um conjunto de ações, onde
o protagonista passa a ser o aluno. Neste sentido a realidade educacional é bastante considerada, principalmente quando se parte de um princípio que quando conhecemos o “público”, a
ser vivenciado desta maneira é primordial e se faz necessário ter consciência de que os projetos
é um recurso metodológico a ser construído juntamente com as crianças sempre nas perspectivas de que não é uma atividade fim e sim uma interação, uma integração com os mesmos,
sempre respeitando o desenvolvimento de cada criança como ser pensante, e com isso participar ativamente de cada proposta definida que possibilita a contemplação da criança num todo.
Palavras-chave: Projeto; Aprendizagem; Educação Infantil.
315

Revista Educar FCE - 20 ª EDIÇAO - MAIO - 2019

INTRODUÇÃO

• Compreender como esse processo de
aprendizagem contempla um retorno nesta proposta. Entender como
as propostas de projetos são integradas ao desenvolvimento das crianças;

Considerando o Art. 15 do Cap. II da Constituição Federal de julho de 1190 em sua
página online, define a questão dos direitos
da criança e o adolescente na condição de
cidadão e na garantia perante as leis, que: “A
criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas
humanas em processo de desenvolvimento e
como sujeitos de direitos civis, humanos e
sociais garantidos na Constituição e nas leis”.

• Verificar o como este processo é organizado no cotidiano das crianças;
• Analisar por meio de leituras se este
projeto é contemplado de forma que
as crianças se apropriem buscando o conhecimento e aprendizado.

Sendo assim entende se que todos têm o
direito de aprender e se o aprendizado for com
prazer aliado a uma didática e planejamento
o resultado será bem melhor, desta maneira faz necessário enfatizarmos a educação
infantil para que as crianças se apropriem
de diversas situações que promovam seu
desenvolvimento, e a sua importância é mais
que uma ferramenta indispensável no cotidiano da aprendizagem das crianças pequenas.

Assim, este tema nos remete a uma
pesquisa mais aprofundada em razão de
que os as crianças pequenas estão em processo inicial escolar e isto gera certa insegurança o que e como trabalhar, e nesta
concepção é que surge o questionamento:
Como uma criança desenvolve tendo como
base os projetos em seu cotidiano escolar?

Com este artigo pretende se buscar, analisar e verificar de qual maneira as crianças
pequenas respondem a uma proposta de projeto na educação infantil, num contexto escolar em que o desenvolvimento de cada criança se baseia como início da alfabetização.

Partindo do princípio que a criança aprende e desenvolve em um mundo letrado no
qual está inserido, em meio a tantas propostas
que visa esse conhecimento e nos condiciona
sempre que uma abordagem significativa nos
reflete e nos instiga à maneira como são trabalhados e desenvolvidos estes projetos se
há um retorno positivo e imediato, principalmente em que as crianças estão em um período de descobertas e buscas instantâneas.

Tendo como a análise como as crianças
da educação infantil atende nestas perspectivas e respondem de forma positiva o seu
desenvolvimento trazendo uma perspectiva
de que o educador nesta proposta necessita
pesquisar para que seu trabalho se torne produtivo e possa atender as necessidades das
crianças e superar as dificuldades que surgirá nesse processo com isto é que se define:

Isto faz com os educadores busquem
sempre o aprimoramento e a constante
pesquisa, para que se possa obter um resultado significativo, nos levando a conhecer o
cotidiano das crianças, justificando as pos316
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sibilidades do desenvolvimento educacional.

forme afirma Vygotsky (1984, p.103) “a
aprendizagem e o desenvolvimento estão
estritamente relacionados, sendo que as crianças se inter-relacionam com o meio objetal e social, internalizando o conhecimento advindo de um processo de construção”.

Diante disso, este artigo tem como base
metodológica a pesquisa bibliográfica por
meio do levantamento de leituras de livros,
artigos e revistas que exploram o tema e possibilita fazer uma reflexão minuciosa sobre os
projetos e a suas “funcionalidades” onde se
busca subsídios para analisar os índices dos
problemas na execução dos mesmos dentro do ambiente escolar e com isso demonstrar-se a importância de mudar-se o foco
para que o processo de alfabetização por
meio de projetos não venha ser somente um
mero recurso, uma metodologia que oprime
quem almeja aprender e passe a ser um momento envolvente, alegre, e desafiador.

Sendo assim o conceito de criança é algo
que vem mudando historicamente, as possibilidades de jogos, brincadeiras, aprendizado sofreram diversas transformações em
questão da mídia e da tecnologia conforme a
define, a Referencial curricular nacional para
a educação infantil (RCNEI) (1998: p. 21):
A criança como todo ser humano, é
um sujeito social e histórico e faz parte
de uma organização familiar que está inserida em uma sociedade, com uma determinada cultura em um determinado
momento histórico. É profundamente marcada pelo social em que se desenvolve, mas
também o marca (RCNEI, 1998, p. 21)>

Conforme organizadoras, Riani e Rocha
(2000, p 119) que fundamenta a questão
dos projetos “(...) o projeto pretende propiciar um espaço de construção de novas
relações entre os sujeitos, valorizando o
diálogo, a solidariedade, o respeito, a amizade entre os envolvidos no processo educativo.” Sendo assim, é uma ferramenta essencial no processo de alfabetização é um
“recurso” didático de grande importância.

Todo espaço, e todas as formas de ambientação faz parte do desenvolvimento da criança, e se estimulado e planejado de acordo
que atenda as necessidades a aprendizagem
se torna mais prazerosa e significativa, pois
a criança é movida a curiosidade e buscas.

COMO A CRIANÇA APRENDE NA
EDUCAÇÃO INFANTIL

Tendo como aliado um ambiente propício
que promova situações que desperte o sentimento do aprender a criança tem mais
possibilidades e isso ocorre desde o início dos tempos da escolarização, pois assim a criança estabelece um processo de
comunicação, e a sua linguagem deixará
de ser somente consigo, mas com todos ao
seu redor criando relações sociais e construindo saberes em sua integralidade.

Desde os primórdios a educação infantil de alguma maneira leva ao aprendizado
afinal desde que a criança nasce ele já está
em contato com linguagem e com ela aprende não só comunicar, como também o brincar, o entretenimento, e esta comunicação
são constantes como o diálogo, a contação
de histórias, a atuação do professor, con-

A criança aprende com base no que lhe é
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oportunizada não só com que o educando
forneça, mas com a bagagem que chega às instituições de ensino que deve ser considerada
e acima de tudo ampliada e redimensionada
objetivando a percepção de mundo e situações cotidianas, pois diante de tal percepção
e contribuição do educando não só om prepara à vida futura, como também tornando-os
mais atuantes e envolvidos com a sociedade.

OS PROJETOS E AS PRÁTICAS
EDUCACIONAIS
Os projetos têm um papel importante na
educação, pois ele sai de uma visão apenas
como material instrucional, que sustenta o
ensino, e ainda atribui natureza lúdica, de
acordo com a necessidade e o objetivo incorporando aspectos afetivos, sociais e cognitivos que tornam o ensino e a aprendizagem
em atividades significativas para o aluno.
A maioria das crianças das escolas públicas
são oriundas de ambientes pobres de estímulos educativos, e diante dessa constatação
é que as práticas dos educadores fará a diferença, possibilitando uma transformação
no conceito de que os projetos elaborados e
adaptado ao currículo não seja utilizado de
forma dispersa sem um fim pedagógico, fazendo com que as crianças sejam estimuladas,
como afirmam Helm e Beneke (2005, p. 15):
Se não investigarmos as crianças a pensar, tal fato poderá concretizar-se. Se as
crianças não receberem a chance de se
tornarem curiosas e de descobrir respostas para suas perguntas, elas não se verão
como aprendizes de sucesso, ou não consideraram a escola um lugar em que podem
aprender algo interessante ou relevante. Ao
final do processo, sua curiosidade intelectu-

al morrerá (HELM E BENEKE, 2005, P. 15).
O que fica perceptível é que no âmbito das
escolas de uma forma geral das salas de aula, os
professores preocupam-se somente com a fundamentação teórica, ou seja, seguir seu plano
de aula, limitando-se aos conteúdos e não amplia sua visão dentro de um contexto reflexivo.
Entretanto, com isso não aprimoram suas
práticas sobre a importância de um desenvolvimento pautado na “apropriação” do conhecimento, do questionamento que entende
se que parte das experiências vivenciadas, de
cada um adaptando esta realidade aos projetos e nas na construção das práticas em
que favoreça o desenvolvimento da criança.
O professor deve elaborar de forma
sistemática, situações que levam o aluno a se
desenvolver, usando como recurso, instrumentos pedagógicos que possibilitam a construção
do conhecimento e os projetos aliado as práticas são de fundamental importância para que
se tenha uma resposta àquilo que se pretende
que é uma resposta positiva com resultados.
Sendo assim é considerável que uma
proposta de projetos é natural que a prática educacional segue na concepção da
construção de uma aprendizagem etapa por etapa até atingir o objetivo, e ainda fazer com que as crianças assimilem e
desenvolva de forma que relacione vivências de seu cotidiano ao mundo imaginário.
Os projetos no que se entende como
forma de aprendizagem numa prática pedagógica competente e socialmente comprometida, num país como o nosso onde há
grandes desigualdades econômicas, sociais
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e culturais é importante que se tenha uma
visão sobre a escola e práticas como um
todo e se pensar no indivíduo que se quer
formar. Nesse contexto cabe à escola elaborar propostas que valorizem as capacidades de aprender da criança, o que possibilitará maior interação entre o professor e
a criança e um ambiente convidativo onde a
aprendizagem ocorra de forma significativa.
Será a alfabetização outra coisa diferente da aprendizagem de leitura e escrita? Na verdade, o que se quer entender é por que a alfabetização no Brasil tem
sido um desafio tão grande. Criam-se eufemismos para conceituar alfabetização.
Adjetiva-se. Mas alfabetização nada
mais é que o processo através do qual um
indivíduo se torna capaz de decodificar a
mensagem escrita; se torna capaz de codificar a palavra falada e fazer dela uma
mensagem escrita. Alguns confundem alfabetização com níveis de leitura e acreditam que é um processo que se esconde
pela vida afora. (MEIRELES, p. 19, 1990).
Ou seja, a criança tem características
próprias, e para que se desenvolva em seu
pensamento e torná-lo abstrato, a criança
precisa percorrer todas as etapas que coordena as informações que vai desde seu
desenvolvimento físico, cognitivo, social e
emocional, onde as potencialidades serão
descobertas e a construção do aprender
terá uma finalidade mais prazerosa, onde o
professor por meio das suas práticas possa
corrigir os erros e antecipar as ações observando melhor as situações, os desafios.
Nesta prática o que se observa é que as

formas que se propõe a modalidade escolhida pelo professor, se tornará uma base onde
às ideias e as propostas desenvolva as habilidades e potencialidades da criança pequena,
o que é tão necessária para se ter uma sociedade mais reflexiva, onde os mesmos possam amadurecer e partindo daí participar ativamente do próprio conhecimento, no que
futuramente venha proporcionar condições
de humanização e solidariedade contribuindo para sua evolução enquanto pessoa.

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR
NESTA PERSPECTIVA
Um educador nesta visão nem sempre recebe uma formação especificamente, pois
muitas vezes, ou melhor dizendo na maioria das vezes recebe uma formação que
abrange todas as situações que envolve o
aprendizado e o desenvolvimento da criança e que muitas vezes e as “aplicabilidades” varia de instituição para instituição.
Isto leva esta situação de acordo com o
que se planeja e aí acaba se deparando com
um dilema o que e como trabalhar , pode até
se especializar posteriormente e tornar suas
práticas uma ferramenta que contribuirá de
forma positiva para o desempenho não só da
sua função como também agregar mais valores a vida das crianças, sem descartar o
que é vital para o desenvolvimento do corpo e da mente do ser humano o que acarretará em melhorias para a sociedade em geral.
O educador nesta concepção deve oferecer diversas formas didáticas e pedagógicas,
propostas e atividades para que a criança
sinta o desejo de pensar e desenvolver, isto
significa que ela pode não apresentar predis319
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posição para gostar de uma ou outra atividade,
porém cabe o educador transformar essa atividade de forma que possa interessar e considerar sempre que a infância / criança é a idade
em que o contexto, o cotidiano faz parte do
universo daquilo que se acredita, e diante desta constatação a necessidade de programar
as atividades com a intenção do que possa
representar não só o desenvolvimento da criança como os favoreça nesta fase de aprendizado. Como afirma MIZUKAMI (1986 p. XV):

ente, o espaço precisa ser representativo
e condicionar à aprendizagem e que o educador tenha noção da responsabilidade
que esta busca exige, entendendo que
a criança não se desenvolve e fica parte de seu tempo de forma desconectada
sem significado, exige uma atenção maior
independente da formação ou prática.
A formação do professor com base
nos projetos nos remete uma busca incessante no sentido de mostrar que um
“profissional da educação” vinha possibilitar o desenvolvimento integral da criança porque ela se envolve afetivamente
e socialmente de maneira alegre e construtiva, ela cria e recria regras e constrói alternativas para resolver empecilhos que surgem no decorrer da sua vida.

a intencionalidade de toda ação educativa exercida por professores em situações
planejadas de ensino - aprendizagem, bem
como a multidimensionalidade do fenômeno educacional, uma questão fundamental
que permeia as preocupações básicas dos
educadores e, em especial, dos profissionais
que atuam em cursos de formação de professores: o que fundamenta a ação docente?
[...]

E isto significa tem se que uma educação pautada em um resultado paralelo
aos projetos pode se tornar enriquecedor
desde que não só as crianças como o educador venha ter a oportunidade de socializar, compartilhar e, contudo criar seus
conhecimentos por meio das etapas de
um trabalho programado e objetivado independente da formação do educador.

Desta maneira entende se que se o educador independente da formação se houver uma
intenção e colaboração da instituição nas abordagens necessárias ao desenvolvimento das
crianças venha proporcionar à criança a vivência de experiências que a façam sentir a necessidade da linguagem e o seu uso no dia a dia.

Sendo assim é se faz pensar em outra
realidade que é a instituição em si, onde
tem um papel importante no processo
de desenvolvimento de nossos alunos.

Se tratando de uma educação com mudanças
e pensando na questão da formação do educador é legítimo considerar que os projetos na
perspectiva de resposta a um projeto, busque
uma condição de garantias faz com que o educador incentive e estimule a criança para que
desenvolva suas capacidades e habilidades,
tornando até como superação de uma situação
de conflito pelo o qual possa está passando.

Eles necessitam ser colocados em situações desafiadoras e com regras, porém
muitas escolas ainda sofrem com a grande
quantidade de alunos que não consegue
alcançar as metas das escolas. Isso geralmente ocorre devido aos métodos tradicionalistas que ainda são impostos em
muitas escolas e não são considerados ou

Mas para que isto ocorra de fato, o ambi320
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até mesmo não acredita nos projetos que possa oferecer resultados, onde a formação
do educador não venha ser um critério que venha oferecer situações de aprendizado. Nesta perspectiva muitos educadores não têm uma formação precisa que venha
atender estas necessidades, porém nada que impeça de desenvolver suas práticas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com as leituras e pesquisas com o tema delimitado entende se
que, desde que um educador não só tenha formação, mas que possa desenvolver aplicar suas práticas diante das necessidades que surgem no cotidiano, a crianças responde de forma produtiva, significativa os projetos desenvolvidos
e suas contribuições passam a ser com o tempo uma transformação no processo de aprendizagem onde a teoria e a prática venha ocorrer de forma diversificada, em que as crianças enxerguem algo que lhe traga alegria e prazer, vontade de estar ali todos os dias e aprender algo que mudará sua história.
A importância dos projetos na educação infantil e na aprendizagem é
de grande enriquecimento na vida acadêmica de um educador, e fundamentalmente na vida da criança, com isso neste trabalho pode se concluir que os professores “obtém” um grande conhecimento sobre o tema.
Porém muitas das instituições têm uma maneira própria de desenvolver seus trabalhos, mas observa se que ainda que é necessário tanto nas escolas públicas quanto privadas, uma maior conscientização no sentido de desmistificar o papel de que uma criança não aprende e nem responda um proposta
seja qual for o trabalho do educador, desde que com compromisso, empenho
, dedicação e apoio e que não é apenas um mero passatempo, mas sim um objeto de grande valia na aprendizagem e no desenvolvimento das crianças.

Sendo
assim
a
escola
e,
principalmente,
a
educação
infantil deveria considerar os projetos como parceiros e utilizá-lo amplamente para atuar no desenvolvimento e na aprendizagem da criança.
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A EDUCAÇÃO INFANTIL E O BRINCAR NA E COM A NATUREZA
RESUMO: O presente artigo trata da importância do contato dos bebês e crianças com
a natureza no fomento de seu imaginário, de sua criatividade e potencialidades. Discute a restrição de movimentos e explorações corporais imposto pelo enclausuramento da vida urbana e defende a ressignificação dos espaços educacionais que possibilitem brincadeiras e interações dos bebês e crianças com e na natureza. Incentiva
reflexões sobre as interações proporcionadas por brinquedos industrializados e por brinquedos naturais, ou seja, criados a partir de elementos naturais, levando nos a repensar
os fazeres pedagógicos, seus tempos, seus espaços, suas interações e suas materialidades.
Palavras-chave: Educação Infantil; Criança; Natureza.
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INTRODUÇÃO
"Cresci brincando no chão, entre as formigas.
de uma infância livre e sem comparamentos.
eu tinha mais comunhão com as coisas do que comparação.”
(Manoel Barros)

As áreas urbanas têm se expandido em detrimento do espaço natural, o que tem restringindo
o contato das pessoas com a natureza. Vivemos
em uma selva de pedras, onde cada família vive
isolada umas das outras, dentro de seu espaço,
seja casa ou apartamento, quando este direito
lhes é garantido. Esse isolamento, tanto em
termos estruturais como sociais, favorece com
que nos desconectamos com o nosso lado “natural”, no sentido de sermos parte da natureza.
Segundo o documentário “Criança e Natureza” (Alana, 2016), 90% das crianças passam o
seu tempo em lugares fechados. Confinados, as
interações das crianças acabam se reduzindo a
interações com objetos produzidos e fabricados
industrialmente, fomentados pelo consumismo.
Cabe à escola, especificamente, à Educação
Infantil, possibilitar aos bebês e crianças a interação com espaços amplos e abertos em contato
com a natureza. Segundo as Diretrizes Nacionais da Educação Infantil, os eixos norteadores
das práticas pedagógicas de Educação Infantil
são as interações e brincadeiras (BRASIL, 2010).
Bebês e crianças aprendem de múltiplas maneiras e essencialmente na e pela interação consigo, com os seus pares, com as
crianças de diferentes idades, com os diferentes adultos, atuando como sujeitos ativos,
ou seja, como protagonista de suas ações.
Aprendem também na interação com os diversos ambientes e materiais. Estas interações
proporcionam o brincar e as brincadeiras.

Desde que nascem, os bebês brincam, seja
olhando para o movimento de seus dedos,
emitindo sons pela boca e desta forma, descobrindo-se e ao mesmo tempo, explorando e comunicando-se com o mundo. Segundo Winnicott, "A característica essencial do que desejo
comunicar refere-se ao brincar como uma experiência, sempre criativa, uma experiência
na continuidade espaço tempo, uma forma
básica de viver" (Winnicott, 1975, p.75). Ou
seja, ao brincar e experienciar, os bebês e crianças desenvolvem a sua capacidade criativa.

O BRINCAR E OS BRINQUEDOS
O brincar, nesta perspectiva, está no potencial de cada bebê e de cada criança interagir ou agir sobre o brinquedo e não no
brinquedo em si. Nos preocupamos em
oferecer brinquedos e mais brinquedos às
crianças, acreditando que desta forma, promovemos experiências lúdicas imensuráveis.
Dessa forma, auxiliamos o mercado capitalista a continuar com a sua lógica produtiva e consumo desenfreado. No entanto, a experiência pela criança só ocorre se
houver ação e interação dela com o objeto/
brinquedo. E muitos desses brinquedos se
movimentam sozinhos, não havendo necessidade da ação dos bebês e crianças, que se
tornam meros espectadores desses objetos.
A potência do brincar é intrínseca e não
é do objeto. Você já viu a cena de uma criança pequena se interessar mais pela caixa
do presente do que pelo conteúdo? O valor
atribuído ao brinquedo é dado pela criança
e não pelo adulto, que tem seus valores imbuídos pela sociedade. O bebê e a criança
interage com o objeto que lhe desperta a
atenção, com aquilo que lhe desperta o desejo, com o que lhe provoca a curiosidade, com
326
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o que lhe é desafiador. Uma caixa de papelão
para um bebê pode não ter o valor atribuído por um adulto, mas a vivência nos mostra que provoca uma curiosidade no bebê
que sente um desejo em explorar e interagir
com este material. Ter acesso a brinquedos
caros não significa ter acesso a boas brincadeiras e bons brinquedos se considerarmos
que estas dependem da qualidade das interações estabelecidas pelos bebês e crianças.
Um rico “brinquedo” de fácil acesso é
a natureza. No entanto, a natureza foi esquecida por este meio social, uma vez que
estando à disposição, não gera lucros ao
mercado. O brincar livre na natureza possibilita experiências sensoriais dos cinco sentidos (tato, visão, olfato, audição, paladar)
não reproduzíveis pelo mercado industrial.
Ao brincar em contato com a natureza,
o bebê e a criança sente diferentes texturas como a terra, a casca dos troncos, as
folhas das árvores, as flores, ... Se encanta
ao ver diferentes tipos de folhas, flores, sementes, insetos, pedras, cores múltiplas,...
Conhece diferentes cheiros como o da
terra molhada, das flores, do ar limpo... Ouve
cantos de pássaros, das folhas balançando,
do zumbido de insetos, da água correndo... Experimenta, quando possível, novos
sabores proporcionados pelos frutos... Imagina os diversos formatos de animais e seres
mitológicos nas nuvens... Se envolvem com
o mundo natural e são envolvidas pelo mesmo. Sensações que o plástico, material essencial dos brinquedos industrializados, não
possibilita aos sentidos infantis, uma vez
que são frios, de textura única e inodoro.
Neste processo de estar na e com a natureza, a criança exercita o seu poder imaginativo e criativo. Um galho caído se trans-

forma em varinha mágica, as folhas secas em
comidinhas diversas, folhas e galhos viram
um adorno de coroa, a terra vira castelo, um
tronco vira o fogão, as árvores viram os reinos e tudo mais o que a imaginação permitir.
Cria-se brinquedos de diversas formas com os
materiais encontrados neste mundo natural.
Lembro-me de um dia em que estava a
planejar um passeio ao parque com a mãe
de uma amiguinha da minha filha de 5 anos,
na época. Um parque de São Paulo, no bairro Vila Mariana, repleto de árvores e com o
chão coberto de folhas secas e galhos caídos. Empolgadas, ao telefone, estávamos
a combinar que iríamos levar panelinhas,
potinhos e diversos apetrechos para estruturar melhor as brincadeiras quando a minha
filha diz: “- Mãe, não precisa destas coisas.
A gente inventa e faz as folhas de panelinha
e os galhos de colherzinha. Esqueceu, mãe?!”.
Foi uma lição de vida! Nossas cabeças adultas, impregnadas de conceitos consumistas,
não conseguem pensar em brincar sem materiais estruturados e muito menos, “só” com
os elementos disponíveis no mundo natural.
A criatividade e imaginação que está no
cerne do brincar livre, fundamental no desenvolvimento pessoal de cada um. Segundo
Winnicott (1975, p.89), “é no brincar, e somente no brincar, que o indivíduo, criança ou
adulto, pode ser criativo e utilizar sua personalidade integral: e é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu (self).”
O quanto possibilitamos aos bebês e crianças utilizar este potencial criativo? Muitos
brinquedos consumidos atualmente (sejam
os industrializados, sejam os digitais) criam uma posição de passividade por parte
do sujeito, não estimulando à ação, à atividade e nem à interação destes. São exem327
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plos os carrinhos que andam sozinhos, os
cachorrinhos movidos à pilha que andam
e latem e outros em que a criança apenas
olha e não interage ou seja, não brinca, não
usa seu potencial criativo e não se descobre.
Por outro lado, em contato com a natureza, a criança entra em contato consigo mesma e com sua vida interior. Percebe o seu
potencial criativo e sua capacidade imaginativa. A criança aprende por meio das brincadeiras e interações pela sua posição de
estar ativa na situação e nas experiências.
Seu corpo e seus sentidos possibilitam-a ter
este contato interativo com o mundo, em
que, ao mesmo tempo que atua no meio
em que vive, é modificado pelo mesmo.
Brincar construindo brinquedos com
os materiais da natureza é uma das possibilidades criativas que as crianças que
não tem acesso ao mundo consumista continuam a realizar, transformando as suas infâncias, em felizes infâncias.
Gandhi Piorsky, pesquisador, percorreu o
sertão brasileiro e captou as diversas experiências que as crianças têm e produzem em contato
com a natureza, defendendo que a “imaginação
é a verdade da criança”. Em entrevista explica:
A imaginação é a faculdade com a qual a
criança dialoga com a vida. É o oposto da consciência racional, que analisa e cria conceitos.
A imaginação é fundada pelo simbólico, pelo
encanto, e não por uma linguagem moralista.
O olhar simbólico nos deixa permear pelas matérias do mundo, já o olhar analítico nos afasta das experiências. Quem
vive por mais tempo o alimento imaginário constrói uma organização sensorial mais aprofundada, por isso precisamos
educar as crianças, desde cedo, nessa ex-

pressão do imaginário (PIORSKY, 2016, s/p.)
O imaginário é ativado ao se possibilitar
este contato com materiais que não determinam a função do objeto e do brinquedo
trazendo o encantamento da experiência,
entendida pelo conceito de Larrosa (2012)
de que “a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca.
Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca”. Ou seja, uma experiência só é considerada quando nos
passar, nos forma e nos transforma. Sendo
assim, cada brincadeira ou cada brinquedo provoca sensações e experiências únicas
que todos bebês e crianças têm o direito
de sentir para fomentar a sua imaginação.
Piorsky (2013) afirma que brincadeiras ao ar livre possibilitam o contato da criança com as forças vitais dos quatro elementos da natureza (terra, fogo, água e ar)
que tocam e avivam os potenciais criadores
e imaginativos no interior de cada um.
Para ele, o imaginar com os brinquedos
da terra (bonecas de sabugo de milho, de
pano, de pedra, dos ossos) “cria um universo de brincadeiras que dialoga com a casa,
com a família, com o trabalho dos pais. A
imaginação desperta nas crianças o anseio de intimar-se com o mundo social.”
Já as do fogo (o fogo, luz e sombra), “a imaginação denota novas impressões do mundo”.
Os brinquedos da água (barquinhos de folha na
água, a chuva) para Gandhi “nutre um imaginar
fluídico, causa uma impressão corpórea direta
e mais profundamente sentida do que nos demais elementos. ” Já os brinquedos de ar (pipa,
asas, penas, voos dos aviões de papel, flechas)
nutrem “um imaginar fluídico, causa uma impressão corpórea direta e mais profunda328
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mente sentida do que nos demais elementos.”
Brincadeiras com os quatro elementos da
natureza podem ser realizados na areia do
parque, na terra do jardim, no barro, na argila
a ser moldada. Na sombra projetada, no assoprar a vela, no derreter materiais, no queimar
folha com a ajuda de uma luneta, no estourar
pipoca no fogo à lenha. Na água do tanque,
na poça de chuva, na brincadeira de bolinha
de sabão, na água da mangueira, no banho da
boneca, nas transferências de água das mãos.
No correr e sentir o vento passar pelo rosto, nas
penas flutuantes, no soprar do dente de leão.
Todas essas brincadeiras constituem-se
uma elaboração autoral, produzida espontaneamente pela criança, ativando circuitos sensório neurais que reverberam no
desenvolvimento do pensamento e na forma de sentir o mundo. Sendo respeitadas
em seus interesses, necessidades e desejos,
bebês e crianças podem e devem conviver
com espaços e ambientes que possibilitem
o fomento da capacidade criadora e imaginativa. Neste artigo, especificamente, advogam o brincar em contato com a natureza.
Nesse ambiente, a criança tem a liberdade de decidir com o que brincar, como
brincar e com quem brincar. Os adultos
que atuam nas Unidades Educacionais da
Educação Infantil deveriam possibilitar o
protagonismo dos bebês e crianças, permitindo que criem, recriem, descubram, explorem e transformem, de modo livre e seguro.
Na prática tradicional e arraigada pelos
anos, educadoras(es) da infância buscam
controlar o brincar das crianças “orientando”
como, quando, com que e com quem brincar,
como se elas não fossem capazes de fazê-lo
por si; quando na realidade, é no exercício
deste brincar não controlado pelo adulto que

bebês e crianças exercem a sua capacidade
de elaboração, de criação, de organização, de
realização e se desenvolvem sócio emocional
ao estabelecer diversas interações nesse processo. Dessa forma, bebês e crianças conseguem constituir as suas próprias narrativas e
experiências, que são únicas e significativas.
É um rico momento em que os adultos
(sejam famílias ou educadoras) devem estar
atentos às descobertas que realizam, bem
como às dúvidas e levantamento de hipóteses que surgem diante de suas curiosidades.
Professoras(es)
atentas,
conseguem
desenvolver projetos pedagógicos em
suas turmas e mães/pais atentos, conseguem fomentar o aprender a aprender de seus pequenos ao ir pesquisar juntos as descobertas e interesses deles.

A RELAÇÃO CRIANÇA E NATUREZA
Explorar a natureza é ter a experiência do
belo e bonito que os materiais produzidos
industrialmente limitam. Desperta um senso
exploratório que fomenta a curiosidade infantil. Por que as formigas carregam as folhas?
Por que elas andam em fila? Será que as folhas são pesadas para as formigas? Posso pisar
neste formigueiro? Olha o arco-íris. Como ele
consegue ficar colorido no céu? Dá para escorregar nele? E muitas outras perguntas podem
surgir no imaginário infantil só pelo contato com
elementos da natureza antes não explorados.
Entrando em contato com a natureza, as
crianças criam laços que contribuem para
que defendam, no futuro, a conservação
do meio natural, que lhes proporcionou experiências singulares na infância. Defende-se
e protege-se o que se ama. Amando o meio
natural, acreditamos que é possível que as
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próximas gerações cuidem melhor de nosso planeta, garantindo a preservação da
própria espécie humana, em última análise.
Nesse sentido, a Organização das Nações
Unidas, em 2015, adotou uma nova agenda de desenvolvimento sustentável (Agenda
2030) formado por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável a ser implementado por todos os países do mundo durante os
próximos anos, dentre as quais destacamos
o objetivo 4 “de assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover
oportunidades de aprendizagem ao longo da
vida para todos” e o objetivo 15 de “proteger,
recuperar e promover o uso sustentável dos
ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação,
deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade” (ONU, 2015).
Convivendo com a natureza, a criança cria
afinidade, aprecia, zela e respeita-a, uma vez
que a reconhece como seu espaço de pertencimento. Nós, seres humanos, só respeitamos
aquilo que conhecemos e que temos apreço.
Como temos nos relacionado com a natureza, plantas e animais? De que forma as nossas atitudes têm influenciado
no meio ambiente terrestre e marinho?
Por
var
a

que
devemos
biodiversidade
do

preserplaneta?

São questões que devem ser tratadas nas
nossas escolas a fim de criar uma conscientização ecológica desde a tenra idade, como
preconiza a meta 15.5 dos ODS de: “Tomar
medidas urgentes e significativas para reduzir a degradação de habitat naturais, deter a
perda de biodiversidade e, até 2020, proteger
e evitar a extinção de espécies ameaçadas”.

A UNESCO (sigla para Organização das
Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura.) tem promovido o acesso à educação de
qualidade para o desenvolvimento sustentável
em todos os níveis e em todos os contextos sociais com vista à preservação de nosso habitat
por meio de ações que desenvolvem conhecimentos, valores e comportamentos necessários para o desenvolvimento sustentável.
Dentre suas ações, formulou um guia para
profissionais da educação sobre a Educação
para Desenvolvimento (EDS) que especifica
as aprendizagens desejadas e constantes nos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS). Esse guia busca contribuir para alterar a forma como as pessoas pensam e agem
para um futuro sustentável começando pela
educação formal, ou seja, nas instituições que
promovem o processo ensino aprendizagem.
Segundo a UNESCO (2017), “os indivíduos devem se tornar atores responsáveis que
resolvem desafios, respeitam a diversidade
cultural e contribuem para a criação de um
mundo mais sustentável.” Seguindo esta linha,
espera-se que os pequenos cresçam como
pessoas mais conscientes de suas opções em
relação à preservação da natureza, ao consumo desenfreado e suas consequências.
A mudança ocorre pela conscientização
incentivada pela convivência com o meio
natural e sua interação com ela. Brincando
com e na natureza, a criança desenvolve um
equilíbrio interno, sente uma maior proximidade e ligação com ambiente livre e natural
que está sempre em movimento de fluxo.
A revista Veja apresentou um estudo liderado pela ONG The Nature Conservancy
(TNC) em parceria com a Universidade de Virginia e o Centro de Resiliência de Estocolmo
que analisou a relação entre o contato com a
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natureza e a qualidade da saúde mental. Segundo a Veja (2018), “pesquisadores analisaram uma série de estudos sobre economia,
saúde e meio ambiente para sugerir que o
mesmo potencial de interação humana que
torna as cidades atraentes para produtividade, criatividade e inovação, contribui cada
vez mais para o fenômeno de “penalidade
psicológica urbana”, representado pelo aumento do stress e dos transtornos mentais.”
Apresentando como possibilidade de
solução, o artigo defende a criação de espaços
verdes nos centros urbanos uma vez que
pesquisas anteriores comprovarem que rápidas interações com a natureza aliviam sintomas de transtornos mentais, como depressão
e ansiedade e trazem benefícios à saúde.
Por que esperar as crianças tornaremse adultos com estas restrições e transtornos, se podemos oferecer desde pequenos
o contato e a brincadeira no espaço natural?
Valorizar a natureza e aprender com ela. Ter
vivências significativas para com a natureza para que se possa tratá-la de forma respeitosa e significativa. É uma relação que
gera o pertencimento e atitudes fundamentais à sustentabilidade de nosso planeta.
Além disso, ao brincar em espaços externos e/ou na natureza, as crianças acabam levando lições para a vida tornando-se
mais resilientes ao correr, cair, machucar e
se levantar durante as brincadeiras nesse
ambiente. Confinadas, não podem se movimentar e menos chances de se machucar.
Em amplos espaços, podem se movimentar livremente e com chances de explorar
mais as suas possibilidades corporais, seus
limites e suas potencialidades. As crianças
precisam aprender a correr, a escolher os
riscos, para aprender com e sobre eles, tor331

nando-se assim, mais capazes de lidar
com as aventuras e desventuras da vida.

O BRINCAR COM A NATUREZA E A
EDUCAÇÃO INFANTIL
Poderíamos ouvir educadoras(es) preocupadas com esta proposta de encontro com
a natureza... reflexões do tipo: “na Unidade
Educacional que atuo não há espaço natural e a escola é cheio de estruturas físicas
e concretos. Como fazer? No livro “Desemparedamento da infância”, Barros (2018) defende a ideia que os espaços escolares poderiam ser ressignificadas e as educadoras(es)
poderiam planejar a quebra de cimentos
para a incorporação de areia, terra e árvores.
Uma proposta que explica o título do volume: desemparedar, respaldada em documentos legais e oficiais:
No âmbito da educação infantil, o reconhecimento da necessidade de movimento e experiências sensoriais diversas trouxe a reflexão sobre a arquitetura dos espaços escolares.
O reconhecimento da necessidade das
crianças de tomar sol, estar ao ar livre,
desenvolver-se fisicamente, expandir-se
em movimento, bem como outros aspectos emocionais e sociais, fez com que os
espaços externos ultrapassassem o aspecto do paisagismo e também fossem
considerados importantes para o uso e a
circulação de crianças em escolas de educação infantil. (BARROS, 2018, p.35)
Dentre as bases legais que reconhecem a importância do movimento corporal e do contato com a natureza estão as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Ambiental (BRASIL, 2012), Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2010), Critéri-
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os para um Atendimento em Creches
que Respeite os Direitos Fundamentais
das Crianças (BRASIL, 2009), Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil (BRASIL, 2006).
No entanto, o respaldo legal não garante a materialização dessas práticas pois o currículo é o que acontece no cotidiano de cada Unidade
Educacional em seus diferentes territórios.
Ao possibilitar estes ambientes naturais
e/ou amplos e livres, as(os) educadoras(es)
vislumbraram os brilhos nos olhos dos
pequenos a alegria de viver pois é quando
os movimentos corporais ganham sua força.
Bebês e crianças adoram brincar em ambientes de emparedados, onde possam interagir
livremente com outras crianças e com o espaço, de forma a vivenciar experiências, vista aqui como construtora de conhecimentos.
Neste sentido, é necessário assumir a
postura de escuta diante dos bebês e das crianças que nos dizem seus desejos, anseios e
frustrações por meio de gestos, expressões,
posturas, falas e de múltiplas linguagens. Ao
escutar as crianças, sabemos que a relação
dela com a natureza se sobressai e a grande
maioria gosta de brincar em espaços externos. É inadmissível práticas de educadores
que atrelam a ida aos espaços livres e externos como premiação ou como castigos.
Frases do tipo “se vocês não se comportarem, não irão ao parque” devem ser banidas,
uma vez que ferem os direitos das crianças.
Educadoras(es) que relembram a sua infância e fortalecem as memórias afetivas de
brincadeiras e interações com a natureza e
com espaços externos podem desenvolver
o compromisso de proporcionar infâncias
plenas, considerando que as experiências

vivenciadas durante a vida fazem parte da
constituição identitária deste profissional.
Além desses aspectos, profissionais da
educação, especificamente da Infância, precisam refletir na organização dos tempos e
rotinas, a fim de que ampliem as possibilidades do brincar livre, em que as interações
tornam-se referências em suas aprendizagens e desenvolvimento. Como citado no
Currículo Integrador da Infância Paulistana
(2015), as educadoras(es) “são os protagonistas que organizam as condições para o protagonismo de bebês e crianças”. Dessa forma,
assumem menos o papel controlador que
permeou as práticas docentes durante anos.
Assumem cada vez mais o papel de observador participante e ativo que permite
e fornece condições para que bebês e crianças, apreendem o mundo e ajam sobre ele por meio das Brincadeiras e Interações, fomentando ações de movimento,
de exploração, de investigação, de experimentação -elementos que nutrem as suas
potências criadoras e qualidades humanas-.
Respeito aos desejos, necessidades e interesses dos bebês e crianças. Ambientes naturais e amplos combinam com movimento.
Mas também combinam com introspecção. É
preciso considerar o desejo da criança de ter
um “refúgio”, um espaço reservado, em que
a interação ocorre consigo mesmo. A criança
poderá criar um ambiente, com auxílio ou não
da(o) educadora(or), único e particular para um
recolhimento de si, que deve ser respeitado.
A natureza oferece infinitas possibilidades que permitem que bebês e crianças sejam acolhidos em sua individualidade, que interajam com os outros,
despertando valores universais humanos
como o respeito, a colaboração, a empatia, …
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O livro “Desemparedamento da infância”
(2018, p.68) apresenta um quadro com “sugestão de composição dos espaços escolares”
que auxilia na ressignificação dos espaços
educacionais com ajustes possíveis de se viabilizar em diversas Unidades Educacionais:
•
•

Ambientes/ Elementos =
Detalhamento
Áreas naturais = Árvores frutíferas, perenes
ou
caducifólias,
trepadeiras
em cercas ou muros, arbustos, grama
• Horta / Jardim = Hortaliças, leguminosas, plantas
medicinais, ornamentais, flores com perfume, flores
coloridas, ervas aromáticas, plantas sensitivas
• Composteira= No chão, minhocáriosAnfiteatro
Lugar
para
sentar,
palco,
lousa
• Água = Torneira externa acessível às crianças, peixes, plantas aquáticas, cisterna
• Pedras=Grandes, coloridas, cascalho, cristais
• Terra=Chão batido, areia, terra para fazer barro
• Materiais soltos=Baldes, potes, pás, rastelos,
cestas, redes, tecidos, caixotes, giz, ferramentas
reais de jardinagem e de construção, bolinhas,
cordas, sementes, paus, troncos, folhas, conchas
• Campo
aberto=
Grama,
chão
batido,
cimento,
cascalho,
pedra
• Brinquedos e equipamentos= Balanços, gangorra, trepa-trepa de bambu, casinha, escorregador, bancos, tocos de árvore, pracinha
• Fogo=Lugar para fogueira no chão ou tacho de cobre para fazer a fogueira em cima

A tabela acima visa auxiliar na reflexão das
possíveis transformações espaciais, nas futuras aquisições de elementos e materiais que
favorecem o contato dos bebês e crianças
com a natureza. Mapear os ambientes da Unidade Educacional e discutir juntamente com
as crianças (sim! com os pequenos grandes
protagonistas), professoras(es), gestoras(es),
educadoras(es), famílias/responsáveis as possíveis modificações baseadas na importância
da relação das crianças com a natureza são os
primeiros passos para o desemparedamento
da infância dentro dos contextos educativos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando o meio urbano que vivemos hoje, cercado pela “selva de pedras”
de uma cidade como São Paulo e a falta de
contato crescente dos bebês e crianças com
a natureza, precisamos de ações que possibilitem uma maior interação dos pequenos
com o meio natural, uma vez que esta
vivência traz benefícios à saúde, bem-estar, aprendizagens e desenvolvimento.
Uma das ações pode ser a ampliação do
contato dos bebês e crianças com materiais
naturais, que são materiais que estimulam a
curiosidade, a exploração, a experimentação,
a investigação, a ação e a interação. Por exemplo, pode-se ampliar de experiências por
meio da oferta de brinquedos não industrializados como as bonecas de pano recheadas de
lã, os brinquedos de madeira, os tecidos e sua
diversidade, as caixas, as cordas, os arames,
os materiais de largo alcance (os chamados
não estruturados), os utensílios da cozinha
e nas ferramentas em seu formato original.
No contato com essas materialidades, os
bebês e crianças abrem-se ao imaginário e à
criatividade, elaborando um mundo de possibilidades que trazem a potência das experiências e a imprevisibilidade das narrativas.
As escolas da infância devem se perguntar o porquê da predominância em seus ambientes educativos, de brinquedos industrializados, de materiais frios, sem textura e
preponderantemente de plástico. Por que
não ofertar materiais oferecidos pela natureza como pedras, folhas, sementes, restos de
madeira, cascas, palha, areia, água, conchas,
argila, ar,...? ou seja, materiais ricos de vida
de texturas, pesos, cores, sons e aromas diversos. São elementos que despertam as per-
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cepções sensoriais como o tato, visão, audição,
olfato e até o paladar, essenciais na realização
de conexões sinápticas no ser humano. Se não
for possível possibilitar o contato dos bebês e
crianças na natureza, convidamos as(os) educadoras(es) a proporcionar o contato com a natureza, levando os elementos naturais até elas.
Outra importante ação é a ressignificação
dos espaços pautado na amplificação de ambientes naturais que poderíamos resumir como a
proposta de desemparedamento das escolas.
Porém, não adianta apenas quebrar as paredes e trazer a presença de elementos naturais nos espaços escolares. O fundamental é
haver nos educadores a conscientização pela
compreensão da importância da relação da criança com a natureza. Tal entendimento poderá
desencadear reais reflexões-ações em torno
dos espaços, tempos, interações e materialidades, qualificando os ambientes educacionais.
Enfim, o presente artigo acredita ser um
disparador na reflexão sobre a importância
da relação criança e natureza, visando desencadear ações pedagógicas que potencializam experiências significativas aos bebês e
crianças, proporcionando a elas, a vivência de
infâncias plenas em ambientes sustentáveis.
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REFLEXÃO SOBRE O ENSINO DO PORTUGUÊS COMO LÍNGUA
MATERNA - DA ALFABETIZAÇÃO AO FINAL DO ENSINO FUNDAMENTAL
RESUMO: O objetivo deste texto é confrontar os diferentes conceitos de gramática e de norma (culta, padrão) e linguagem, detectando as concepções e pressupostos que fundamentam
cada termo, bem como, por meio de uma pesquisa bibliográfica, compreender a crítica tecida
ao ensino pautado quase que exclusivamente pelos conteúdos da gramática tradicional, em
detrimento do trabalho com análise linguística atrelada à leitura e produção de texto, buscando um novo paradigma para o ensino de português como língua materna, orientado pelo
reconhecimento e valorização da gramática implícita do aluno, ou seja, de seu conhecimento
prévio, de modo a combater o preconceito linguístico, visto que é pelo estudo e compreensão
dos debates teóricos que se podem encontrar respostas para os desafios cotidianos e melhorar
a qualidade do ensino no país.
Palavras-chave: Ensino; Língua materna; Gramática; Preconceito linguístico.
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INTRODUÇÃO
Diante de paradigmas educacionais em
crise, ao focar o ensino do português como
língua materna, deparar-se-á com as diversas críticas a ele feitas, a começar pela
prática escolar, marcada por seu caráter
fragmentário e descontextualizado do ensino da gramática tradicional ou normativa.
Além disso, pela desarticulação da vida da
escola com a vida da comunidade, ou seja,
não se leva em conta o conhecimento implícito da língua que o aluno aprendeu fora
da escola, no seio familiar e na comunidade
em que vive, e mais que isso: não se aceita
esse conhecimento como válido, como afirma Luft "Mantida pela classe dominante, a
escola impõe no ensino obviamente a variedade idiomática culta, relegando e desprestigiando as outras variedades, numa natural
discriminação sociolinguística." (1995, p.81).
Luft (2008) afirma que a criança fala com
desembaraço e naturalidade ao entrar na
escola e que, se bem orientada, em breve,
poderia escrever do mesmo modo, entretanto, o ensino vai induzindo-a a acreditar
que não sabe sua própria língua, falando
mal e escrevendo pior ainda.Isso gera uma
relação negativa do falante com sua própria
língua. Desde a alfabetização, vai-se incutindo a ideia de não saber a língua, gerando um
bloqueio da criatividade, inibição da linguagem e sensação de incapacidade e insegurança constante frente a qualquer desafio.
Nesse contexto, na busca de um paradigma que contribua na superação da situação
em que se encontra o ensino do português

na escola, Neves (2003) defende que cabe a
esta ativar uma constante reflexão acerca da
língua materna, contemplando as relações entre uso da linguagem e atividades de análise
linguística e de explicitação da gramática.
É

a
reflexão acerca do ensino ou não da
gramática, ou ainda de quais gramáticas, que
motivou este estudo, o qual busca respaldo
teórico, por meio da pesquisa bibliográfica, limitada à dimensão deste trabalho, que
justifique a compreensão do que está posto
como ensino da gramática tradicional e a contribuição dos estudos da ciência linguística de
modo que se possa sinalizar para uma nova
postura frente ao ensino da língua materna.

OS CONCEITOS DE GRAMÁTICA
Partindo do princípio de que ensinar língua
e ensinar gramática são duas práticas diferentes, os linguistas estudados, antes de tecer
suas críticas ao ensino da gramática, fazem
uma distinção entre seus diversos tipos, como
Antunes (2007) que aponta uma gramática
vista como um conjunto de regras que definem o funcionamento de uma língua, chamada também de "gramática internalizada", outra
que apresenta regras que definem o funcionamento de determinada norma, conhecida
como "gramática normativa", entre outras.
Bagno (2015) faz uma distinção entre
gramática tradicional e gramática normativa, apontando aquela como a alma e esta
como o corpo. Para ele, a gramática tradicional é a doutrina, a ideologia, a qual dá
vigor e existência ao ser material, concreto,
chamado gramática normativa. Sustenta,
ainda, que o preconceito linguístico man337
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ifesta a ideologia da gramática tradicional, materializada na gramática normativa.
Possenti (1996) advoga que existam vários tipos de gramática, inclusive vários tipos
de gramáticas escolares tradicionais. Para
esse autor, apesar de apresentar uma noção
controvertida, a palavra gramática significa
"conjunto de regras", que pode ser entendido como conjunto de regras que devem ser
seguidas (gramática normativa), conjunto
de regras que são seguidas (gramática descritiva) e conjunto de regras que o falante
da língua domina (gramática internalizada).
Ainda de acordo com Possenti (1996), as
gramáticas normativas se destinam a fazer
com que as pessoas aprendam a falar e escrever corretamente por meio de um conjunto de regras a serem dominadas, visando
o emprego da variedade padrão. Quanto às
gramáticas descritivas, segundo ele, são as
que orientam o trabalho dos linguistas, tendo como preocupação a descrição ou a explicação das línguas do modo como são faladas.
Por sua vez, as gramáticas internalizadas, também conhecidas como "gramáticas implícitas" são defendidas por Possenti como o conjunto de regras que o
falante domina. Seria uma gramática internalizada pela experiência de ouvir, repetir,
falar, enfim, conforme ratifica também Luft:
O sistema de regras, ou gramática, é uma
teoria da língua. Chomsky insiste no fato
de que, no processo de aquisição da língua,
antes e fora da escola, a criança vai construindo, para si mesma, sem verbalizar e
sem se dar conta disso, uma "teoria" da língua a que se vê exposta. (LUFT, 2008, p. 37)

CRÍTICA AO ENSINO DA GRAMÁTICA
Atualmente, encontram-se diversas críticas
ao ensino de gramática na escola, então, vem
a pergunta: a qual tipo de gramática se dirigem
tais críticas? A resposta vem de diferentes estudiosos do assunto, apontando a gramática normativa como a grande vilã porque:
Para a gramática normativa, a língua corresponde às formas de expressão observadas produzidas por pessoas cultas, de
prestígio. [...] funciona como modelo, acabando por representar a própria língua.
Eventualmente, a restrição é ainda maior,
tomando-se por representação da língua
a expressão escrita elaborada literariamente. É a essa variante que se costuma
chamar "norma culta" ou "variante padrão"
ou "dialeto padrão". (POSSENTI, 1996, p.74)
A crítica de Possenti (1996), bem como de
Luft (2008), Neves (2003), Antunes (2007) e
Perini (2000), reside no fato de a gramática
normativa, além de seu teor prescritivo, desconsiderar todos os fatos que divergem da
variante padrão, apontando-os como erros
ou vícios de linguagem. Sendo assim, acaba
por servir apenas a um pequeno grupo, excluindo os grupos socioeconomicamente desfavorecidos, os quais constituem atualmente a
grande maioria dos alunos da escola pública.
Além disso, Perini (2000, p.35) chama a
atenção para o fato de a gramática normativa
só considerar a escrita, não levando em conta
a língua falada pelos brasileiros no seu dia a
dia, afirmando que "A língua que aprendemos
338
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com nossos pais, irmãos e avós é a mesma que
falamos, mas não é a que escrevemos." Para
esse autor, existem duas línguas: uma que se
escreve ou "de civilização", que é o português,
e a que se fala, a verdadeira língua materna.

O referido autor sintetiza a discussão, afirmando que não é papel da escola ensinar
uma variedade no lugar da outra, mas criar
condições para que o aluno aprenda as variedades que não domina, partindo de sua
gramática internalizada, observando as ocorrências que se tornam regras, sem se fixar em
prescrições de "certo" ou "errado", assim, no
reconhecimento de sua variedade linguística
entre outras, ganharia a consciência de sua
identidade linguística e se disporia à observação das variedades as quais não domina.

As críticas mais severas quanto ao ensino da língua portuguesa no Brasil encontram-se em Brito (2003), posicionando-se
contrário às ideias de outros pesquisadores,
como Possenti (1996, p.17), que afirma "Adoto sem qualquer dúvida que o objetivo da
escola é ensinar o português padrão, ou,
talvez mais exatamente, o de criar condições
para que ele seja aprendido." Brito defende uma redefinição do objeto de ensino, pois considera equivocada e ideológica a associação entre norma culta e escrita.

Freire (2016) foi um grande defensor da
ideia de que é papel do professor, e da escola como um todo, respeitar os saberes
trazidos pelos educandos, sobretudo os das
classes populares, e mais que isso, discutir
com os alunos a razão de ser desses saberes
em relação com o ensino dos conteúdos.

Vale ressaltar que Possenti (1996, p. 18)
defende que impor o ensino da língua padrão como se fosse o único dialeto válido
consistiria uma violência cultural, pois considera uma violência impor a um grupo social
valores de outrem, entretanto, acredita que
"[...] os menos favorecidos socialmente só
têm a ganhar com o domínio de outra forma
de falar e de escrever." Advoga, ainda, que
a escola não ensina língua materna a nenhum aluno, pois não se ensina aquilo que já
se sabe, restando a ela sua função que seria ensinar o padrão, em especial o escrito.

CONCEITOS EM FOCO
É preciso deixar claro que há dois sentidos
para regras: um, como obrigação, lei, dever;
outro, regularidade e constância. O primeiro
sentido é apontado como o cerne do problema
do ensino das gramáticas normativas por fixar-se na ideia de uma língua padrão, apoiada na
noção de erro e acerto; já o segundo é usado
pelos linguistas, entre eles, Possenti, ao defenderem a gramática descritiva, que observa as
regras, ou seja, as ocorrências, sem pretensão
prescritiva, nem qualquer noção valorativa.

No dia em que as escolas se dessem conta de que estão ensinando aos alunos o
que eles já sabem, e que é em grande parte por isso que falta tempo para ensinar o
que não sabem, poderia ocorrer uma verdadeira revolução. (POSSENTI, 1996 p. 32)

Também não se pode perder de vista que a
noção de língua é diferente para cada definição
de gramática. Para a gramática normativa, a
língua corresponde às formas de expressão
observadas por pessoas cultas, de prestígio.
Para a gramática descritiva, nenhuma ex339
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pressão é encarada como erro, ou não pertencente à língua, esta fixa-se nas diferenças
entre escrita e fala e entre variações linguísticas, motivadas pelas circunstâncias de uso.
O conceito de erro também está atrelado
às definições de gramática. Conforme já mencionado, a noção de erro, ligada à gramática normativa, refere-se a tudo o que foge à
variedade eleita como exemplo de boa linguagem. Na perspectiva da gramática descritiva, só ocorreria erro em construções
que não fizessem parte de forma sistemática de nenhuma das variantes de uma língua.
Antunes (2007) alerta para o fato de
não existir uma única norma linguisticamente válida. Geralmente são usados os
termos: norma culta, norma-padrão e norma não padrão. Em sentido amplo, norma
linguística refere-se à normalidade; já em
sentido restrito, significa normatividade
ou prescrição, ou seja, de como deve ser.

da classe menos favorecida, surgindo dessa associação o preconceito linguístico, o
qual é, antes de tudo, um preconceito social.

INOVAÇÃO

NO
ENSINO
GRAMÁTICA

DE

Todo o debate fomentado pelos estudiosos aqui apontados levou ao questionamento de como essa reflexão poderia estar repercutindo na escola, ou ainda, se
estaria encontrando eco junto aos professores das redes públicas brasileiras. Por
isso, buscaram-se, na pesquisa de Aparício
(1999), as respostas para tais indagações.
Segundo Aparício (1999), a SEE-SP (Secretaria Estadual de Educação de São Paulo) havia
assumido o compromisso de recuperação da
escola pública e da qualidade de ensino oferecido, defendendo a reformulação do currículo
com vistas à transformação da prática docente.

A norma culta tem sido relacionada ao
ensino da gramática tradicional, correspondendo ao falar correto, modelo a ser seguido, pois é socialmente prestigiado, enquanto que a norma popular tem sido apontada
como a errada, desprestigiada socialmente.

A busca de novos paradigmas teórico-metodológicos que fossem capazes de responder
às novas necessidades e desafios socialmente
postos para o ensino da língua portuguesa
encontrou resposta na Linguística, uma ciência que questionava a tradição gramatical.

Antunes (2007, p.89) advoga que é preciso ter clareza quanto ao uso de cada termo,
lembrando que "A norma culta é requisitada
mais pelo caráter de formalidade da comunicação do que pelo fato de ser ela falada
ou escrita." É preciso atentar para a vinculação da norma culta ao poder político, pois
é a norma da classe dominante em oposição
à norma não padrão, atribuída às pessoas

Foi na condição de monitora de língua portuguesa da DE (Delegacia de Ensino) na cidade de Penápolis - SP, que pôde acompanhar
o trabalho da CENP (Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas) de formação dos
profissionais da rede estadual de São Paulo.
A pesquisadora relata que estudiosos da
340
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Linguística foram requisitados pela SEE-SP
para a organização de subsídios à implementação de um novo plano curricular para o
ensino de língua portuguesa. O módulo destinado à gramática e ao ensino de gramática contou com palestras dos seguintes especialistas e suas respectivas universidades:
Ataliba T. de Castilho (USP/UNICAMP), Sírio
Possenti (UNICAMP), João Wanderley Geraldi (UNICAMP), Antônio Suarez Abreu (USP),
Lygia M. C. de Moraes (USP), Helena N.
Brandão (USP), Norma Goldstein (USP), Luiz
Percival L. Britto (doutorando UNICAMP),
Wilmar D'angelis (doutorando UNICAMP).
Algumas atividades práticas de como ensinar gramática partiram do Professor João
Wanderley Geraldi, na apresentação de atividades de "reestruturação" e "reconstrução" de
textos produzidos por alunos. Os professores
Luiz Percival L. Britto e Wilmar D'angelis também apresentaram propostas de atividades
sobre como ensinar gramática em textos.
Nesse contexto, onde atuou de 1987 a
1997, movida por sua inserção ativa nesse
processo de formação de professores, iniciou, em 1997, seu estudo na perspectiva
da pesquisa em Linguística Aplicada de base
interpretativa a fim de propiciar uma reflexão sobre o impacto da proposta paulista
de renovação do ensino de gramática tanto na aula, quanto no discurso de professores de língua portuguesa de 5ª a 8ª série
na DE da rede estadual da referida cidade.
Os 20 professores informantes, em
sua maioria, eram do sexo feminino, de
idade entre 30 e 38 anos, tendo realizado o Curso de Licenciatura em Letras na
mesma instituição, entre 1987 e 1997, e
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com idade variando entre 20 e 25 anos.
Além disso, a maior parte deles tinha entre
2 e 5 anos de experiência de ensino de língua portuguesa na rede estadual. A maioria,
possuindo uma carga horária com mais de 30
horas-aula semanais, lecionava na cidade sede
da DE, no máximo em duas escolas, principalmente em classes de 5ª e 6ª séries. A grande
maioria havia participado de 10 a 15 OTs (orientações técnicas) somente na DE, nos últimos dez anos, possuindo assim entre aproximadamente 60 e 90 horas de capacitação.
Com os dados coletados, a pesquisadora pôde observar que a problematização das
práticas tradicionais de ensino de gramática
trouxe em seu bojo uma espécie de unificação e consequente neutralização de diferentes orientações teórico-metodológicas
que deram suporte à proposta de renovação.
E essa unificação foi consolidada ao longo do processo de mediação realizado pelas instâncias incumbidas de divulgá-las
junto aos professores, porém, conforme
também pôde observar a partir da análise
dos textos de mediação, essa unificação
não significou o apagamento, nesses textos, das dificuldades de articulação e de
implementação das diferentes propostas.
Assim, verificou-se que a proposta de
renovação do ensino de gramática no primeiro grau (chamado atualmente como ensino fundamental II) no estado de São Paulo, a partir de críticas à tradição gramatical
e escolar, apresentou diferentes perspectivas, vindas da chamada Linguística funcional. Além disso, que as instâncias que estabeleceram a ponte entre os conhecimentos
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vindos da Linguística e os professores neutralizaram ou apagaram essas diferenças.
Quanto às aulas, constatou-se uma grande
dificuldade do professor para desenvolver
o estudo gramatical no texto, aparecendo
equívocos em suas intervenções. Os depoimentos revelaram que os professores tinham consciência, não só das propostas de
mudança como também das dificuldades
que enfrentavam na prática de sala de aula,
o que pareciam não se dar conta é das inconsistências presentes em suas aulas de
gramática e em seu discurso. Ela conclui,
Em síntese, pela análise dos depoimentos
dos professores que nos serviram de informantes para esta pesquisa, podemos constatar que todos têm conhecimento das propostas de renovação do ensino de gramática.
Mas, de modo geral, principalmente se considerarmos os depoimentos dos que organizam suas próprias aulas consultando diversos
materiais, podemos dizer que, embora tenham incorporado o discurso sobre a proposta, produzido por linguistas e pela Equipe
Técnica, muito pouco têm avançado na sua
implementação. (APARÍCIO, 1999, p. 144)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entende-se que o debate proposto a partir
do confronto entre os pressupostos que ancoram o ensino da gramática tradicional e os que
alicerçam um novo modelo de ensino de língua materna com contribuições da Linguística, a fim de superar os péssimos resultados no
ensino e o preconceito linguístico, contribui
de forma significativa para aqueles que atuam no sistema educacional público brasileiro.

Há que se ressaltar que o aprofundamento
dado ao tema ocorreu nos limites da possibilidade deste trabalho e que, apesar de ter
proporcionado uma ampliação do conhecimento nessa área, abre a possibilidade para
a continuidade da pesquisa em uma perspectiva de buscar novas experiências de
como tem sido o ensino do português nas
últimas décadas na busca de um posicionamento crítico acerca dessas novas ideias.
Acredita-se, ainda, ter chegado ao final
deste trabalho com o objetivo cumprido, pois
a proposição inicial foi confrontar os conceitos
de gramática, regras, língua, erro, norma e
preconceito linguístico, detectando as concepções e pressupostos que fundamentam
cada termo, a fim de compreender os atuais
debates travados nessa área, apontando para a
necessidade de um novo paradigma para o ensino do português, e encontrar respostas para
os desafios cotidianos, bem como para a melhoria na qualidade do ensino público no país.
Assim, ao alargar o entendimento sobre a
problemática que envolve a gramática e seu
ensino, conclui-se que grandes são as contribuições da ciência linguística, porém, temse também a clareza de que só a compreensão
dessa nova proposta de ensino não basta, fazse necessário um aprofundamento de estudos
em como realizar um trabalho, levando em
conta a gramática implícita do aluno, de forma
a superar o preconceito linguístico, coerente
com as necessidades e anseios das camadas populares da sociedade contemporânea.
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA: A CEGUEIRA E SUA HISTÓRIA
RESUMO: Esta escrita deste artigo traz algumas considerações sobre resgatar aspectos relevantes acerca do Histórico da Educação Especial para compreender a cegueira e a
baixa visão, como proceder e conduzir a oferta de oportunidades de educação que garantam aos alunos portadores de deficiências a possibilidade de estudarem. Pode-se dizer que
a sociedade ao longo do tempo criou algumas ideias distorcidas das pessoas com necessidades especiais, aqui também se inclui a deficiência visual e consequentemente da inclusão.
Porém com a reflexão e pesquisa de estudiosos no assunto, percebe-se o quão urgente e
possível a educação inclusiva se faz. E, para embasamento teórico dos aspectos abordados
neste artigo foram levantados por meio de pesquisas bibliográficas acerca do tema proposto.
Palavras-chave: Educação; Cegueira; Inclusiva; Histórico.
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INTRODUÇÃO
Para uma melhor compreensão do
que seria uma prática de ensino inclusivo é importante e necessário conhecer os fundamentos teóricos, por
meio da visão geral e histórica, isto é, de
como as pessoas com necessidades especiais foram consideradas e atendidas
no meio social e escolar e da evolução
das propostas educacionais e, consequentemente da política educacional.

EDUCAÇÃO INCLUSIVA: A CEGUEIRA E
SUA HISTÓRIA
Para uma melhor compreensão
das práticas de ensino inclusivo, torna-se importante e necessário conhecer os fundamentos teóricos, por
meio de uma visão geral e histórica.
Percebe-se que o histórico da deficiência visual é semelhante a todos
os outros tipos de deficiências e conforme os momentos históricos, a concepção de homem, as transformações
sociais, estes conceitos foram evoluindo.

No aspecto escolar ou na educação
Inclusiva, esta prevê o atendimento as diversas necessidades educacionais apresentadas por todos os
sujeitos, em salas de aula do ensino
regular, promovendo a aprendizagem e desenvolvimento de todos por
meio de um ensino de boa qualidade.

Conforme Floriano (2010), as primeiras preocupações que envolvem a educação para pessoas cegas surgiram
no século XVI, com um médico italiano,
Girolínia Cardono, este acreditava ser
possível desenvolver nos deficientes a
capacidade da leitura por meio do tato.

Para entender melhor esse processo essa pesquisa tentará compreender
a deficiência visual como parte integrante de um contexto histórico e
sua possível inclusão. No desenrolar
do estudo Explicar a deficiência visual; Refletir dentro de um contexto
histórico a inclusão; Relacionar o sujeito às suas significações culturais.

Neste momento da história, estavam sendo desenvolvidas pesquisas médicas e que, no entanto tiveram influência na área educacional.
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pessoas com deficiência visual na sociedade.

A partir de então, na tentativa de divulgar os achados das pesquisas desenvolvidas na área médica com pessoas deficientes visuais, Peter Pontamus Fleming
(cego) e o padre Lara Terzi escreveram
os primeiros livros sobre a educação
das pessoas cegas. (Floriano, 2010, p.7).

Louis Braille ainda jovem estudante, tomou
conhecimento de uma invenção chamada sonografia ou código militar, desenvolvida por
Charlies Barbier, oficial do exército francês.
O invento tinha como objetivo possibilitar a comunicação noturna entre os oficiais nas campanhas de guerra. A significação tátil dos pontos em relevo do invento
de Barbier parece ter sido a base para a
criação do Sistema Braille, aplicável tanto na leitura como na escrita por pessoas
cegas e cuja estrutura acabou por divergir do processo que inspirou seu inventor.

Em 1784, Paris tem a primeira escola para cegos. Criada por Valentin Hauy,
com o nome de Instituto Real dos Jovens
Cegos, começa a colocar em prática ensinamentos do médico italiano, já citado anteriormente, um sistema de leitura em alto
relevo com letras em caracteres comuns.

Apesar de alguns países da Europa e os
Estados Unidos terem resistido ao Sistema
Braille, sua eficiência e vasta aplicabilidade
acabaram por impor definitivamente um meio
de leitura e de escrita para as pessoas cegas.

A partir do século XIX, outras escolas surgiram nos Estados Unidos e pela
Europa, utilizando-se do sistema Braille.
A invenção do sistema Braille, em 1825,
por Louis Braille marcou historicamente os
avanços desenvolvidos no atendimento educacional da pessoa deficiente visual, pois foi a
partir desse fato histórico que as pessoas com
deficiência visual passaram a ter uma escolarização específica, que se preocupou com
o processo de aquisição de conhecimento e
com a construção da autonomia da pessoa
deficiente visual, bem como a inclusão social dessas pessoas. (FLORIANO, 2010, p.8)

O sistema consta de seis pontos arranjados e em relevo, dispostos em duas colunas, cada uma com três pontos, formando
um retângulo. Conforme muitos autores,
estes seis pontos formam a “cela Braille”.
Outros denominadores comuns entre os
autores são os símbolos universais do sistema em questão. Estes representam não só as
letras do alfabeto, mas também os sinais de
pontuação, números, enfim tudo o que se utiliza na grafia comum e ainda podem expressar línguas e escritas da Europa, Ásia e África.

O sistema Braille é um código universal de
leitura tátil e de escrita, usado por pessoas
cegas e o ano de sua criação, 1825, ficou
reconhecido com um marco dessa importante
conquista para a educação e a integração das

Ainda podemos ver o Sistema Braille
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aplicado à matemática, isto foi proposto por seu inventor na visão editada em
1837. Nessa época, foram apresentados os símbolos fundamentais para algarismos, bem como as convenções
para a Aritmética e para a Geometria.
O Brasil está entre as nações que tiveram, ao longo de sua história, preocupação com os portadores de deficiência,
em geral, e esboçaram as primeiras ações
assistenciais e educacionais. Segundo Lemos (1995), só nos dois últimos séculos
é que deu início a educação formal e a
França com a fundação do Real Instituto
dos Jovens Cegos de Paris, foi a pioneira.
Para muitos autores, o marco na história
da educação do cego no Brasil foi a criação
do Imperial Instituto dos Meninos Cegos.
O Instituto existe até hoje com o nome
de Instituto Benjamin Constant. Foi criado por iniciativa do Governo Imperial,
por D.Pedro II através do Decreto Imperial n.º1428, de 12 de setembro de 1854.
Trinta e seis anos mais tarde, o ex-diretor do Instituto, Senhor Benjamim Constant, na qualidade de ministro de Estado que compunha o Governo da recém
proclamada República da época, assinou
junto ao presidente um novo regulamento onde reformulou a orientação educacional ofertada e apontava providências
para o encaminhamento dos alunos
cegos do Instituto para a sociedade.
Assim a educação de cegos veio se ex-

pandindo lentamente acompanhando o sistema brasileiro educacional como um todo.
Também foi o primeiro da América Latina
a desenvolver um trabalho educativo junto aos portadores de deficiência visual. Por
seu pioneirismo e também pelo fato de ser
uma instituição federal, dominava as técnicas e métodos da educação de cegos no
período de 1854 a 1860, conforme Lemos
(1995) denominado: “Período de Iniciativas Assistemáticas da Educação Especial”.
Este
período
três
fases
distintas,

compreende
a
saber:

1 - Primeira fase (1854-1928) - A mais
longa de todas, foi a fase de desbravamento dos caminhos da educação de cegos no
Brasil. Com a criação do Imperial Instituto
dos Meninos Cegos, eclodem diversas instituições, todas especializadas, a maioria de
iniciativa privada; com exceção de uma estadual em Minas Gerais (a primeira ligada à
esfera estadual); e, por último, em São Paulo,
a criação do primeiro colégio religioso destinado a cegos. Na primeira década do século XX começaram a surgir organizações de
cegos, de caráter privado, com função basicamente assistencial, embora algumas incluíssem em seus estatutos atividades educativas.
2 - Segunda fase (1929-1945) - Chamada
de fase de “expansão de atendimento educacional decorrente de iniciativas privadas”, por
se caracterizar pela continuidade do trabalho
educativo, pela adesão de pessoas cegas
recém saídas das instituições, “desejosas de
criar em seus estados de origem, estabelecimentos similares, oferecendo oportunidades
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Revista Educar FCE - 20 ª EDIÇAO - MAIO - 2019

de educação” (LEMOS, 1995, p.54). Assim,
seguindo o modelo de educação para cegos
utilizados no Instituto Benjamin Constant; surgem instituições na Bahia; Ceará;
Minas Gerais e o Instituto dos Cegos da
Paraíba Adalgisa Cunha, em João Pessoa.
3 - Terceira fase (1946-1960) - Essa fase,
denominada de “valorização da educação
dos cegos e ampliação de oportunidades,
em todos os níveis de ensino” é considerada por Lemos como a mais importante
de todas, pelos avanços legais, metodológicos, administrativos e sociais da educação
do cego no Brasil. Em 1946, foi criada a
Fundação do Livro do Cego no Brasil, com
o objetivo de imprimir livros em Braille.
Masini (1994) considera a instituição um
passo importante para a descentralização
da educação especializada. Hoje, conhecida por Fundação Dorina Nowill para
Cegos, foi “pioneira na iniciativa privada
na produção de livros didáticos e literários e de revistas em Braille, e também pioneira na prestação de serviços técnicos
especializados na área de educação e reabilitação de cegos” (LEMOS, 1995, p.09).
A partir de 1950, algumas estratégias
foram destacadas como a implantação da
primeira classe Braille do estado de São
Paulo, no curso primário. Posteriormente,
se admitiu matrícula do aluno cego no segundo ciclo do curso secundário, seguida
da permissão oficial do Conselho Federal de
Educação, para o ingresso de alunos cegos
em Faculdades de Filosofia, no ano de 1953.

Foi nessa fase da educação dos cegos,
que se introduziram novos recursos, procedimentos e técnicas, tais como o uso da bengala longa, que possibilitou ao cego maior
independência para se locomover. Outras conquistas surgiram: o direito de votar
e ser votado, na cidade do Rio de Janeiro.

Outro acontecimento notório foi, em 1953,
a visita de Hellen Keller ao Brasil, que, com
seu testemunho de reabilitação, motivaram
empresários (FIESP) a apoiarem o projeto de treinamento e preparação de profissionais cegos para o mercado de trabalho.
o tempo surgiram trabalhos defendendo o ensino ministrado de maneira segregada nas instituições especializadas e outros
do ensino integrado nas escolas comuns.

As polêmicas giravam em torno do rendimento escolar alcançado nas instituições
especializadas, a necessidade de atender
alunos desprotegidos pela sociedade e até
pela própria família e de outro a importância da participação do aluno na comunidade a que pertence e da família para o
aluno que ingressa nas escolas comuns.

Na
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cação especial particular atendia uma pequena parcela da sociedade.
Foram neste período que o governo criou grandes campanhas nacionais pela educação.

Estas visavam dar encaminhamento às grandes questões sociais com a alfabetização e as endemias. Neste contexto, foi criada a Campanha nacional de Educação dos Cegos-CNEC (Decreto n.44.236, de 31/50/60).

Na década seguinte (70) dando continuidade a esta ampliação do atendimento na rede pública de ensino, o governo instalou os Serviços de Educação Especial em todas as Secretarias de Educação, e em 1973, o MEC cria o
Centro Nacional de Educação Especial -CENESP, o qual colocou a educação especial como uma das prioridades da educação através de sua inclusão no Plano Setorial de Educação e Cultura- 1972/1974. (MARIANO, 2006, p. 10)

Na década de 80, houve um aumento substancial de atendimentos. Conforme números do MEC em 1987, o número de alunos
atendidos tanto na rede pública quanto na particular foi maior.
Segundo Mariano (2006) foi no final do século XX que nosso país começou a
orientar-se pelas recomendações da educação inclusiva mundial, discussões importantes resultantes da Declaração de Salamanca, onde o Brasil estava representado e também com a promulgação da LDBEN 9394/96 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional vigente até hoje. Em seu capítulo V,
destaca medidas a serem tomadas em todas as esferas do ensino no Brasil.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um ponto forte na fundamentação da inclusão escolar é resgatar o histórico do seu processo e suas mudanças, vistas de
forma geral pelas famílias e escola, enfim pela sociedade. O primeiro capítulo mostrou que apesar de lentas e difíceis, essas vem
avançando e se modernizando para atender as pessoas com necessidades visuais e o que a lei assegura a elas, na perspectiva
das transformações dentro desse processo de inclusão no Brasil.
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A IMPORTÂNCIA DA TECNOLOGIA NA ESCOLA E A IMPLANTAÇÃO DAS
TECNOLOGIAS NO AMBIENTE ESCOLAR PARA A CONTRIBUIÇÃO DO
PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO NAS SÉRIES INICIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
RESUMO: São constantes e corriqueiras as transformações na sociedade, a rápida evolução
das tecnologias exerce forte influência no cotidiano atual. Com o advento das tecnologias, as
escolas têm de se adequar e tornar as aulas mais dinâmicas e atraentes aos alunos. O objetivo
deste estudo é apresentar a importância da Tecnologia na Escola e a implantação das Tecnologias no Ambiente Escolar para a contribuição do Processo de Alfabetização nas Séries Iniciais do
Ensino Fundamental. Pretende-se, ainda, descrever um pouco o processo de implantação das
tecnologias no ambiente escolar e como ainda é tímida essa mudança. A Metodologia do Estudo orienta-se pela pesquisa exploratória e bibliográfica com base em pressupostos teóricos de
autores na busca da construção de quadros teóricos como referenciais para a pesquisa, estando
delimitada as questões que retratam o tema em questão.
Palavras-chave: Tecnologias na Escola; Séries Iniciais do Ensino Fundamental; Alfabetização;
Prática Pedagógica; Novas Tecnologias.
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INTRODUÇÃO
Na mesma velocidade que as Tecnologias avançam, elas também chegaram às
Instituições de Ensino provocando o surgimento de novidades e algumas mudanças
que tem por objetivo melhorar a maneira
com o aluno aprende, deixando de lado
o quadro-negro e abrindo caminho para
novos recursos dentro da sala de aula.
É importante verificar que com esses recursos o aproveitamento dos alunos tem
sido melhor, com recursos mais modernos, tanto visuais quanto auditivos. Com
isso, a aprendizagem aplicada no final do
século XX sofre uma grande metamorfose
ampliando os objetos de ação como os resultados finais; até então era um processo
onde o professor apenas falava e os alunos
apenas ouviam, hoje o professor é mediador de conhecimento e orienta o aluno na
construção de sua aprendizagem e “provoca” isso com a diversidade de ferramentas tecnológicas disponíveis atualmente.
Este trabalho tem por objetivo apresentar a importância da Tecnologia na
Escola e a implantação das Tecnologias no Ambiente Escolar para a contribuição do Processo de Alfabetização
nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental.
Segundo Moran (2001 p. 33-34) como
os Meios de Comunicação operam.
Os meios de comunicação, operam
imediatamente com a sensível, o concreto, principalmente a imagem em movimento. Combinam a dimensão espacial
com sinestésica, onde o ritmo torna-se
cada vez mais alucinante. Ao mesmo tempo utilizam a linguagem conceitual, fala-

da e escrita, mais formalizada e racional.
Imagem, palavra e música, integra-se dentro de um contexto comunicacional afetivo, de forte impacto emocional, que facilita e predispõe a aceitar mais facilmente
as mensagens”. (MORAN, 2001 p. 33-34).
Posto isso, podemos entender que toda
e qualquer forma de comunicação como as
mais diversas que envolvem os avanços tecnológicos do Século XX e agora se estendendo ao Século XXI são fundamentais ao
envolvimento e desenvolvimento no aluno em seu processo de construção de conhecimentos para toda a sua vida, seja ela
voltada ao campo do mercado profissional
como seu cotidiano enquanto ser cidadão.
É mostrada a importância da tecnologia na escola, procurando assim refazer
uma nova estratégia pedagógica. São destacadas as relações proporcionadas entre
usuário e tecnologias, como esta interação
pode enriquecer saberes e ampliar o conhecimento que está sendo desenvolvido.
Descreve-se um pouco o processo de implantação das tecnologias no ambiente escolar e como ainda é tímida essa mudança. Há
uma gama de fatores que interferem e diferenciam as unidades escolares em relação à tecnologia disponível aos alunos e professores.
O destaque fica por conta da nova forma de educar, onde é detalhado as tecnologias dentro da sala de aula, como é o professor na era da tecnologia e também como
estas aproximam alunos e professores.
No decorrer dos capítulos são apresenta357
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das algumas das ferramentas proporcionadas pela diversidade e o avanço tecnológico, dessa forma não se restringe a um único
ou estratégia, mas variando de acordo com
as possibilidades de cada escola e a formação de cada professor há um mundo rico
e diversos no âmbito tecnológico atual e
vale ressaltar que é constante a adequação e
criação de novos mecanismos tecnológicos.
Com esse aparato é possível não somente a
Inclusão Digital, mas principalmente a Inclusão
Social tão discutida, mas ainda promovida
com limitações e restrições.A diversidade na
Prática Pedagógica tem de auxiliar o Professor
em sua atuação e não substituir sua presença.
Além disso, é preciso estar muito atento,
pois os avanços tecnológicos fazem parte
da sociedade moderna e os recursos oferecidos são de grande valia à Educação, mas
podem trazer benefícios de diversos prismas.
Dessa forma, é preciso compreender o
que são essas ferramentas tecnológicas e
buscar inseri-las no cotidiano, com domínio e postura para que sua utilização seja
proveitosa, prazerosa e de qualidade sem
comprometer o processo de aprendizagem.
Ao contrário, a Tecnologia deve
ser um fator a mais, um contribuinte e facilitador das aprendizagens.
A Metodologia do Estudo orienta-se pela
pesquisa exploratória e bibliográfica com base
em pressupostos teóricos de autores na busca da construção de quadros teóricos como
referenciais para a pesquisa, estando delimit-

ada as questões que tratam sobre a importância da Tecnologia na Escola e a Implantação
das Tecnologias no Ambiente Escolar para a
Contribuição do Processo de Alfabetização
nas Séries Inicias do Ensino Fundamental.
A IMPORTÂNCIA DA TECNOLOGIA NA
ESCOLA E A IMPLANTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS NO AMBIENTE ESCOLAR PARA A
CONTRIBUIÇÃO DO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO NAS SÉRIES INICIAS DO
ENSINO FUNDAMENTAL
A sociedade atual passa por constantes
transformações. Os Avanços Tecnológicos
são cada vez maiores e ocorrendo em um
período de tempo cada vez menor. Todas
essas mudanças provocam alterações nas
mais diversas formas de vida e integrações.
Haetinger (2003) revela que a Tecnologia está cada vez mais inserida na Sociedade e a Inclusão Digital atinge os mais
diversos lugares e essa tem sido também uma responsabilidade de todos, sendo assim, também das unidades escolares.
Faz-se urgente e necessária a aceitação
das Ferramentas Tecnológicas no mbito Escolar e decorrente disto a Formação e Capacitação dos Profissionais nela inseridos
para que essa Inclusão Digital seja qualitativa e não apenas atender um modismo
e ou fazer quantidade de recursos sem saber do que realmente são capazes e de que
maneira podem contribuir aos estudos.
De acordo com Pais (2005), o sucesso do
computador como uma Tecnologia que pode
favorecer a expansão da inteligência depende
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da forma como ocorre a relação entre o usuário
e as informações contidas no programa por
ele utilizado. Quanto mais relativa for essa
relação, maiores serão as possibilidades de enriquecer as condições de elaboração do saber.
Este é, talvez, um dos principais argumentos para justificar a importância do estudo
da interatividade no contexto da inserção
dos computadores na educação escolar.
[...] os meios de comunicação, operam imediatamente com
a sensível, o concreto, principalmente a imagem em movimento. Combinam a dimensão espacial com sinestésica,
onde o ritmo torna-se cada vez mais alucinante. Ao mesmo
tempo utilizam a linguagem conceitual, falada e escrita, mais
formalizada e racional. Imagem, palavra e música, integra-se
dentro de um contexto comunicacional afetivo, de forte
impacto emocional, que facilita e predispõe a aceitar mais
facilmente as mensagens. [...]. (MORAN, 2001, p. 33-34).

Contudo, Moran (2001) revela que é
necessário se ater à tecnologia como uma estratégia pedagógica adicional e sendo assim
não é necessário que esteja em todas as aulas.
É preciso um equilíbrio entre as mais diversas
maneiras de promover uma aula, não excedendo uma estratégia e assim anulando outras.
O professor precisa dominar o mínimo, que seja dessas novidades que acercam a nova sociedade e, assim possa promover o aprendizado do aluno e
mediar o conhecimento sem que a tecnologia substitua sua presença e conhecimento.
Moran (2001) explica que as relações humanas devem ser estreitadas e respeitadas
sem que as máquinas se tornem o alvo e resultado central. Os avanços tecnológicos fazem
parte inclusive da Evolução da Sociedade a
qual estamos inseridos, mas esta não deve

dominar as relações e definir as interações.
Haetinger (2003) pontua que os Recursos
Tecnológicos devem serinstrumentos de aprendizagem e favorecer as interações. Promover
situações problemas que possibilitem ao aluno interagir com as ferramentas e, ao mesmo
tempo, integrar-se ao grupo e assim construir
o conhecimento em grupo e promover a troca
de ideias e enriquecer a Prática Pedagógica.
Kenshi (2003) explica que as aulas devem ser enriquecidas com Práticas Diversas,
uma vez que precisamos sair do tradicional
e do convencional. O professor deve prestar
atenção ao ritmo de aprendizado e necessidade de cada aluno. O trabalho proposto é para o grupo, porém cada um tem seu
próprio tempo e habilidades que se destacam e se complementam. Todos devem
ser percebidos, respeitados e inteirados.
Kenshi (2003) revela que Inclusão Digital é o nome dado ao Processo de Democratização do Acesso às Tecnologias da Informação. Essa Inclusão também é para
simplificar a sua Rotina Diária, maximizar o tempo e também as potencialidades.
Um incluído digitalmente não é aquele que
apenas usa esta nova linguagem, que é um
Mundo Tecnológico. Os estabelecimentos de
Ensino Privado estão cada vez melhorando
suas estruturas com Laboratórios de Informática e contratando técnicos e professores para
o funcionamento desses espaços. Para essas
salas têm-se o técnico para cuidar de toda
a infraestrutura dos professores para cuidar
do uso correto dos conteúdos educacionais.
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(2001)
revela que esse contato
com a Tecnologia da Informação prepara esse aluno desde o ensino fundamental para o contato com o Mundo Digital.
Dessa forma, o aluno se desenvolve e se
prepara para o mercado competitivo de trabalho e também para as mais diversas atividades
que o acompanharão durante toda a sua vida.
Infelizmente, a realidade das Escolas ainda
é desanimadora e preocupante, são poucas
as escolas que possuem um laboratório de
informática e normalmente quando tem esse
espaço são obsoletos, deficiência de profissionais técnicos e de orientadores, recursos com configurações atrasadas e arcaicas,
muitas vezes impedindo o desenvolvimento
de uma atividade adequada e de qualidade.
Esse fato retarda muito a concorrência do
aluno que vem das escolas públicas, com os
alunos egressos das escolas do ensino particular. Haetinger (2003) explica que a Inclusão
Digital tem o objetivo de promover o desenvolvimento de Redes de Internet, oferecendo assim Meios de Comunicação e Conhecimento que contribuem com o Processo de
Alfabetização. Por conta disso, vários Projetos são lançados para aumentar a Inclusão
Digital em Escolas e Universidades Públicas.
Se a aprendizagem, em sala de aula, for
uma experiência de sucesso, o aluno constrói uma representação de si mesmo como
alguém capaz. Se ao contrário, for uma experiência de fracasso, o ato de aprender
tenderá a se transformar em ameaça. O
aluno ao se considerar fracassado, vai buscar os culpados pelo seu conceito negati-

vo e começa a achar que o professor é chato e que as lições não servem para nada.
Nesse contexto, Pais (2005) revela que a qualidade de atuação da escola não pode depender
somente da vontade de um ou outro professor.
É preciso a participação conjunta da escola, da família, do aluno e dos profissionais
ligados à educação, assim como, o professor
deve organizar suas ideias e reconhecer que
o aluno não é um sujeito que só faz receber informações, suas capacidades vão além
do conhecimento que lhes é “depositado”.
Para tanto, o professor não mais será o
“dono do saber” e passará a ser um orientador,
alguém que acompanha e participa do processo de construção de novas aprendizagens.
Ainda que muitos Professores não estejam adaptados a essas inovações em Sala
de Aula é de suma importância que todos
saibam de sua contribuição para a Educação, principalmente para a Alfabetização.
É importante que os professores sejam
preparados para essa inovação. Muitos ainda enfrentam grande dilema com essas
Tecnologias e são resistentes a novos conhecimentos e novas estratégias de ensino.
Já para os alunos é mais fácil, pois se trata
de uma Ferramenta do cotidiano da grande
maioria deles e, além disso, está cada vez
mais engajado dentro do cotidiano escolar.
O
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as Tecnologias utilizadas atualmente nas
salas de aula são importantíssimas no processo de ensino-aprendizagem e só têm a
contribuir para a qualificação do processo e o resultado da aprendizagem do aluno.
São
diversos
os
questionamentos
quanto a presença do professor na sala
de aula competindo as novas ferramentas e a tecnologia envolta disso tudo.
Urgente se faz a condição do Professor
compreender que essas Tecnologias buscam
unir os personagens envolvidos no processo de desenvolvimento, os indivíduos que
estão constantemente buscando uma melhoria no processo de ensino-aprendizagem,
cada qual na sua função dentro da escola.

Porém, a utilização adequada das tecnologias representa uma oportunidade
ímpar de inserir a escola como uma instituição voltada para a criação de ambientes colaborativos e de aprendizagem.
Consequentemente, para o desenvolvimento de habilidades que se tornam
competências
nos
alunos.
Em um Mercado Competitivo como o Educacional, a Escola que desenvolver uma
proposta eficiente e de resultados com o Uso
das Tecnologias, certamente terá um referencial que fará a diferença diante da Sociedade.

Essa Tecnologia deve ser entendida como complemento a sua função, facilitar algumas ações e promover outras
novas, mas jamais substituí-lo; por essa
razão a importância do professor conhecer e dominar essas novas tecnologias.
Belloni (1998) revela que em algumas Instituições de Ensino o professor tem a seu
dispor um computador e um projetor multimídia, com esses recursos o professor
pode fazer mais dinâmica onde, com certeza, fará com que os alunos sejam atraídos e tenham um desempenho melhor, o
nível de conhecimento desses alunos será
aumentado de forma gradativa e atraente.
Belloni (1998) pontua que os desafios para
realização de um trabalho eficiente em relação
ao uso das tecnologias da informação e comunicação no espaço educacional são grandes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As Novas Tecnologias mudaram a Visão da Educação com a implantação
de Novos Recursos em Sala de Aula e estas podem melhorar o ensino e assim promover uma interação e facilitação na aprendizagem dos alunos, principalmente quando relacionado as Séries Iniciais do Ensino Fundamental.

Aliado a essas Tecnologias a Inclusão Digital para dentro das Escolas, é de
suma importância para os alunos saberem utilizar corretamente Ferramentas como a internet ou até mesmo como utilizar um determinado software para
edição de textos, cálculos matemáticos, elaboração de sequência de imagens
e outros mais como, por exemplo, os softwares relacionados a Alfabetização.

Também é importante destacar e promover reflexões acerca da necessidade de os Professores estarem preparados e, na verdade não é isso que ocorre,
uma vez que muitos Professores não estão acostumados com todos os Recursos que estão sendo disponibilizados atualmente pelas instituições de ensino e, infelizmente há aqueles que não fazem a mínima questão em conhecer.

Assim sendo, alguns Professores procuraram se adaptar às Novas Mudanças, contudo outros ainda trabalham com a mesma Metodologia utilizada há décadas passadas e se apresentam resistentes às novas mudanças.

Vale ressaltar que é de suma importância a Capacitação e Atualização dos Profissionais da Educação. Por vezes há o receio e o medo de que essas Tecnologias possam vir a
substituir a figura humana do Professor em Sala de Aula. No entanto, por mais aquém
que essas estejam o ser humano é Ferramenta única e insubstituível quando se pensa nas
Relações Pessoais e bem como a construção e ensinamentos de valores morais e sociais.
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É de grande valia esses Recursos Tecnológicos aplicados em Sala de Aula,
uma vez que com eles o aluno se mantém mais atento às atividades, fazendo com que o aprendizado e a produção do aluno sejam mais bem aproveitados.

Dessa forma, o Professor e Tecnologia precisam se aliar para promover ações que resultem na Inclusão Digital e Inclusão Social dos mais diversos indivíduos e ampliar as possibilidades de construção e consolidação
das aprendizagens no dia a dia do indivíduo, seja este professor e ou aluno.

Ainda há muito que se descobrir e refletir sobre as Tecnologias na Sala
de Aula, porém não podem ser anuladas, esquecidas ou repreendidas.

Como tudo na vida, deve-se haver um equilíbrio, tanto o excesso quanto a falta
podem ser prejudiciais. O Professor deve ter claro que a evolução tecnológica acontece de maneira constante, o que requer um preparo e uma atualização constante.
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AS MUDANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL COM A BNCC
RESUMO: A pesquisa tem como objetivo compreender qual é a proposta da base nacional Comum Curricular da Educação Infantil e apresentar o que muda a partir desse novo documento
legal no ensino da educação infantil no Brasil. A partir da revisão bibliográfica, baseando-se
em artigos científicos, revistas, monografias e livros, que abordassem a temática proposta,
foi possível fundamentar a produção do trabalho. E além do cuidar preocupar-se agora com
o educar, ou seja, as ações pedagógicas são de extrema importância. Como forma de ajudar
os profissionais da área, em 1998 surge o Referencial Curricular Nacional para a Educação
Infantil, no entanto esse documento não é obrigatório e mesmo que muito usado ainda não
era o suficiente, pois não havia a condição de ser um currículo comum para todo o Brasil. Então em 2009 surge as Diretrizes Curriculares Nacional para a Educação Infantil (DCNEI), no
entanto esse documento legal é mais para garantir os direitos que a criança tem em aprender. Com o crescimento do ensino na educação infantil e as preocupações sobre essa fase
do desenvolvimento, cada vez mais estudos apareceram com o intuito de refletir a respeito
dos conteúdos desse contexto e que agora fossem de um modo igualitário para todo o país.
Isso é justamente a proposta da Base Nacional Comum Curricular, com base nisso é preciso
construir formas de disseminar as informações do que mudou e como será então organizado
o ensino no cotidiano escolar da educação infantil a partir do que está propondo a BNCC.
Palavras-chave: Educação Infantil; Mudanças; Histórico; BNCC.
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INTRODUÇÃO
Foram muitas as mudanças pelo qual a
Educação Infantil passou. A princípio seu
caráter foi o assistencialista com o foco
no cuidado da criança, ou seja, a preocupação era com as necessidades básicas
como: a higiene, a alimentação e o sono.
Com as transformações sociais, que ocorrem ao longo dos anos, em especial a chegada
de indústrias no país, que levou as mulheres
a fazer parte do mundo do trabalho trazendo a necessidade de um local que cuidasse
de seus filhos, as lutas por direitos levou esse
nível de ensino para a legislação do país.
Antes desse período a criança era apenavista
como um adulto em miniatura, quando chega
a Lei na Constituição de 1988, a criança passa a
ser considerada como um cidadão de direitos.
Porém durante muito tempo isso ficou
apenas nos documentos legais, pois na prática ainda permanecia apenas o olhar para o
cuidado da criança e não o educar, ou seja,
não havia uma proposta pedagógica e um
currículo para o ensino da educação infantil.
Assim a partir de 1996 com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), o ensino na educação infantil é reforçado enquanto lei e a preocupação
com o processo educacional ganha força.
Um novo olhar sobre a criança começa a se
enraizar e com o crescimento sobre o interesse em estudar cientificamente a respeito
do desenvolvimento infantil, a concepção
do cuidado se amplia e a educação passa
a ser o foco principal, mais precisamente o
que acontece é a integração entre cuidar e
educar da criança, proporcionando a qualidade no processo de ensino e aprendizagem.
Com o foco na integração cuidar/educar

da criança surge a necessidade de um currículo para que os profissionais conseguissem se
organizar e construir um norte para o ensino.
Em 1998 surgem os Referenciais Curriculares
da Educação Infantil (RCNEIs), que não chega
a ser um currículo e não tem a obrigatoriedade
enquanto lei, porém serve como um documento norteador para os profissionais com
propostas de atividades e com objetivos a serem alcançadas preocupando-se com o desenvolvimento de crianças de zero até os seis
anos de idades, que atualmente mudou para
os cincos anos, devido ao ensino de nove anos.
No entanto, os referenciais não são
obrigatórios e apesar de serem um caminho a seguir e que de fato muitos profissionais fazem uso, não havia no país nada que se
afirmasse enquanto lei e que transformasse
o ensino da educação infantil de uma forma igualitária em todo o Brasil. Assim mais
uma vez a uma questão a ser resolvida e discussões a muito tempo já haviam ocorrendo. É quando a fala retoma a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), que legalmente
já existia na Constituição de 1988, mas ficou esquecida durante todos esses anos.
Apenas em 2014 é que voltam a discutir e
até 2017 vai se organizando a BNCC, sendo
elaborado por profissionais e pela poluição até
chegar ao documento aprovado em 2018 que
agora já segue para o processo de sua implementação e tem até 2020 para ser a proposta
e todas as escolas de educação infantil do país.
Como podemos comprovar as transformações na educação infantil foram ocorrendo de uma forma rápida, pois está muito vinculada as lutas sociais e do feminismo
no Brasil fazendo com que em pouco tempo
ganhasse força. Assim ser um profissional da
Educação Infantil exige diversas habilidade e
sempre estar atento a essas mudanças sociais
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que interferem no ensino das crianças, pois
o novo documento coloca mais uma vez o
profissional em dúvidas e questionamentos,
o retirando de sua zona de conforto para enfrentar os novos desafios que estão por vir.

mudanças no âmbito social e a mulher que
antes exercia sua função no ambiente domiciliar passa a compor o mercado de trabalho.
Com isso surge a necessidade de um local
para os cuidados de seus filhos. Esse contexto foi se expandindo e conforme o número
de fábricas aumentavam, a necessidade do
trabalho da mulher fora do ambiente familiar também, o que resultou na ampliação
de instituições assistencialistas que cuidassem das crianças. (BELTHER, 2017, p. 36).

Portanto, o objetivo dessa pesquisa é
compreender a proposta da BNCC e apresentar quais são as mudanças que irão ocorrer no ensino com a sua implementação no
cotidiano da educação infantil. O que tem
de novidades que já não tenha nos RCNEIs.
O trabalho visa contribuir com a formação continuada dos profissionais da área.
Para tal discussão foi realizado uma pesquisa bibliográfica a respeito do tema e através
de leituras de artigos, monografias, revistas,
livros e sites fundamentou-se o trabalho.

De acordo com Belther (2017, p. 37)
“creches e pré-escolas começam a ser criadas, mas com o atendimento voltado, em
especial, ao combate à pobreza e à mortalidade infantil. Em outras palavras, as
origens dessas instituições se distanciam
muito das bases das escolas obrigatórias”.

As mudanças são muito importantes, principalmente quando a preocupação está nas
melhorias da educação do Brasil. E quando
essa educação é para essa fase do ser humano,
que a partir dos estudos sabe-se que é muito
relevante para um desenvolvimento adequado. Com a atual realidade do pais, que consiste
na entrada cada vez mais cedo de crianças
nessa modalidade de ensino, quando mais informações com base em estudos e pesquisas
sobre o mais recente documento legal, mais
será eficaz que os professores compreenderem as propostas do documentos para assim
facilitar a prática no momento de realizá-las
no contexto educacional da educação infantil.

No início a educação para as crianças era
como um “favor” aos pobres. Pois serviu tanto para resolver questões de abandono, que
acontecia para que mulheres da corte escondem os filhos indesejados, como também para
que as crianças tivessem um local para ficar
enquanto seus responsáveis trabalhavam,
mas o serviço que estes locais ofereciam era
apenas de cuidados físicos e as crianças eram
totalmente desvalorizadas. (RIZZO, 2003, p.
37 apud PASCHOAL; MACHADO, 2009).
Portanto, a responsabilidade da criança
que antes era totalmente centrado na família,
após essas mudanças sociais e devido as lutas
de mulheres que necessitam trabalhar fora
de casa, esse dever começa a mudar passando a ser não somente da família, mas agora
também do Estado. O olhar se transforma e
nasce na sociedade um sentimento de caridade como nos afirma Didonet (2001, p. 13
apud PASCHOAL; MACHADO, 2009, p. 82):

BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO
INFANTIL NO BRASIL
Por muitos anos a Educação Infantil era predominantemente assistencial e sua preocupação era em proporcionar os cuidados básicos
como: a higiene, a alimentação e o sono. A chegada da industrialização no Brasil promoveu
368

Revista Educar FCE - 20 ª EDIÇAO - MAIO - 2019

Enquanto para as famílias mais abastadas
pagavam uma babá, as pobres se viam na contingência de deixar os filhos sozinhos ou colocá-los numa instituição que deles cuidasse.
Para os filhos das mulheres trabalhadoras, a
creche tinha que ser de tempo integral; para
os filhos de operárias de baixa renda, tinha
que ser gratuita ou cobrar muito pouco; ou
para cuidar da criança enquanto a mãe estava
trabalhando fora de casa, tinha que zelar pela
saúde, ensinar hábitos de higiene e alimentar
a criança. A educação permanecia assunto
de família. Essa origem determinou a associação creche, criança pobre e o caráter assistencial da creche (MACHADO, 2009, p. 82).
Apesar do crescimento dos estudos sobre o desenvolvimento infantil e das leis
que começaram a surgir, tanto sobre a
criança quanto sobre a Educação Infantil, nada ainda era significativo, mas isso
muda na década de oitenta, que de acordo com Paschoal e Machado (2009),
Já na década de oitenta, diferentes setores
da sociedade, como organizações não-governamentais, pesquisadores na área da infância,
comunidade acadêmica, população civil e outros, uniram forças com o objetivo de sensibilizar a sociedade sobre o direito da criança a uma
educação de qualidade desde o nascimento.
Do ponto de vista histórico, foi preciso quase
um século para que a criança tivesse garantido seu direito à educação na legislação, foi
somente com a Carta Constitucional de 1988
que esse direito foi efetivamente reconhecido. – (PASCHOAL; MACHADO, 2009, p. 85).
Então como nos relata as autoras, é somente
com a Constituição da República Federativa
do Brasil que a criança de fato tem declarado
o seu direito a Educação Infantil e encontramos no Capítulo III, na seção I no artigo 205
estabelecendo que: “A educação, direito de

todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho”.
O ensino a partir desse cenário é para
todos, segundo a lei e de acordo com Belther (2017, p. 34-35) depois de 1988 até o
ano de 2000 é considerado um período de
grande relevância para a Educação Infantil, pois é quando começa a preocupação
em definir esse nível de ensino enquanto
aos seus objetivos, orientações pedagógicas, pessoal (formação) definição de normas
para não expansão, regulação da oferta do
Estado e dos Municípios (municipalização) e
normas de autorização de funcionamento.
Essas conquistas são encontradas nas Leis
de Diretrizes e Bases – LDB, lei nº 9.394/96 e
no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil de 1998. A LDB (1996) já com
as alterações quanto a idade que a Educação
Infantil é responsável, pois antes da alteração
da Emenda Constitucional 53 o ensino na duração Infantil era de 0 a 6 anos e depois da
mudança passa a ser de 0 a 5 anos. Este documento legal nos apresenta na seção II que:
Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade
o desenvolvimento integral da criança de
até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.
Art. 30.Aeducação infantil será oferecida em:
I – creches, ou entidades equivalentes,
para crianças de até três anos de idade;
II – pré-escolas, para as crianças de
4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.
Art. 31. A educação infantil será organizada
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de acordo com as seguintes regras comuns:
I – avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental;
II – carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um mínimo de
200 (duzentos) dias de trabalho educacional;
III – atendimento à criança de, no mínimo,
4 (quatro) horas diárias para o turno parcial
e de 7 (sete) horas para a jornada integral;
IV – controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas;
V – expedição de documentação que
permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança.
Portanto, é a partir da Constituição e da LDB,
que podemos compreender enquanto legislação, como se estabelece a organização da Educação Infantil e a contribuição que essas leis
trouxeram para que o objetivo do ensino das
crianças mudassem e que a mesma seja considerada como um ser humano com direitos.
De acordo com a LDB (1996) o ensino da
Educação Infantil se organiza em duas etapas,
sendo a primeira às creches de 0 a 3 anos e
a segunda a pré-escola de 4 a 5 anos, porém
como obrigatoriedade temos somente a segunda etapa, ou seja, até os 3 anos de idade
os responsáveis podem decidir se desejam
ou não inserir a criança na educação. No
entanto o atual contexto social vem apresentando um aumento da entrada de crianças cada vez mais novas na primeira etapa.
Para Paschoal e Machado (2009, p. 86)
este período é uma evolução para a educação da criança nesta fase, pois além de ser
um direito seu objetivo passa a ser em possibilitar situações propícias para o desen-

volvimento do bem-estar infantil, “como o
desenvolvimento físico, motor, emocional,
social, intelectual e a ampliação de suas experiências”. Assim a educação agora vai além
do que apenas cuidar do físico das crianças,
incluindo-se também as práticas educacionais.Essa nova modalidade educacional apresenta três objetivos relevantes que surgem
a partir dessa nova organização que são:
• Objetivo Social: associado à questão da
mulher enquanto participante da vida
social, econômica, cultural e política;
• Objetivo Educativo: organizado para
promover a construção de novos conhecimentos e habilidades da criança;
• Objetivo Político: associado à formação da cidadania infantil, em que,
por meio deste, a criança tem o direito de falar e de ouvir, de colaborar e de respeitar e ser respeitada pelos outros. (DIDONET, 2001 apud
MACHADO; PASCHOAL, 2009, p. 86).
É a partir desse novo olhar sobre a criança,
que ela passa a ser de fato um cidadão desde
seu nascimento, por possui direitos que estão
na legislação brasileira. No entanto, apesar de
todo o avanço na legislação, na prática não se
acompanhava o que estava proposto nesses
documentos legais. (BELTHER, 2017, p. 45).
Há mais documentos que vão surgindo
na década de 90, dentre os quais temos um
muito importante para reforçar os direitos
das criança que é o Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA), promulgado pela lei
8.069/90. Outro documento relevante da
época é o Referencial Curricular Nacional
para a Educação Infantil, que foi elaborado
pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC)
com a proposta de ser um primeiro currículo
para essa fase do ensino. (BELTHER, 2017).
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Atualmente temos o mais recente documento que é a Base Nacional Comum Curricular que
visa contribuir para que todo o país se direcione
através de um mesmo caminho que veremos
mais adiante que visa ser a proposta da pesquisa, que é compreender este mais novo documento da educação infantil que precisa estar
implementado em todo o país até o ano de 2020.
A educação infantil como direito social,
como política pública educativa, resultou de
um intenso e longo processo de lutas, no qual
os movimentos sociais, sobretudo os feministas, foram grandes protagonistas. De modo
diferente do ensino fundamental, a educação
infantil teve um percurso peculiar, o qual para
ser compreendido deve ser discutido não apenas sob a perspectiva de uma “história única”,
isto é, como um processo que foi de uma ação
assistencialista para uma política educativa.
Pelo contrário, discutir a educação infantil como direito de crianças e suas famílias é
considerar todas as lutas, tanto na dimensão
ideológica quanto na dimensão econômica
e social. É trazer para o debate as disputas e
discussões referentes ao papel da mulher e
da família, a divisão sexual do trabalho, a igualdade de direitos entre homens e mulheres
e o direito das crianças (SCHIFINO, 2015
apud CAMPOS; BARBOSA, 2015, p. 354).
Logo a criança possui direitos legais e que
precisam ser colocados em prática e os profissionais que atuam na Educação Infantil precisam buscar novas maneiras de atuação, pois
no início das construções das creches e das
pré-escolas não haviam exigências e se oferecia minimamente os cuidados físico para a criança. Com os avanços sobre a criança e seu
desenvolvimento e sobre o quanto essa fase
é importante para o ser humano é preciso ir
sempre em busca de compreender quais são
as proposta que aparecem e como de fato

inseri-las no cotidiano escolar da vida da criança nessa fase do ensino. (BELTHER, 2017).

A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Para compreendermos as mudanças que
irão ocorrer na educação infantil a partir da
Base Nacional Comum Curricular da Educação
Infantil (BNCC), é preciso antes conhecer e
compreender o que é esse documento, porque
surgiu a necessidade de sua elaboração e quais
são suas propostas para essa fase do ensino.
Foram diversos os debates e discussões a
respeito dos problemas educacionais, pois os
PCNs não foram suficientes para compreender
os objetivos do ensino de um modo geral
muito menos ao que se refere a educação infantil, devido ao sua trajetória ao longo desses anos e com tantas mudanças em como
deve ser a organização e planejamento para
essa fase do ser humano. Isso trouxe a necessidade de um documento que esclareça o
que devemos ensinar as crianças brasileiros
que estão na educação infantil. (MOVIMENTO PELA BASE NACIONAL COMUM, 2017).
É nesse contexto que surge a Base Nacional Curricular Comum (BNCC), que vem justamente como “uma oportunidade para que várias
soluções sejam pensadas e realizadas”. Pois a
clareza de saber o que os educandos brasileiros
devem aprender e “considerando altas expectativas de aprendizagem, a BNCC pode ajudar a
diminuir as desigualdades educacionais e a melhorar a qualidade da Educação”. (MOVIMENTO PELA BASE NACIONAL COMUM, 2017).
A BNCC está na Constituição de 1988 em
seu artigo 210 e sua proposta é a de elaborar um documento que seja uma base para o
ensino, mas de forma democrática, diferente
dos PCNs a BNCC é um referencial obrigatório
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para toda a educação do país. No entanto
mesmo presente na legislação desde a Constituição de 1988 e reafirmado pela LDB de
1996 e ainda reforçado nas Diretrizes Curriculares de 2010. É somente no ano de 2014
que a BCNN entra no Plano Nacional de Educação e de fato começam sua elaboração. A
sua primeira versão saiu para acesso análise
do público no ano de 2015. E em 2016 a
sua segunda versão, pós reformulações, fica
pronta e é levada pelo Conselho Nacional de Educação (Consed) e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação
(Undime) para ser divulgado em todo o país.

a produções culturais, seus conhecimentos,
sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais,
expressivas, cognitivas, sociais e relacionais.
Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão
da escola e das atividades propostas pelo educador quanto da realização das atividades da
vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando
conhecimentos, decidindo e se posicionando.
Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções,
transformações, relacionamentos, histórias,
objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades:
as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia.

Segundo os organizadores do site: o “Movimento Pela Base Nacional Comum” (2017):
A primeira versão passou por consulta pública online e recebeu mais de 12 milhões de
contribuições. A segunda versão rodou o país
em seminários estaduais organizados pelo
Consed e pela Undime e que reuniu mais
de 9 mil sugestões de professores. A terceira versão foi entregue ao Conselho Nacional de Educação no dia 6 de abril de 2017.

Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades,
emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de diferentes linguagens.

O documento foi aprovado em 20 de
dezembro do ano de 2017 e terá até 2020
para sua implementação em todo o sistema educacional do país. A proposta é que
na prática da educação infantil seja garantido os seus direitos de aprendizagem que se organizou da seguinte forma:

Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados,
interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário. (BNCC, 2018, p.36).

Conviver com outras crianças e adultos,
em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em
relação à cultura e às diferenças entre as
pessoas. Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos,
com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso

Assim o documento vai se organizando de
acordo com as etapas da educação infantil levando em consideração a idade da criança e
em qual momento ela se encontra enquanto o
seu desenvolvimento integral. Com isso temos
os campos de experiência que compõem em
cinco que são: eu, o outro e nós; corpo, gestos
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e movimentos; traços, sons, cores e formas;
escuta, fala, pensamentos e imaginação e espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Para uma melhor compreensão a
respeito do assunto a BNCC (2018, p.) nos diz:
Considerando que, na Educação Infantil,
as aprendizagens e o desenvolvimento das
crianças têm como eixos estruturantes as interações e a brincadeira, assegurando-lhes
os direitos de conviver, brincar, participar,
explorar, expressar-se e conhecer-se, a organização curricular da Educação Infantil na
BNCC está estruturada em cinco campos
de experiências, no âmbito dos quais são
definidos os objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento. Os campos de experiências constituem um arranjo curricular que
acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus
saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural.
O documento também reforça a questão
da integração entre o cuidar e o educar e
ainda ressalta que a responsabilidade nessa fase são de ambos, Estado e famílias,
apontando o quanto é relevante a presença dos pais nesse período no qual se
encontram mito pequenas e dependentes
dos adultos que a cercam. (BNCC, 2018).
De acordo com Trevisan (2018), com a chegada da BNCC na educação infantil ocorre um
“salto histórico”, por reconhecer que o ensino
nessa fase é essencial e ainda estabelece os
direitos de aprendizagem para os sujeitos de
0 a 5 anos de idade. “O documento também
inova ao reconhecer essa etapa da Educação
Básica como fundamental para a construção
da identidade e da subjetividade da criança”.
Como nos afirma Silvana Augusto, assessora
pedagógica de redes municipais de ensino
para o segmento de Educação Infantil e for-

madora do Instituto Singularidades: “O importante é criar condições para a formulação de
perguntas. As crianças precisam pensar sobre
o mundo ao seu redor, desenvolver estratégias de observação, criar hipóteses e narrativas. A sistematização dos conceitos só precisa
acontecer na etapa do Ensino Fundamental”.
A BNCC vem como uma forma de organizar os objetivos a serem alcançados
com a educação infantil e também como
um modo de possibilitar um ensino de
modo mais igualitário em todo o Brasil.
Segundo Beatriz Ferraz (2018), diretora da Escola de Educadores, a BNCC é um
documento que retoma a importância do
ensino da educação infantil, do espaço social que a instituição foi ganhando ao longo
dos anos, além de apresentar qual é o conceito de educação infantil para uma melhor
organização visando contribuir com as experiência da criança a partir dessa proposta.
Os objetivos foram colocados de acordo com grupos levando em consideração
a faixa etária da criança dividindo-se em na
creche do períodos um dos bebês que vai
de 0 a 1 ano e 6 meses e depois das crianças bem pequenas que abrange de 1 anos
e 7 meses até os 3 anos e 11 meses, depois
segue para a pré-escola que será as crianças
pequenas de 4 a 5 anos. (BNCC, 2018).
A BNCC expõe o que deseja ser alcançado
enquanto objetivo em cada fase especificando
o que a criança necessita desenvolver e finaliza
apresentando o momento de transição do ensino infantil para o fundamental. (BNCC, 2018).
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AS MUDANÇAS NA EDUCAÇÃO
INFANTIL A PARTIR DA BNCC
Os profissionais da educação infantil a
partir de 1998 possuem como documento
norteador o Referencial Nacional Curricular da Educação Infantil (RCNEI), além das
Diretrizes Curriculares Nacionais para compreenderem como será organizado o ensino.
No entanto, agora surge o novo documento
legal que é a Base Nacional Comum Curricular
e que possui em sua produção capítulos específicos para a educação infantil. Tendo como
data limite prevista para sua implementação
nas escolas até o ano de 2020, porém para colocar em prática antes é necessário apresentar o que muda no dia a dia de profissionais e
das crianças no espaço educacional infantil.
Por vezes como nos evidencia a BNCC
(2018) a entrada na instituição educacional,
seja na creche ou na pré-escola é o primeiro
momento que a criança separa-se da sua
relação familiar e passa a participar de um local que tende a ofertar outras possibilidades
de aprendizado e em alguns casos é no contexto escolar que a criança se desenvolve, pois
a demanda de crianças cada vez mais novas
nessas instituições vem aumentando. Por isso
os profissionais precisam compreender a importância desse documento, ainda mais quando o mesmo tem um poder legal no país e baseia-se em propor um ensino mais igualitário.
E que a partir dessa nova perspectiva conquistar um prática que siga os documentos legais, colocando tudo que vem
sendo estudados sobre essa fase para
a realidade do cotidiano educacional.
A ideia é que a partir da BNCC o professor realize um trabalho voltado para a pro-

gressão e como inovação encontramos o
campos de experiências como apresentado
anteriormente que são: eu, o outro e nós;
corpo, gestos e movimentos; traços, sons,
cores e formas; escuta, fala, pensamentos e
imaginação e espaços, tempos, quantidades,
relações e transformações, isso faz com que
não a base não seja mais o campo do conhecimento ou das disciplinas e começa a ter
como base a própria criança e as suas experiências, nas palavras de Ferraz (2018), “é
o que a criança precisa vivenciar ao longo
da primeira etapa da educação básica para
garantir as suas aprendizagens”. Ela muda a
forma de organização do currículo, mas sempre lembrando do brincar e da interação com
todos que se encontram em seu entorno.
Em cada campo de experiência é exposto os objetivos que os profissionais precisam alcançar, fornecendo uma base essencial para nortear as atividades que serão
propostas para as crianças, levando em consideração as divisões das faixas etárias, também já abordado anteriormente que são: os
bebês de 0 até 1 ano e 6 meses, depois as
crianças bem pequenas de 1 ano e 7 meses
até os 3 anos e 11 meses e por fim as crianças pequenas de 4 a 5 anos de idade. Reforçando que o trabalho será um processo
gradativo para a criança, logo se a mesma já
aprendeu tudo da fase do qual se encontra,
cabe ao profissional visualizar no que a criança já pode ir avançando. (FERRAZ, 2018).
Portanto a BNCC coloca a criança como
centro do processo educativo então todos
os momentos de cuidados são aproveitados
para o processo de aprendizagem desde de
a criança pequena contribuir com sua troca de fralda, como por exemplo, segurando
a própria fralda ou a pomada e o professor
solicitar que o entregue sempre mantendo
uma interação entre ambos. E até o maiores
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conforme vão conquistando autonomia construírem seus brinquedos. (TREVISAN, 2018).
Outro fator que será novidade para a educação infantil é que o Governo está organizando uma avaliação externa para a educação infantil. Isso nunca ocorreu até hoje,
mas ainda encontra-se em processo. Assim será possível acompanhar de perto se
o ensino vem ocorrendo com qualidade e o
que será preciso mudar ou manter ao longo desse novo momento da implementação
da BNCC no ensino da educação infantil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A trajetória da Educação Infantil é marcada pelo seu foco assistencial, que preocupava-se a princípio em apenas fornecer os
cuidados básico para as crianças, como por
exemplo, a higiene, a alimentação e o sono,
mas as lutas e mudanças sociais que foram
ocorrendo com o passar dos anos, devido as
mulheres que passa a fazer parte do mercado de trabalho e assim muda-se os papéis sociais diante dos direitos dos homens e mulheres no país contribui para um crescimento
de instituições de educação infantil, além da
visão de infância e ou criança que foram mudando e passam a enxergar esse adulto em
miniatura como um cidadão de direitos que
passam a ser lei Constitucional em 1988.
Quando a criança passa a ter um papel importante na social e com os avanços sobre os
estudos do desenvolvimento do ser humano
nessa fase o cuidar passa para integração ao
educar, voltando a preocupação com as ações
pedagógicas e assim a necessidade de se fundamentar um currículo para que profissionais pudessem se basear construindo caminhos para
um contexto novo no ambiente educacional.
Foram muitas as discussões a respeito da
educação infantil e com base nelas foram se

elaborando documentos legais e norteadores
desde a Lei de Diretrizes e Bases em 1996,
como mais adiante o ECA, o RCNEI e agora
atual BNCC. Contudo nenhuma dessas leis
eram suficientes enquanto prática nesse ensino e agora surge a oportunidade de novamente uma nova proposta dar início a novas
oportunidades para a criança que no atual
contexto brasileiro tem sua entrada cada vez
mais cedo no ambiente educacional infantil.
É de extrema importância que os profissionais compreendam a proposta da BNCC
para que seja possível sua implementação
podendo de fato visualizar o que muda
ou não nas atividades pedagógicas e se as
mesmas vem sendo efetivas para o desenvolvimento dos sujeitos que estão nessa fase tão relevante da evolução humana.
Por isso é preciso investir em uma formação para os profissionais da educação
infantil e um acompanhamento de especialistas no documento para que na prática não ocorra novamente um farsa e seja
mais uma proposta que não saiu do papel.
Depois de apresentar a proposta da BNCC,
nota-se que não serão muitas as mudanças a
ocorrer na prática dos profissionais da educação infantil, no entanto são significativas,
pois agora a criança precisa experiência e para
isso exige-se uma participação e interação
muito ativa entre a criança e o professor da educação infantil, pois todo momento até mesmos momentos de cuidados são uma vivência
de aprendizagem que é de seu direito. Isso irá
ampliar o olhar para a criança, fortalecendo a
questão de que mesmo sendo um ser humano
tão pequeno, ainda sim ela tem direitos e deveres como um cidadão adulto, apenas com
certas especificidades devido a sua idade.
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O ENSINO DA MATEMÁTICA NO CONTEXTO LÚDICO DE
APRENDIZAGEM
RESUMO: Esta pesquisa tem como objetivo apresentar alguns aspectos sobre o ensino da
Matemática na Educação Infantil, de forma a analisar os principais conceitos sobre o tema e as
concepções que envolvem a ludicidade na aprendizagem matemática. Para o desenvolvimento
do trabalho com jogos na educação é necessário que o professor tenha objetivos claros em
relação as atividades propostas e quanto ao que se pretende alcançar com as suas intervenções.
Pensar o ensino da matemática na Educação Infantil é possibilitar que a criança estabeleça as
primeiras relações com os conceitos matemáticos e aproprie-se de conhecimentos fundamentais para vivenciar as situações do cotidiano que envolvam a matemática e as práticas lúdicas.
A Matemática está presente nos currículos de Educação Infantil nas mais diversificadas práticas
de aprendizagem e a brincadeira permeia tais conhecimentos, estabelecendo uma relação com
a linguagem falada e escrita, as letras e os números são apresentados as crianças mesmo antes
das mesmas frequentarem a escola, fazem parte de nosso cotidiano em uma sociedade letrada.
Palavras-chave: Aprendizagem; Ludicidade; Ensino da Matemática; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO
A maneira como o professor organiza as atividades e os conteúdos que são
apresentados as crianças, podem influenciar diretamente no sucesso da aprendizagem. O professor deve conhecer a turma e a partir deste conhecimento, propor as atividades adequadas, respeitando as especificidades de cada criança e considerando o entorno e realidade no qual aquele aluno está inserido.
A importância da matemática para a aprendizagem pode influenciar no entendimento de situações do cotidiano, visto que, com base nas aprendizagens matemáticas, o sujeito é capaz de atuar em seu meio social, nas práticas letradas, na resolução de problemas em sala de aula e nas brincadeiras,
dentre outras ações na qual a aprendizagem matemática é fundamental.
De acordo com Lima (2015) a História da Matemática é importante no processo de ensino e aprendizagem, o entendimento da criação de conceitos e de
que forma eles foram introduzidos na ciência, torna-se fundamental para se estabelecer conexões entre as demais linguagens, possibilitando perceber que as teorias de hoje foram resultado de grandes desafios dos matemáticos de antigamente.
A reflexão sobre o ensino da Matemática nas práticas pedagógicas da Educação Infantil, faz refletir a importância da disciplina para que a criança possa apropriar-se dos conhecimentos necessários para o convívio em uma sociedade letrada e em seu meio social. Um facilitador neste processo de ensino e
aprendizagem é deixar que a criança construa as primeiras noções matemáticas de maneira livre e lúdica, baseando-se em sua convivência cotidiana.
Com base nessas concepções, o ensino da matemática apresenta algumas dificuldades específicas em relação a visões distorcidas sobre sua aplicação, contribuição
e utilidade para a sociedade atual. Geralmente os professores de Educação Infantil demonstram uma grande preocupação em ensinar aos seus alunos as noções
numéricas, utilizando para tanto, o reconhecimento de algarismos, o nome de numerais, o domínio da sequência numérica e os nomes de algumas figuras geométricas.
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A IMPORTÂNCIA DO JOGO NA EDUCAÇÃO
Proporcionar a criança a convivência em um ambiente repleto de materiais e situações diferentes, deixando que ela construa e elabore seus próprios conhecimentos, a medida em que
os assuntos são apresentados pelo professor. Ensinar matemática na Educação Infantil requer
incluir no planejamento a utilização dos jogos, pois são motivadores para as crianças e desenvolvem a criatividade, contribuindo para a construção de novos conceitos nas aprendizagens.
Para o desenvolvimento do trabalho com jogos na educação é necessário que o professor
tenha objetivos claros em relação as atividades propostas e quanto ao que se pretende alcançar com as suas intervenções. Neste sentido, as formas de avaliação, o diálogo e a didática que está sendo proposta para o trabalho com os conteúdos matemáticos é extremamente importante para o sucesso na aprendizagem e para a construção de conhecimentos.
De acordo com Borin (1996) podemos afirmar que um dos motivos para a utilização dos jogos nas aulas de Matemática seria a possibilidade de diminuir os bloqueios e insegurança apresentados pelos alunos que temem a Matemática e apresentam dificuldade em compreendê-la.
A ideia do jogo neste contexto educacional não pode estar relacionada somente aos aspectos
de diversão ou distração, o jogo nesta esfera relaciona-se ao caráter pedagógico da ação de
jogar, permeado por objetivos educacionais, que podemos destacar como exemplos: impor
limite e regras; desenvolver a autoconfiança, a concentração e o raciocínio lógico; estimular
a criatividade, a afetividade, a construção do conhecimento e a aprendizagem significativa.
[...] o jogo é produção da Cultura, ou seja, representa símbolos, signos, valores, hábitos e costumes, comportamentos e objetos produzidos pela sociedade, pela coletividade, antecedendo
e transcendendo os indivíduos que dela fazem parte. O jogo traz consigo elementos de nossa
identidade pessoal e coletiva.Assim como nós inventamos, criamos, transformamos e/ou reproduzimos uma infinidade de jogos e brincadeiras, também somos inventados, (re)criados, transformados por eles. Nesse sentido, o valor do jogo (assim como de outros elementos da cultura)
para nossa aprendizagem e desenvolvimento é inestimável. (SOMMERHALDER, 2011, p. 12)
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Com base nas Orientações Curriculares (2007, p.58) podemos elencar
alguns exemplos de brincadeiras e jogos para serem trabalhados com as crianças:

Quadro 1 – Brincadeiras e Jogos. (BRASIL, 2007, p. 58)

381

Revista Educar FCE - 20 ª EDIÇAO - MAIO - 2019

Com base nas ideias de Piaget (1978), o mais importante na estrutura de
jogo são as regras que devem ser respeitadas por todos os envolvidos e com a
aprovação de todos, podendo sofrer alterações de acordo com a necessidade dos
envolvidos no jogo. No jogo de regras, a criança passa a pensar no aspecto coletivo e social, pois deve adequar-se àquele conjunto de regras ali estabelecidas.
Neste tipo de jogo, o individualismo é abandonado, pois caso as regras não sejam cumpridas, o jogo perde o seu sentido e a sua finalidade.
De acordo com Grando (2000) a atividade de jogo, no contexto do processo ensino e aprendizagem da Matemática, é apresentada ao aluno como uma ação real e séria, que envolve compromisso e responsabilidade.
Os jogos fazem parte do contexto social e cultural dos alunos e, neste sentido, evidencia-se
a necessidade de respeitar e valorizar os jogos já de conhecimento do aluno, sejam os tradicionais, seja os que vão sendo culturalmente criados, desta forma, o professor deve atentar-se para
aqueles conhecimentos que os alunos apresentam a ele e trazem para o contexto da sala de aula.
Existem diversas formas de manifestar a ludicidade, através dos jogos, das brincadeiras, das canções, das danças entre outras. A escola e a educação passaram por muitas mudanças, deixando de ver a criança como um adulto em miniatura e diferenciando
suas necessidades como diferentes das dos adultos, de tal modo que as preocupações
com a educação foram voltadas para a criança e suas necessidades, sendo ela o centro do processo educativo, busca-se assim metodologias que se encontrem com as necessidades da criança, portanto a atividade lúdica passa a ser uma ferramenta didático-pedagógica muito importante para o desenvolvimento dela. (FERREIRA, 2014, p.72)
Segundo as Orientações Curriculares (2007) as brincadeiras tradicionais transmitidas de
geração em geração são muito apreciadas pelas crianças e constituem importante herança
cultural, com base neste documento podemos abordar algumas definições sobre o tema:
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DEFINIÇÕES DE TEMAS CONFORME AS ORIENTAÇÕES CURRICULARES (1997)

Quadro 2 – Definições sobre Jogos. (BRASIL, 2007, p.55-56)
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Huyzinga (1990) caracteriza o jogo como um fenômeno cultural. Em sua concepção, existem
infinitos jogos nas diversas culturas e em qualquer momento histórico. Desta forma, o jogo representa um objeto cultural, mais especificamente, uma cultura lúdica. O jogo é uma atividade
voluntária e temporária que tem uma finalidade autônoma e se realiza tendo em vista uma satisfação que consiste na própria realização. A resolução de problemas na Educação Infantil mostra-se como uma ferramenta metodológica importante, permitindo que as crianças vivenciem
situações desafiadoras que contribuem para o desenvolvendo de seu raciocínio lógico, partindo
assim para a construção de conhecimento. As crianças desde bem pequenas, já são capazes de
pensar sobre o mundo que a cerca e busca meios para compreendê-lo, neste sentido é de fundamental importância um trabalho na área de matemática para que auxilie as crianças na sistematização dos conhecimentos. No entanto, é necessário considerar as características próprias
da idade, levando em consideração as suas necessidades e a sua maneira de conhecer o mundo.

A LUDICIDADE E O ENSINO DA MATEMÁTICA
Com o surgimento de uma nova concepção de infância e conforme Kishimoto (2003) a brincadeira é vista como conduta livre que favorece o desenvolvimento da inteligência e facilita o estudo, por isso, foi adotada como instrumento de aprendizagem de conteúdos escolares. Para se contrapor aos processos
verbalistas de ensino, à palmatória vigente, o pedagogo deveria dar forma lúdica aos conteúdos.
Segundo Ferreira (2014) a aprendizagem pode ser realizada por desafios que o professor propõe para cada criança na qual ela estará mostrando interesse em resolver determinado problema, a motivação que lhe é dada estará conservando a resolução do desafio em
sua mente, ao estar ensinando lógica a uma criança, esta deve estar diante de situações
que a levem a esse aprendizado, levando-a a formar esses conceitos em ordem sistemática.
A utilização de jogos no ensino da Matemática pode proporcionar aos alunos o desenvolvimento de diferentes habilidades, além da aprendizagem dos conteúdos curriculares, propriamente
dito. O desafio proposto nos jogos de regras, por exemplo, instiga o aluno a desenvolver estratégias para que possa chegar ao resultado esperado, sendo necessário atentar-se e compreender
as regras ali propostas, para resolver o problema em questão, tendo como objetivo a vitória,
utilizando-se do raciocínio lógico e das questões referentes a resolução de problemas para isso.
Segundo Grando (2000) a inserção de jogos no contexto de ensino e aprendizagem
implica
em
vantagens
e
desvantagens
apontadas
por
inúmeros estudiosos, dentre as contribuições destaca-se os aspectos a seguir:
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Inserções de jogos

Quadro 3 – Vantagens e Desvantagens dos Jogos. (GRANDO, 2000. p. 35)
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O ensino da matemática deve ser seguido de um trabalho em que haja o
desenvolvimento do pensamento lógico-matemático, pois a partir desse pensamento a criança estará desenvolvendo o
raciocínio lógico, adquirindo assim os conhecimentos numéricos, aprendendo a classificar, ordenar e a sequenciar os números.

Segundo Smole (2000) uma proposta de
trabalho de matemática para a escola infantil
deve encorajar a exploração de uma grande
variedade de ideias matemáticas relativas a
números, medidas, geometria e noções rudimentares de estatísticas, de forma que as
crianças desenvolvam conservem um prazer e uma curiosidade acerca da matemática.

Com base em Ferreira (2014) desenvolver o conhecimento das crianças, partindo da resolução de problemas, pode ajudar na ligação entre o conhecimento que
a criança traz de seu meio social e cultural e a sua compreensão dos conteúdos que estão previstos no currículo de
matemática, auxiliando na compreensão e
no desenvolvimento de habilidades, utilizando o lúdico como recurso pedagógico.

Com base nas ideias de Ferreira (2014) é
papel da escola reconhecer a importância da
atividade lúdica, por meio de jogos e brincadeiras, por exemplo, como um facilitador
da aprendizagem da criança, pois torna-se
um instrumento favorável no processo de
ensino aprendizagem, é por meio destas
atividades lúdicas a criança se comunica
e se relaciona com os seus pares, entendendo sobre o mundo que a cerca e sobre
qual a melhor maneira de se inserir nele.

[...] as práticas pedagógicas juntamente com os saberes

prévios que as crianças trazem, a escolha de atividades
e caminhos diferentes para trabalhar essa disciplina é
essencial no resultado da construção do conhecimento,
sendo que o educador com seu conhecimento e suas
concepções deverá ser capaz de encontrar pontos que
englobam as dificuldades e os interesses dos alunos.
Assim, a abordagem dos conteúdos precisa de um contexto flexível que adapte a cada criança, que traga
atividades diferenciadas envolvendo brincadeiras, resolução de problemas, jogos e trabalhos em grupos que
irão tratar de vários assuntos envolvendo as vivências
do cotidiano dos mesmos (MUNDIM, 2013, p.205).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A abordagem construtivista considera
o brincar um elemento fundamental para
o processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança, dado que esse seria
uma forma da criança resolver problemas
e situações problemas que surgem a partir de sua interação com o meio. Com isso,
o jogo é valorizado no espaço educativo
da criança na educação infantil. Os jogos
e brincadeiras abrangem grande parte do
desenvolvimento da criança, quando representam situações observadas no cotidiano,
criando situações imaginárias confrontada
com o real e desenvolvendo suas capacidades e habilidades. Além de proporcionar
uma aprendizagem significativa as brincadeiras e os jogos, no contexto escolar, podem ser utilizados como entretenimento e

Com base nas ideias de Lima (2015) podese afirmar que a História da Matemática é
importante no processo de ensino e aprendizagem, pois o entendimento da criação de
conceitos e de que forma eles foram introduzidos na ciência, torna-se fundamental
para se estabelecer conexões entre as demais
linguagens, possibilitando perceber que as
teorias de hoje foram resultado de grandes
desafios dos matemáticos de antigamente.
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diversão e para o desenvolvimento de determinadas habilidades e competências.

diferentes contextos sociais e nas diferentes
formas de relações existentes na sociedade.

Para o desenvolvimento do trabalho com
jogos na educação é necessário que o professor tenha objetivos claros em relação
as atividades propostas e quanto ao que
se pretende alcançar com as suas intervenções. Neste sentido, as formas de avaliação, o diálogo e a didática que está sendo
proposta para o trabalho com os conteúdos matemáticos é extremamente importante para o sucesso na aprendizagem
e para a construção de conhecimentos.
A utilização de jogos no ensino da Matemática pode proporcionar aos alunos o desenvolvimento de diferentes habilidades, além
da aprendizagem dos conteúdos curriculares,
propriamente dito. O desafio proposto nos
jogos de regras, por exemplo, instiga o aluno a
desenvolver estratégias para que possa chegar ao resultado esperado, sendo necessário
atentar-se e compreender as regras ali
propostas, para resolver o problema em
questão, tendo como objetivo a vitória, utilizando-se do raciocínio lógico e das questões
referentes a resolução de problemas para isso.
Na troca de experiências a criança constrói hipóteses e desenvolve o seu raciocínio de forma que, o professor atue como um
intermediador neste processo, propondo
ações e experiências que contribuam para
o desenvolvimento e aprendizagem dos
alunos, por meio do planejamento e intencionalidade de suas ações. A matemática
está muito além dos ensinamentos aprendidos na escola, faz parte de um contexto
social muito mais amplo, contribuindo para
o desenvolvimento tecnológico e científico,
estando disponível para todas as pessoas nos
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DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM
RESUMO: Distúrbios de aprendizagem é uma determinada característica de problemas que afetam a capacidade da criança de receber, processar, analisar e armazenar informações, isso se dá
principalmente na fase escolar da criança. Dificulta-se a aquisição, leitura, escrita, soletração e
resolução de problemas matemáticos. É de pura responsabilidade do professor como educador,
alfabetizar e letrar seu aluno, dizemos que um indivíduo, ele só é alfabetizado e letrado quando conhece o código, e consegue usá-lo para decodificar e codificar, então é neste período em
que o educador deve se manter atento para identificar qualquer problema de aprendizagem. O
procedimento metodológico utilizado neste trabalho foi a pesquisa de campo com a produção
e realização de um questionário com questões semi-direcionadas ao participante de pesquisa.

Palavras-chave: Dificuldades; Aprendizagem; Crianças; Professor; Escola.
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I N T R O D U Ç Ã O
O indivíduo aprende a escrever
por meio de funções de seu cotidiano o que o caracteriza como letrado. A qualidade e as habilidades de
domínio da escrita estão ligadas aos
níveis de letramento e variam conforme o domínio do código escrito.
A escolaridade implica nos níveis
de letramento, pois o aprendizado de
uma pessoa dentro da escola é completamente diferente daquela que
aprende em ambiente familiar. Pessoas
com grau de escolaridade baixo ou
que nem chegaram a ingressar na escola possuem um nível baixo de letramento, porém não podem ser consideradas letradas, pois utilizam a escrita
para encontrar-se em meio ao mundo.
De acordo com Di Nucci (2005), é
preciso tornar o letramento um meio
de formar cidadãos críticos. Esse é um
desafio que permanece, porém para
esse desafio ser realizado, é preciso levar em conta que a escola faz parte do
nosso processo de letramento.A sociedade oferece muitas experiências de
linguagem, ajudando as crianças no processo de aprendizagem do letramento.
A aquisição da linguagem escrita
ocorre em diversos ambientes de nossa sociedade e surge desde os primeiros
anos de vida da criança,porém quanto antes a família e o professor descobrir e identificar uma dificuldade ou
distúrbio de aprendizagem ,irá ajudar e
evitar que a criança retarde suas habilidades e a necessidade de aprender .

COMO IDENTIFICAR UMA DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM
Cada experiência nova que vivemos, ativa
uma série de processos neurológicos, afetivos e cognitivos. Para acessarmos os nossos
processos cognitivos (ou seja, aprender) precisamos de uma condição básica; isto reflete
diariamente em nossa memória e na aprendizagem. É muito comum encontrarmos crianças com o tempo de atenção diminuído, a algumas atitudes podem auxiliar neste sentido:
trabalhar com postura adequada aos alunos,
desenvolver uma rotina estipulada previamente, respeitar os horários estabelecidos.
Atenção é o processo ordenado para
captar informações do meio em que vivemos. A atenção seleciona e hierarquiza todos os estímulos que recebemos, de forma
a indicar que o barulho externo de um ônibus passando pela rua é menos importante
do que a palestra a que estamos assistindo. Por este motivo, a atenção é muito importante nos processos de aprendizagem.
Dos casos de TDAH,80%são de meninos,
vale ressaltar que este diagnóstico não deve
ser feito de forma leviana e baseado apenas
no aspecto. Atualmente é muito comum que
as crianças que sejam agitadas sejam classificadas com TDAH, no entanto é normal que
as crianças apresentem uma atividade motora
excessiva ,mas em certos casos ,quando cobramos que fiquem sentadas e quietas ,algumas crianças podem apresentar um comportamento ainda mais agitado, e realmente só
7% dos casos se beneficiam com remédios,
o melhor tratamento envolve mudança de
atitude e estímulos dos pais e professores.
Para
existir
três tipos de
390
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-Atenção
-Emoção

/concentração
/motivação

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM
COM CRIANÇAS ESPECIAIS
A inclusão da criança com deficiência é um
problema de bastante relevância, e deve ser
tratado com a gravidade que ele representa,
tendo em vista que na maioria das vezes a escola não está preparada adequadamente para receber tais alunos e acabam tratando os alunos
com necessidades especiais como um peso
para a escola, além de torná-los incapacitados
cerceando as oportunidades e dificultando o
aprendizado, ainda mais quando percebem
que são tratados de forma discriminada.
Interpretar o contexto histórico do processo de inclusão; conhecer as políticas
públicas da Educação Especial; Apontar a
importância da formação de profissionais
da educação e qualificação da escola para
trabalhar com as pessoas especiais; analisar a forma real de inclusão nas escolas.
Entrevistar pais que vivenciam a inclusão.
A criança necessita experimentar, vivenciar e
brincar para adquirir conhecimentos que futuramente lhe ajudará a desenvolver de maneira mais eficiente um aprendizado formal.
Por meio das brincadeiras a criança acaba
explorando o mundo a sua volta livremente,
pois é a partir daí que ela constrói seu aprendizado, e é nesse espaço que a criança acaba criando um mundo de fantasias e manifesta seus sentimentos, se sentindo cada
vez mais segura para interagir. Toda teoria
necessita, primeiro, de uma conceituação.
Esse tema foi escolhido por que há muito tempo discute-se a questão da Inclusão

e seu processo de desenvolvimento na Educação Infantil, e sua finalidade no universo
lúdico, até na qual esse contexto influencia
o desenvolvimento psicomotor da criança.
Por fim, iremos identificar a contribuição
da arte como, ferramenta de estimulação no
processo de aprendizagem e desenvolvimento integral da criança na educação infantil,
sendo assim, determinar os objetivos precisos para que o processo pedagógico aconteça eficazmente, como agente facilitador
e enriquecedor, respeitando o desenvolvimento da criança em suas especificidades.
Outra importante contribuição é o que
Pires et al (2009, p. 561) trazem sobre a
temática. Para estes autores, há de se buscar as seguintes ideias de outros pensadores:
Em Platão, vê-se um ambiente propício para
pensá-la pelo viés da reflexão não propriamente da arte, mas do belo, das ideias e do ideal.
Na Estética de Hegel ela aparece como
fenômeno ligado à história e ao sintoma da vida
contínua, obstinada, do espírito, indicando aí o
seu desenvolvimento. Nietzsche, acerca do Nascimento da Tragédia, a enxerga como potência da própria vida, entrelaçada pelo delírio
dionisíaco e pela beleza apolínea, eivada de
embriaguez da alma. Aristóteles nos fala da arte
da mimesis, em sentido de metáfora da vida,
com finalidades do prazer e do deleite estético.
Em busca de alguns paradoxos fundadores
da arte. Kant propõe quatro momentos do julgamento estético, quais sejam: a satisfação
desinteressada, a subjetividade universal,
a finalidade sem fim e a necessidade livre.
Contudo, ainda sobre esta questão, o principal problema na definição do que é arte é o
fato de que esta definição varia com o tempo
e de acordo com as várias culturas humanas.
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A educação é um processo tipicamente humano, que possui a especificidade de formar
cidadãos por meio de conteúdos “não materiais”, que são ideias, teorias e valores, conteúdos que vão de usufruir decisivamente
na vida de cada um, a questão da educação
é responsável por garantir a qualidade educacional, e os gestores são os responsáveis
por isso, com comprometimento do domínio dos conteúdos curriculares, que habilitem no mundo da educação e da sabedoria
de viver em sociedade respeitando as diferenças, num mundo mais justo para todos. Assim se formou a educação especial.
A Pluralidade faz surgir um país feito a
muitas mãos, na qual todos juntos, vindo
de tradições diversas, com distintas formas
de arrumar o mundo, com inúmeras concepções do belo, conseguem criar uma comunidade plena da consciência da importância
da participação de cada um na construção
do bem comum. Todos podem ser diferentes, mas são absolutamente necessários.
Só com esta união na diversidade se constrói um mundo novo. Neste curso apresentamos reflexões sobre a educação inclusiva,
especialmente aspectos relacionados à escola
para todos, questões conceituais, a inclusão,
a escola inclusiva e a sociedade inclusiva, priorizando, no entanto: Pluralidade cultural, diversidade, diferença: questões étnico-raciais
e questões de gênero e a educação inclusiva,
refletidas no movimento da escola para todos.

COMO SURGIU A INFÂNCIA
Para Ariés (1981), historicamente, a infância realmente foi determinada pelas viabilidades dos adultos, modificando-se
bastante ao longo da história. Até o século XII, as condições gerais de higiene e

saúde eram muito precárias, o que tornava
o índice de mortalidade infantil muito alto.
Nesta época não se dava importância às crianças e com isso o índice de mortalidade só aumentava, pois não existia
nenhuma preocupação com a higiene das
crianças. Segundo Ariés (1981), as modificações ocorreram a partir de mudanças
econômicas e políticas da estrutura social.
Com o passar do tempo, como demonstra a
história, encontramos diferentes concepções
de infância. A criança era vista como um adulto
em miniatura, e seu cuidado e educação eram
realizados somente pela família, em especial
pela mãe. Havia algumas instituições alternativas que serviam para cuidado das crianças em
situações prejudicadas ou quando rejeitadas.
A transferência de valores e dos conhecimentos, e de modo mais amplo, a socialização da criança, não era, portanto de
nenhuma forma assegurada nem direcionada pela família. Esta criança se distanciava
rapidamente de seus pais, e podemos dizer
que durante muitos séculos a educação e a
aprendizagem foi garantida graça a convivência da criança ou do jovem com outros adultos. Neste sentido a criança era inserida em
meio aos adultos para aprender as coisas que
devia saber ajudando os adultos a fazê-las.
Neste sentido na visão do autor, no momento que a criança possuía pouca dependência, em média pelos aos cinco ou sete anos,
mostrava-se que já estava preparada para
entrar na vida adulta em todos seus aspectos. A criança era considerada um adulto em
miniatura, pois eram designadas tarefas iguais
as das pessoas mais velhas e todos os tipos
de assuntos eram conversados na sua frente.
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Durante muito tempo segundo o Ariés, a
infância foi colocada à margem pela sociedade e do seio familiar, exposta à vontade e as
ordens dos adultos, ficando até mesmo numa
situação de invisibilidade social. A observação em prol da infância deu-se de maneira
lenta, em um processo de construção social.
Segundo o autor até mesmo perante a arte
a infância foi ignorada. Por volta do século XII,
a arte medieval não conhecia a infância como
uma fase da criança, e nem ao menos demonstrava interesse em representá-la. É impossível compreender que essa ausência se deva
tão somente à incapacidade ou a falta de habilidade das crianças. O mais provável é que
não houve um lugar reservado no pensamento das pessoas neste período, para a criança.
A partir deste momento surgiram determinados sentimentos com relação à infância e os devidos cuidados com a dignidade e moral da criança também, este fato
foi relacionado com a chegada da burguesia começando com as famílias dos nobres da sociedade, para os mais pobres.
A concepção da infância como um período particular e importante somente se firmou no século XVII, acompanhada da
preparação de uma teoria filosófica sobre a individualidade infantil, que tornou
viável o aparecimento de uma psicologia da criança e de seu desenvolvimento.
Assim, para Ariés (1981), o reconhecimento
da infância inicia-se no século XIII e aumenta no XIV e XV, tornando-se relevante nos
fins do século XVI e durante o XVII ao tratar
da concepção de infância. Durante o século
XVII a palavra infância assumiu sua significação na modernidade, referindo-se à criança
pequena mais frequentemente. Neste sentido, conforme este pensamento, a criança é

entendida como um ser que tem um importantíssimo papel para a sociedade, podendo
ser educado. Reconhecida as especificidades
da infância, busca-se então desvendá-la
e compreendê-la para poder educá-la.
O reconhecimento da infância surgiu a
partir do século XVII, quando então a criança
foi percebida como alguém que precisava de
tratamento especial, desta forma as crianças
deixaram de ser misturadas aos adultos.
Nesse contexto aparecem no Brasil as primeiras iniciativas de atendimento à criança
abandonada, instalando-se as Rodas dos Expostos nas Santas Casas de Misericórdia. A
concepção de infância, então, configura-se
como um aspecto importante que aparece
e que torna possível uma visão mais ampla,
pois a ideia de infância não está unicamente
ligada a faixa etária, a cronologia, a uma etapa psicológica ou ainda há um tempo linear,
mas sim a uma ocorrência e a uma história.
Neste sentido considerar a criança hoje
como sujeito de direitos é o marco principal de toda mudança legal conquistada ao longo do tempo, porém antes dessa
mudança podemos perceber que muitas
coisas aconteceram, muitas lutas e desafios foram travadas no decorrer da história
para que se chegasse a concepção atual.
Segundo Zilma de Oliveira (1994), antigamente não existia um olhar afetivo para
criança e não havia preocupação com seu
desenvolvimento, ela era vista como um
adulto em miniatura e o que a diferenciava
era apenas a força e o tamanho. Não existiam
valores que fossem assegurados pela família,
mas sim pelos adultos do seu convívio.
De acordo com Oliveira (1994),houve um
questionamento impulsionado pelo Movi393
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mento da Escola Nova de como essa criança
deveria se desenvolver, foi então no século XX que surgiram grandes teóricos como
Comenius, Pestalozzi, Froebel, Maria Montessori e Rousseau, Piaget e Vygotsky com
ideias inovadoras que contribuíram para que
essa criança tivesse um bom desenvolvimento nos anos iniciais, sabendo que é no início
da vida que construímos grandes homens, e
dessa maneira ele poderá ser inserido na sociedade sabendo dos seus direitos e deveres.
Com a contribuição de Comenius,
Pestalozzi, Froebel, Maria Montessori, Rousseau, Piaget e Vygotsky ideias foram adiante, e até hoje essas ideias estão inseridas na Educação Infantil com propósito
de ajudar no desenvolvimento da criança.
O nascimento do pensamento pedagógico
moderno no século XVI e XVII impregnando
do pragmatismo tecnicista e do desenvolvimento científico ocorrido com expansão
mercantilista, criou novas perspectivas educacionais, que determinam repercutindo na
educação de crianças pequenas. Neste período e junto com o ideário criado no seio do
movimento religioso da época, foram organizadas escolas para pequenos (petty schools,
ou écoles petites) na Inglaterra, França e outros países europeus, na qual leitura e a escrita eram ensinadas a criança a partir de 5
anos, embora dentro de um objetivo maior
de ensino religioso, (OLIVEIRA,1994, p.12).
A educação infantil se insere em um contexto histórico e social decorrente das mudanças produzidas pelo capitalismo industrial no século XIX, que passou a incorporar
o trabalho feminino e da criança no sistema
fabril. Embora, segundo Aranha (2006), no
período anterior da Revolução Industrial e
durante ela, a questão da educação já ocupasse o pensamento de grandes filósofos,

que defenderam a importância da educação
para todos seres humanos.Portanto, Aranha (2006) fala da pouca discussão sobre a
infância e sua educação, limitando a organização de um sistema de ensino e de propostas metodológicas para o ensino das crianças
pequenas. Isso limitou as potencialidades e
as oportunidades de desenvolvimento, comprometendo a visão educacional na infância
e dos trabalhadores neste nível educativo.
Como afirma Aranha (2006), a infância
nem sempre foi concebida como nos dias
atuais, pois esteve sujeita as mudanças socioeconômicas, políticas culturais que as sociedades passaram. A composição da família,
os registros familiares e eclesiásticos, entre outros aspectos, também não foram os
mesmos, as mudanças demonstram que
ocorreram transformações, não se podendo tomar cada período como algo acabado. No período seguinte, época moderna,
a educação passa por transformações, novos métodos educacionais são propostos.
E segundo Aranha (2006), João Amos
Comenius (1592-1670) se tornou o grande
educador da época, pois defendeu novas
práticas educativas além de uma educação
total para todos, “ensinar tudo a todos”, para
que todos possam atingir o ideal da pansofia.
Aranha (2006) afirma que o objetivo central
da educação de Comenius era formar o bom
cristão, um homem moral, devendo ser sábio
nos pensamentos, dotado de verdadeira fé
em Deus e capaz de praticar ações virtuosas,
estendendo-se a todos: os pobres, os portadores de deficiências, os ricos e às mulheres.
Para Aranha (2006), é a partir do século
XVI, que surgiram as descobertas científicas, as quais provocaram o prolongamento
da vida, ao menos da classe dominante. No
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mesmo século, surgem duas atitudes contraditórias no que se refere à concepção
de criança: uma a considera ingênua, inocente e é traduzida pela “paparicação” dos
adultos; enquanto a outra a considerava
imperfeita e incompleta e é traduzida pela
necessidade do adulto moralizar a criança.

diminuição do tamanho da mobília usados
pelas crianças na pré-escola, desenvolve jogos e materiais essenciais para uso educativo, com materiais apropriados para estimular
e desenvolver, colocando a criança diante
de situações que poderiam colaborar para
evolução de diversas funções psicológicas.

De acordo com Aranha (1998), no século XVII a educação ainda não tinha conseguido se firmar de maneira universal e
pública. Mas algumas mudanças puderam
ser observadas em alguns Estados da Confederação Germânica, na qual se instituiu
a educação obrigatória dos 6 aos 12 anos.

Essa etapa da história em que a concepção de
infância se construiu transformou a visão que
se tinha das crianças. Os pequenos passaram
a ter lugar de destaque na sociedade, que
passou a valorizar a infância. Essa valorização
contribuiu para o desenvolvimento do olhar
pedagógico dentro da educação, preocupada
com as novas adaptações de métodos educacionais que satisfizesse as novas demandas
desencadeadas por estas transformações.

Pestalozzi 1746-1827, (Nova Escola 2008),
traz seu pensamento como proposta na crença da bondade do ser humano, e na caridade
praticada em torno das classes menos favoráveis, ele entusiasma empresários a construir creches para os filhos dos operários,
pregou que a principais funções para o desenvolvimento das crianças são suas habilidades
naturais e inatas, dizia que a criança tem que
ser educada em um ambiente o mais natural
possível colocando para fora o que tem dentro
de si, sendo assim favorável para construção
do desenvolvimento do caráter infantil.
Segundo Froebel o conhecimento chega
por meio de manuseios de objetos, e participação em diversas atividades de livre expressão. Maria Montessori 1870-1952, (Nova
Escola 2008), é um dos grandes nomes, que
aparece como construtores de ideias na educação infantil, Montessori defendia que
uma das funções da educação era de certa
forma favorecer o progresso infantil de acordo com as necessidades de cada criança.
Sua marca foi trazer materiais de uso pedagógico que beneficiava o desenvolvimento
da criança, foi ela a própria responsável pela

O Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil (RCNEI 1998), traz a concepção de infância como construída historicamente e a ideia de que atualmente não há apenas uma maneira de se considerar a criança,
pois há múltiplas diversidades de realidades
sociais, culturais, étnicas e etc. que podem
interferir nessa noção de infância. Sabemos
que existem crianças que trabalham, que são
exploradas, que sofrem maus tratos e abusos,
que não possuem seus direitos garantidos.
As pesquisas feitas por (RCNEI-1998), relativas à infância apontam que ao propormos
algo às crianças devemos aproximar nosso
ponto de vista ao delas. Não existe um método ideal de relações entre adultos e crianças,
porém devemos levar em consideração as
diferentes condições de vida de um grupo
escolar e perceber a criança como sujeito de
direitos e capaz de criar seu próprio espaço.
A concepção de infância (RCNEI-1998),
que temos nos dias atuais é uma visão construída historicamente, em que é possível
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perceber o contraste existente entre a atualidade e algumas décadas atrás. A criança
passou a ocupar um local de destaque na
sociedade muito diferente da época em que
sua presença era praticamente imperceptível.
Nesta época na sociedade medieval, as
crianças eram inibidas de participar socialmente da vida comunitária e eram tratadas
como um pequeno adulto, passando despercebidas suas características e peculiaridades.

QUAL O SIGNIFICADO DE PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS
O objetivo do ensino de didática, é equipar o aluno, futuro professor, com instrumentos teóricos que funcionem como recursos
a serem mobilizados em situações concretas
da atuação pedagógica. O ensino de didática
na formação de professores tem por objetivo
conscientizar os alunos quanto às concepções
e conceitos referentes sãs disciplinas a serem
ministradas e ao modo de ensiná-las. O professor deve, portanto, buscar meios de ensino
que chamem a atenção ao lúdico e ao que interessa para seu aluno. O mundo da educação
inclusiva é cheio de desafios e objetivos, os
professores trabalham “brincando “despertando os interesses daqueles que a buscam. Existem inúmeras formas pedagógicas para se
dirigir às ações dos educandos. Crianças de
4 e 5 anos, por exemplo que se encontram
na educação infantil, tem visões acentuadas
para receber informações e associar a sua
fantasia elas aprendem com o imaginário.
Por meio de análise documental e da realização de questionário e entrevistas com as
professoras atuantes no campo de pesquisa,
o estudo revelou que as principais dificuldades de aprendizagem percebidas por elas
são: dificuldades na leitura, escrita, cálculos
matemáticos entre outras. E que as causas

dessas dificuldades podem estar relacionadas à família, à criança, e à escola. Os resultados mostraram que as professoras percebem as dificuldades de aprendizagem de
três maneiras distintas: dificuldade em assimilar o conhecimento, na leitura e escrita
e dificuldade de raciocínio. Verificou-se com
os estudos realizados nesta pesquisa que
é importante a utilização de práticas pedagógicas diferenciadas que atendam às necessidades dos alunos com a ajuda do Atendimento Educacional Especializado (AEE).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A área da educação nem sempre é cercada somente por sucessos e aprovações.
muitas vezes, no decorrer do ensino, nos
deparamos com problemas que deixam
os alunos paralisados diante do processo de aprendizagem, assim são rotulados
pela própria família, professores e colegas.
Dificuldades de aprendizagem se trata de
um obstáculo, uma barreira, um sintoma, que
pode ser de origem tanto cultural quanto cognitiva ou até mesmo emocional. é essencial
que o diagnóstico seja feito o quanto antes,
uma vez que há consequências em longo
prazo.Cada criança é um ser único, cada um
tem seu próprio jeito de pensar, aprender e
compreender tudo o que está em sua volta.
Sabemos que, em tempos atuais as instituições de ensino estão tendo suas atenções
voltadas para as dificuldades de aprendizagem
que são demonstradas por seus estudantes,
eles apresentam estas dificuldades por meio
de suas atitudes em sala de aula. Muitas destas, por sua vez, tornam-se uma incógnita para
nós professores. Porém ressalta-se que cada
estudante possui sua personalidade própria.
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Isso é reconhecido por meio de seus atos,
e cabe a cada um de nós educadores a
observá-las e orientar para uma possível
melhora e avanço em seu aprendizado.

REFERÊNCIAS
ALMEIDA,
Paulo
Nunes
de.
EDUCAÇ O LÚDICA: técnicas e jogos pedagógicos
São
Paulo
Loyola,
1995.
ANTUNES, Celso. O Jogo e a Educação
Infantil.2º
Ed.Petrópolis-RJ:
Coleção
de sala de aula,vol 15, vozes.2004.

SHEILA GOMES RODRIGUES
Professora de Educação Infantil na
Rede da Prefeitura de SP. Curso de
Especialização na Área da Educação
pela Faculdade Campos Elíseos - FCE.

ARANHA, Maria Lúcia Arruda. História
da Educação e da Pedagogia. Geral e Brasil. São Paulo: Moderna, 2006.
ARIÉS, Philippe. História Social da Criança
e da Família. Rio de Janeiro. LTC, 1978.
ARIÉS, Philippe. História social da criança e
da família. 2. Ed. Rio de Janeiro: LTC,1981.
BAQUERO, Ricardo. Vygotsky e a aprendizagem escolar. PortoAlegre:Artes Médicas, 1998.
BARRETO,
ngela M. R. Situação atual da educação infantil no Brasil. In: BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Subsídios para o recenseamento e
funcionamento de instituições de educação
infantil. v. 2. Coordenação Geral de educação
infantil. Brasília: MEC/SEF/COEDI, 1998.
BASTOS. M. H. C. Jardim de Crianças
– o pioneirismo do Dr. Menezes Vieira
(1875-1887). IN: MONARCHA. C. Educação da infância brasileira 1875 – 1983.
Campinas: Autores Associados, 2001.

397

Revista Educar FCE - 20 ª EDIÇAO - MAIO - 2019

BARROSO, J. Gestão local da educação: entre o Estado e o mercado, a responsabilização coletiva. In: MACHADO, L.; FERREIRA, N. (Org.). Política e gestão da educação: dois olhares. Rio de Janeiro: DP&A; ANPAE, 2002.
BITTAR, M; SILVA, J.; MOTA, M. A.C. Formulação e implementação da política de educação infantil no Brasil. In: Educação infantil, política formação e prática docente. Campo Grande, MS: UCDB, 2003.
BOMTEMPO, E. A brincadeira de faz-de-conta: lugar do simbolismo, da representação do imaginário. In: KISHIMOTO, T. M. (Org.).
Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. São Paulo: Cortez, 2003.
BRASIL.
Educação
to:
um
FREIRE,

Estatuto
da
criança
e
do
adolescente.
1990.
e
Pesquisa,
São
Paulo.
(ORG).
Letramentema
em
três
gêneros.
Belo
Horizonte:autêntica,1999.
Paulo,

caminhos

para

398

a

educação.1999,

São

Paulo.

Revista Educar FCE - 20 ª EDIÇAO - MAIO - 2019

MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: BRINCAR E ENCANTAR COM OS SONS E TONS DO BRASIL
RESUMO: Este trabalho tem por objetivo, apresentar como a música na educação infantil pode contribuir de maneira positiva para o aprendizado das crianças, ampliando
seu repertório por meio dos sons e tons que existem na música brasileira. Conheceremos efetivamente como tais sons e tons podem pode contribuir para esse aprendizado e como nós como educadores podemos trabalhar esse tema de maneira lúdica e
ao mesmo tempo diversificando tais práticas pedagógicas. Por meio do levantamento
bibliográfico, conheceremos o conceito desenvolvido por alguns autores sobre o tema
e sua importância no desenvolvimento das crianças. Conheceremos ainda quais são
os tipos de sons e tons existentes na música brasileira e de que forma pode contribuir
para ampliar o repertório dessas crianças e ações as pedagógicas dos professores.
Palavras-chave: Música; Educação Infantil; Sons; Tons.
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INTRODUÇÃO

do tempo e tendo intenção norteadora integrar as modalidades organizativas
do tempo como: Atividades permanentes e sequenciais e projetos que poderão
ao longo do ano letivo aprimorar o conhecimento da prática pedagógica com reflexo direto no trabalho com as crianças.

Mediante a realização deste artigo objetiva-se conhecer como a música na educação infantil pode contribuir
de maneira positiva para o aprendizado das crianças e como podemos ampliar seu repertório por meio dos sons
e tons que existem na música brasileira.

Sendo assim, esse assunto se fez significativo e relevante para o estudo sobre as múltiplas possibilidades de trabalho com a música na educação infantil,
e sobre as muitas aprendizagens que podem ocorrer por intermédio da música.

Objetiva-se ainda, conhecer práticas
pedagógicas permeadas pelo brincar e
pela a ludicidade que possam contribuir
efetivamente para o aprendizado das crianças, afinal a implementação de projetos para garantir a melhoria da qualidade
na educação com base nos Parâmetros
Nacionais Curriculares (PCN's/MEC,
2006) e no Referencial Curricular para
Educação Infantil (RCNEI/MEC,1998),
sempre será nosso objetivo maior.

Por meio do levantamento bibliográfico, conheceremos o conceito desenvolvido por alguns autores sobre o tema e sua
importância no desenvolvimento das crianças. Conheceremos ainda quais são os
tipos de sons e tons existentes na música
brasileira e de que forma pode contribuir
para ampliar o repertório dessas crianças
e ações as pedagógicas dos professores.

A justificativa que me moveu a pesquisar sobre o tema “música na educação
infantil: brincar e encantar com os sons
e tons do Brasil”, foi que durante momentos de discussões coletivas com outros professores e reflexão sobre nossa
prática pedagógica, veio à tona a necessidade de qualificar as experiências musicais apresentadas aos nossos alunos.

MÚSICA, UM JEITO LÚDICO DE APRENDIZAGEM
Segundo muitos estudiosos no assunto
como JEANDOT, (1997), a música entra em
nossas vidas no ventre de nossa mãe. Nesse
momento da vida, a criança tem a capacidade de ouvir sons ambientes, ruídos que
podem ser desde os batimentos cardíacos
da mãe, respiração, conversas de quem está
ao redor e reconhece a voz do pai e mãe.

A temática da música é muito abordada em alguns trabalhos, todavia faz-se
necessário, a retomada de um estudo que
traga nova abordagem a este campo de
experiência. Por meio de um estudo mais
amplo, e atual, entendemos que a Linguagem Musical contribui na estruturação da
nossa rotina, por meio dos marcadores
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E estudos revelam que quando o bebê
ouve música, ele relaxa e fica bem tranquilo. Sendo assim, visto que o bebê já nasce
ouvindo, os pais podem e devem cantar e
conversar com seu filho. Ainda segundo esses estudiosos, a voz dos pais já é reconhecida e se torna um conforto para o bebê.
O mesmo ocorre com o uso da música,
quando a criança ouve, se sente relaxada.
A receptividade à música é um fenômeno
corporal. Ao nascer, a criança entra em contato com o universo sonoro que a cerca: sons
produzidos pelos seres vivos e pelos objetos.
Sua relação com a música é imediata, seja através do acalanto da mãe e do canto de outras pessoas, seja através dos aparelhos sonoros de sua casa. (JEANDOT, 1997, p.18).
Segundo Bréscia (2003, p.31) a música é uma linguagem universal, na história
da humanidade ela sempre é citada. Conforme dados antropológicos as primeiras músicas seriam usadas em rituais,
como: nascimento, casamento, morte,
recuperação de doenças e fertilidade.
Com a evolução das sociedades, a música
passou a fazer parte de louvores a líderes,
como no antigo Egito e na Suméria, nas festas
de adoração a deuses, como agradecimentos pelas colheitas, e até mesmo supostamente usados para a cura de doenças.
Segundo Priolli (1993), por meio da música
é possível expressar as diferentes emoções
que estão dentro de nosso ser, como a tristeza
ou alegria, paz ou inquietude, ou até mesmo
o amor. Um exemplo disso é ouvir uma músi-

ca calma quando se sente triste, ou uma
música animada, quando se está alegre.
Música é a arte de manifestar os diversos afetos de nossa alma mediante o som
e divide-se em três partes: melodia, harmonia e ritmo. Também é movimento, sentimento e consciência do espaço – tempo,
ritmo; sons, silêncios e ruídos; estruturas
que engendram formas vivas. Música é
igualmente tensão e relaxamento, expectativa preenchida ou não, organizações e
liberdade de abolir uma ordem escolhida;
controle e acaso. (PRIOLLI, 1993, p. 6).
Música é arte e divide-se em três partes: melodia, harmonia e ritmo. Também
é movimento, sentimento e consciência
do espaço; tempo, ritmo; sons, silêncios
e ruídos. De acordo com Weigel (1988, p.
10) a música é composta basicamente por:
Som: são as vibrações audíveis e regulares de corpos elásticos, que se repetem com a mesma velocidade, como
as do pêndulo do relógio. As vibrações
irregulares são denominadas ruído.
Ritmo: é o efeito que se origina da duração de diferentes sons, longos ou curtos.
Melodia:
é
a
sucessão
ca e bem ordenada dos

rítmisons.

Harmonia: é a combinação simultânea,
melódica e harmoniosa dos sons.
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Música é arte, e deve fazer parte da
rotina de bebês e crianças. Por isso, o seu
uso deve estar inserido no planejamento escolar, desde o berçário, tornando o
aprendizado mais leve e motivador. Na
escola, podemos também ouvir música
por meio de instrumentos musicais. Nesse
ponto, é possível pensarmos a utilização
da música não apenas como um momento de descontração ou para passar o tempo, mas como um processo socializador
e facilitador das diferentes habilidades.

sopro pode citar a flauta, o sax e outros,
e percussão, como o pandeiro e a bateria.

O trabalho com a apreciação musical
deverá apresentar obras que despertem o
desejo de ouvir e interagir, pois para essas
crianças ouvir é também, movimentar-se,
já que as crianças percebem e expressam-se globalmente. (BRASIL, 1998, p. 64).

No RCNEI (BRASIL,1998, p.69), dizem
que: “A atividade de construção de instrumentos é de grande importância e
por isso poderá justificar a organização de
um momento específico na rotina, comumente denominado de oficina.” Quando
construímos os instrumentos a criança,
ela tem a oportunidade de trabalhar em
grupo, criando, pesquisando de várias formas, e imaginando o que pode ser feito.
Além disso, podemos aproveitar o momento e planejar atividades que mostrem uma variedade de sons e tons musicais existentes na música brasileira,
ou seja, o baião, o forró, o rock, o samba, o axé, a bossa nova, entre outros.

Sendo a música um processo socializador, deve fazer parte de uma rotina diária
em sala de aula ou nos espaços de uso
coletivo da escola. O trabalho com música deve considerar, portanto, que ela é
um meio de expressão e forma de conhecimento acessível aos bebês e crianças,
inclusive aquelas que apresentam necessidades especiais (BRASIL,1998,p.49).

As crianças imitam e tomam exemplo do
adulto principalmente do professor, por
isso é importante que o professor mostre
exemplo no modo de agir no tom da fala,
para não forçar a voz, e destacar assim
para os alunos que além dos instrumentos
musicais o nosso corpo deve ser cuidado e
respeitado, pois é uma das principais fontes de música e deve ter atenção especial.

Como um processo facilitador de diferentes habilidades, podemos utilizar os diversos instrumentos musicais, classificados
em três grupos: corda, como violão, cavaquinho, harpa e os mais modernos, como o
baixo e a guitarra, que as crianças têm mais
acesso e admiração por serem mais utilizados e vistos na atualidade, outros também que entram neste grupo são os acionados por tecla, como o piano e o órgão;

Apresentar a importância do canto, seus
recursos e cuidados são fundamentais para
a aprendizagem da criança, a descoberta
que a própria voz proporciona mudança
de voz do mais grave ou mais agudo, na
diferença do falar e soltar a voz para cantar e a diferença de gritar e cantar, respeitando a expressão de cada um na atividade.
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É importante desenvolver nas crianças
atitudes de respeito e cuidado com os materiais musicais, de valorização da voz humana e do corpo como materiais expressivos. Como o exemplo do professor é
muito importante, é desejável que ele fale
e cante com os cuidados necessários à boa
emissão do som, evitando gritar e colaborando para desenvolver nas crianças atitudes semelhantes. (BRASIL,1998, p.68)

Quando a criança tem o primeiro contato
com um instrumento musical, ela demonstra curiosidade e saber que, além de sua
voz, existem diversos instrumentos para
tocar e criar músicas desperta o interesse
em manipulá-los e tocá-los. “A execução
instrumental é uma experiência que substitui a voz e na medida em que requer certa
habilidade, proporciona o sentimento de
auto realização”. (WEIGEL, 1988, p. 116)

A Música na Educação Infantil tem o forte
papel de favorecer descobertas e possibilitar
vivências na aprendizagem e, para ter realmente o contato e despertar o interesse da
criança nessa faixa etária de idade, é preciso
que a criança tenha experiências concretas.

A IMPORTÂNCIA DA CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS COM AS CRIANÇAS

[...] para atender ao interesse da criança e em consonância com o desenvolvimento de seu pensamento, a música na
Pré-Escola deve possibilitar vivências e
descobertas, constituindo-se numa experiência concreta (WEIGEL,1988, p.68) .

Nos RCNEI (BRASIL,1998, p. 69),
dizem que: “A atividade de construção
de instrumentos é de grande importância e por isso poderá justificar a organização de um momento específico na rotina, comumente denominado de oficina.”

Atividades que propõe que as crianças
toquem, conheçam e explorem os variados
instrumentos são de grande riqueza para
o seu desenvolvimento e conhecimento.

Na construção de instrumentos a
criança tem a oportunidade de novas
vivências no trabalhar em grupo, criando, pesquisando de várias formas e
imaginando o que pode ser feito, com
tudo tendo o esclarecimento de como
é produzido o som e seus elementos.

A música passa a ser além de diversão,
uma fonte de desenvolvimento, conhecimento e até mesmo cura. “[...] quando a música
pode ser sentida, tocada, dançada, além de
cantada. Utilizando jogos, instrumentos de
percussão, rodas e brincadeiras buscava-se
um desenvolvimento auditivo, rítmico, a
expressão corporal e a socialização das crianças que são estimuladas a experimentar, improvisar e criar.” (PCN, 1997, p. 23).

O professor deve estar junto com seus
alunos nessa experiência tão rica de construção de instrumentos, auxiliando no
que for necessário, que é muito preciso
e importante, principalmente em alguns
instrumentos mais elaborados que necessitam às vezes de objetos que tenham
que ter um cuidado especial para manipular. Mas no geral, é preciso ter um bom
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planejamento para a realização de uma
oficina de confecção de instrumentos,
como na questão do público alvo, que é
a faixa etária de idade das crianças, quais
materiais podem ser utilizados com segurança, ou que em alguns casos terão que
ser adaptados de acordo com a situação.

que em locais de grandes comércios são
descartados grandes volumes de papelão,
entre outros exemplos, irá ter uma facilitação e colaboração de ambas as partes.
A experiência de construir materiais sonoros é muito rica. Acima de tudo é preciso que em cada região do país este trabalho aproveite os recursos naturais, os
materiais encontrados com mais facilidade e a experiência dos artesãos locais
que, poderão colaborar positivamente
para o desenvolvimento do trabalho
com as crianças (BRASIL, 1998, p. 69).

Nós, educadores, temos sempre que utilizar os recursos disponíveis e imaginar outros para que a música na escola não fique
reduzida às atividades de roda coletiva de
músicas infantis ou um mero passatempo.
Existe um grande acesso a objetos de
baixo custo e que não apresentem perigo
para serem usados como recursos com as
crianças. “A confecção de instrumentos
pela professora e crianças é uma atividade
muito enriquecedora. Existem inúmeros materiais de baixo custo e fácil acesso
que possibilitam a fabricação de instrumentos simples.” (WEIGEL,1988, p.117)

Outro ato importante no trabalho da confecção de instrumentos é o professor ter a
postura de buscar novidades para a realização da atividade, como apresentar para as
crianças o trabalho de um artesão levando-o
em sala de aula e apresentando a experiência de seu trabalho, colaborando para um
melhor desenvolvimento, e propondo conhecimento de mundo, experiência e vivência do meio cultural e da região dentro da
escola. Sendo assim, o professor estará trabalhando com as crianças não só a música,
mas também atividades interdisciplinares.

Uma grande fonte de recursos para se
construir instrumentos com as crianças é
a reutilização, existindo uma grande variedade de materiais recicláveis que possam
ser apresentados e postos a disposição
das crianças para a realização da atividade.

Cremos firmemente que a educação
escolar deve dispor de meios organizados para, respeitando as características
de todas as etapas do desenvolvimento infantil, chegar até a criança. Nós, professores de Educação Infantil, devemos
sempre utilizar muito a música no cotidiano escolar a fim de proporcionar um ensino aprendizagem lúdico e de qualidade.

Aproveitar os recursos naturais de
cada região é algo que se deve ter destaque. Cada região de nosso país, ou até
outros lugares do mundo, tem seus materiais e recursos que são encontrados
com mais facilidade, tanto uma casca de
coco, nas áreas como as praias do nordeste brasileiro, ou nas grandes cidades
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É importante apresentar às crianças
canções do cancioneiro popular infantil,
da música popular brasileira, entre outras
que possam ser cantadas sem esforço vocal, cuidando, também, para que os textos
sejam adequados á sua compreensão. Letras muito complexas, que exigem muita
atenção das crianças para a interpretação,
acabam por comprometer a realização musical. O mesmo acontece quando se associa
o cantar para realizá-los, contrariando sua
tendência natural de integrar a expressão
musical e corporal. (BRASIL, 1998, p. 59)

Dessa forma, os conteúdos relacionados
à musicalização deverão ser desenvolvidos nas instituições de educação infantil
como conceitos em construção organizados em um processo contínuo e integrado de modo que as crianças desenvolvam,
dentre outras, as capacidades de identificar e explorar os elementos da música a
fim de que se expressam, interajam e ampliem seus conhecimentos sobre o mundo.
Com toda essa experiência vivida pelas crianças na escola, objetivamos:

Se a música for utilizada na educação
infantil apenas com o objetivo de ensinar
conceitos matemáticos, anunciar o momento da história ou do lanche ou reforçar hábitos de higiene, a função primeira da mesma estará sendo desvirtuada.

• Ampliar

o

repertório

musical;

• Desenvolver a memória musical;
• Ampliar
a
percepção
auditiva por meio de sons distintos;

E para que isso não aconteça, é
necessário que o professor seja sensível
à expressão musical, o que não significa que o mesmo tenha que ser um especialista em música ou que saiba, necessariamente, tocar algum instrumento.

• Explorar
erentes

a música
ritmos
e

• Estimular
cial
por

Para a grande maioria das pessoas, incluindo os educadores e educadoras (especializados ou não), a música era (e é)
entendida como “algo pronto”, cabendo a
nós a tarefa máxima de interpretá-la. Ensinar música, a partir dessa óptica, significa ensinar a reproduzir e interpretar músicas, desconsiderando a possibilidade de
experimentar, improvisar, inventar como
ferramenta pedagógica de fundamental
importância no processo de construção do
conhecimento musical . (BRITO, 2003, p.52).

em
difgêneros;

a
interação
someio
da
música;

• Proporcionar diferentes possibilidades de exploração dos sons;
• Ampliar o vocabulário oral por meio da
música e palavras contextualizadas;
• Desenvolver
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dade

de

imitação

de

sons;

• Estimular o desenvolvimento e expressão corporal por meio da dança;
• Explorar os sons feitos pelo corpo humano: assobiar, bater palmas, bater os pés, barulhos
feitos com a boca entre outros;
• Explorar
e
construir alguns instrumentos musicais;
• Envolver todos os funcionários, professores e famílias na es
cuta
e
apreciação
musical.
• Favorecer o desenvolvimento da
autonomia das crianças, mediante a utilização de músicas como
marcadores da rotina escolar;
Com todo esse planejamento e trabalho
pedagógico, os resultados esperados são:
Que as crianças apreciem e construam um repertório de músicas de
diferentes ritmos, estilos e gêneros.
Que as crianças desenvolvam formas de expressão verbal e gestual;
Que
guns

as crianças reconheçam alinstrumentos
e
gêner-

os

musicais

e

possam

apreciá-los;

Que as crianças reconheçam alguns autores e músicas da MPB, valorizando a música popular brasileira;
Toda equipe escolar participando do processo de escuta e apreciação musical, integrando a linguagem musical ao contexto educacional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao término da minha pesquisa, pude
concluir que materiais como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s/2006)
e o Referencial Curricular Nacional para
a Educação Infantil (RCNEI/1998), facilitam e direcionam o trabalho do professor em sala de aula, ou seja, melhora sua
metodologia e didática, tornando a aprendizagem dos alunos mais significativa.
Com isso, as aulas tornam-se mais eficazes e interessantes. Transforma o aluno não
mais em um mero espectador e sim, em alguém que interage com a música em todas as
suas expressões, pois vivenciam todas elas.
Por meio da música a criança será capaz de desenvolver sua percepção auditiva e imaginação. Evidenciou-se também
por meio deste estudo que as diversas áreas do conhecimento podem ser
estimuladas com a prática da música.
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De acordo com esta perspectiva,
a música é concebida como um universo que conjuga expressão de sentimentos, idéias, valores culturais e
facilita a comunicação do indivíduo consigo mesmo e com o meio em que vive.
Ao atender diferentes aspectos do
desenvolvimento humano: físico, mental, social, emocional e espiritual, a
música pode ser considerada um agente facilitador do processo educacional.
Conclui-se então, que diversas transformações estão ocorrendo hoje em nossa sociedade em relação aos modos de
pensar sobre a experiência humana, onde
as pessoas passaram melhor a perceber a
necessidade de uma educação adequada, fazendo assim com que haja uma educação de qualidade para as crianças.

SILVANA CORDEIRO DE OLIVEIRA
Graduação em Pedagogia pela Universidade Cruzeiro do Sul (2013); Professora
no Ensino Fundamental I, na Rede Municipal de Ensino na EMEF Jardim Bartira .

Finalizando este trabalho, gostaria de ressaltar que a música faz parte do cotidiano das crianças, e quando bem empregadas, auxiliam no seu
processo
de
ensino-aprendizagem.
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NAS VOZES DOS PROFESSORES, A HISTÓRIA DE UMA CONFIGURAÇÃO PROFISSIONAL (1979-1985)
RESUMO: Houve um período em que os funcionários públicos não podiam ser sindicalizados e a criação de associações era um recurso muito utilizado para driblar as
leis vigentes. Assim surgiu, em 1985, a APEOESP – Associação dos Professores do
Ensino Oficial do Estado de São Paulo, um dos marcos fundamentais na consolidação
da profissão docente. Esse estudo apresenta uma análise da trajetória do sindicalismo
docente no Estado de São Paulo no período de 1979 a 1985 quando foi aprovado
o Estatuto do Magistério do Estado de São Paulo, documento histórico de extrema
importância na consolidação da profissão docente no referido estado, depois de
muitas lutas, reivindicações e resistências às perseguições políticas e institucionais.
Palavras-chave: Estatuto do Magistério; Sindicalismo; APEOESP; Formação Profis-
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No Brasil como em outras partes
do mundo a criação dos sindicatos de
professores representa um momento
histórico decisivo no complexo processo
de consolidação da profissão daqueles
que exercitam o ofício de ensinar. Claro que toda uma literatura se preocupou
com o desempenho da atividade docente, mas com a criação dos seus sindicatos e mesmo de uma imprensa sindical
e pedagógica que estão a eles associados e produzidos pelos próprios professores ou intelectuais orgânicos às suas
causas, lutas reivindicatórias e compromissos políticos e ideológicos, todo um
sistema de concepções e formas muito
particulares de pensar o trabalho docente pode então se desenvolver contribuindo com a socialização dos valores de
sua compreensão como protagonista
de uma atividade de caráter profissional e não filantrópica ou mesmo um sacerdócio como foi pensada durante um
largo período histórico em nosso país.

Nacionais de Educação, Fóruns Nacionais em defesa da Escola Pública ou mesmo com a consolidação política da Confederação Nacional dos Trabalhadores
em Educação – CNTE. De fato, pode-se
dizer que a organização e a mobilização
sindical dos professores paulistas serviram de modelo e inspiração política para
os seus colegas em todo país. O período histórico que compreende os anos
de 1979 até 1985 coincide com o processo de redemocratização da sociedade brasileira, intensificação das lutas
políticas, sociais e representa também
um momento de impressionante atividade sindical, impulsionando um consciente movimento de sindicalização,
ações grevistas, congressos e debates
políticos e ideológicos entre os professores que atuavam em suas fileiras.
Durante os anos da ditadura militar
os Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, mesmo num contexto político extremamente desfavorável,
contribuíram com a resistência ao regime
autoritário tendo, inclusive, muitos de
seus dirigentes e ativistas sendo perseguidos ou presos. Com o fim dos anos de
chumbo, se verificou um impressionante
número de sindicalizações, formação de
quadros e massificação e descentralização
de sua atuação política por praticamente
todas as regiões do Estado de São Paulo.
Com essa síntese da trajetória do
sindicalismo docente do Ensino Oficial
do Estado de São Paulo, buscamos estabelecer a fundamentação teórica desta pesquisa. São poucos anos, mas
de intensa atividade associativa, política e sindical, tendo como fonte principal as vozes dos professores que assumiram a liderança desse processo.

As vozes dos professores que este
trabalho busca é exatamente a dos
sindicalistas e ativistas da APEOESP,
que produziram uma vanguarda política
crucial na disseminação e valorização da
profissão no Estado de São Paulo e que,
gradualmente, atingiram amplos setores
dos professores. Historicamente podem
ser verificadas, ainda na primeira metade
do século XX, algumas tentativas de organização sindical e política dos professores paulistas. Porém, com a realização
de algumas greves e congressos sindicais nos fins da década de 1970, podese dizer que o caráter eminentemente
político e sindical da Apeoesp havia de
se consolidar entre outras coisas contribuindo a realização de Conferências
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APEOESP: UMA HISTÓRIA DE CONQUISTAS
Fundada em 1945, em São Carlos, a
APEOESP atuou como entidade assistencialista por 33 anos, até a 1ª greve
em 1978. Durante o período de ditadura
militar, acomodou-se, adaptando-se ao
regime autoritário e submetendo-se às
determinações oficiais. As lutas da categoria eram encaminhadas ao Depto.
Jurídico da APEOESP e lá permaneciam.
Até 1977, o movimento sindical estava
totalmente paralisado. Foi quando a APEOESP decidiu desenvolver uma luta jurídica
pela contratação de docentes precários.
Os professores precários eram contratados
em caráter temporário, sem amparo legal e
tornavam-se servidores públicos sem concurso. Alguns grupos decidem acompanhar de perto o trabalho da APEOESP com o
objetivo de organizarem-se sindicalmente.
Nos anos de 1976 e 1977 um grupo de
professores se constituiu em liderança,
o que foi decisivo para uma mudança de
direção na APEOESP. Professores ligados ao MUP (Movimento de União dos
Professores) e o MOAP (Movimento de
Oposição Aberta dos Professores), embora atuassem na rede particular a princípio,
identificavam-se com a luta. Ambos tinham a mesma posição com relação à
situação dos professores e mantinham
algumas atividades conjuntas como um
abaixo-assinado solicitando uma assembleia para discussão das reivindicações.
Em maio de 77 a Assembleia aprovou
uma comissão aberta, com um número expressivo de professores e a então
diretoria da APEOESP. Essa comissão

tinha o papel de encaminhar a realização
das decisões da assembleia e promover discussões junto à categoria. As responsabilidades foram distribuídas entre
os professores, respeitando suas regiões
de trabalho, o que representou o início
das atuais regionais da Grande São Paulo.
As reivindicações desta comissão eram:
180 dias letivos; 20% de hora-atividade;
pela 5ª semana; pela CLT aos precários;
pela aposentadoria aos 25 anos e regulamentação do Estatuto do Magistério. Em 26
de outubro de 1977, a Comissão entregou
à Secretaria Estadual da Educação “O Memorial dos Professores da Rede Oficial de
Ensino do Estado de São Paulo”, que apresentava o abandono das escolas, a carência de alunos e professores, o baixo nível de
ensino e o orçamento estadual insuficiente.
O então presidente da APEOESP, Rubens
Bernardo, denunciou ao DEOPS (órgão da
repressão) alguns membros da MUB e do
MOAB, e em julho realizou uma assembleia
em Lucélia, convocada por meio do “Diário
Oficial do Estado”. Compareceram apenas
27 professores e deliberaram alterações no
estatuto. A primeira alterava a quantidade de
associados para aprovação da Assembleia.
Até então eram necessários 50 associados. A partir dessa deliberação a convocação
da Assembleia deveria ter a aprovação de
um terço dos associados, o que, na época,
representava mais de mil sócios. A segunda
exigia quórum mínimo de mil sócios, com
RG e assinatura para garantir a legalidade
da assembleia. E, por fim, aprovou-se um
prazo mínimo de três anos ininterruptos
de associação para que um professor pudesse candidatar-se à diretoria. Isso para
impossibilitar a eleição de novas lideranças,
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já que a maioria tinha pouco tempo de
magistério e era ACT, que tinha seu contrato encerrado no final de cada ano com
interrupção do pagamento à Entidade.

ESP conquistou importância social, consolidando-se como entidade com organização de base, extrapolando a própria
categoria profissional que representa.

Em 1978, durante o governo de Paulo
Egídio Martins a situação dos professores
piora cada vez mais. A Comissão Aberta realiza, em agosto deste ano, uma assembleia
geral, com mais de dois mil professores e deflagra a primeira greve dos professores, sem
a participação da Diretoria da APEOESP.
Essa greve durou 24 dias e repercutiu
em todo o Estado. A Polícia Federal proibiu a imprensa de noticiar a paralisação.
A principal reivindicação era um reajuste
salarial de 20%, que foi conquistado.

Com a Constituição de 1988 os funcionários públicos conquistaram o direito de se organizar em sindicato. A
partir daí, a razão social da APEOESP
passou a “Sindicato dos Professores do
ensino Oficial do Estado se São Paulo”. Mesmo assim, não existe uma data
base para negociação. Para o funcionário
público essa negociação só acontece
com muita organização e mobilização,
por isso tantos atos públicos e greves.

No fim da greve o Comando Geral
de Greve transformou-se na Comissão
Pró-Entidade Única (CPEU), que tinha
que coordenar o processo de construção
de uma entidade única que representasse os professores (unificar APEOESP, CPP, UDEMO e APEEM, hoje SINPEEM) e iniciar uma ação integrada com
os funcionários públicos paulistas e professores de outros estados. A primeira
tarefa foi constituir uma chapa para concorrer às eleições da APEOESP em 1979.
A segunda, fazer os membros da
CPEU entrarem em contato com as demais entidades do funcionalismo público do Estado, para que a campanha
acontecesse de maneira unificada.
Em 1983, depois de resistir bravamente
ao governo Maluf e com o governo de
Montoro, houve um espaço maior para a
APEOESP desenvolver seus trabalhos. Foi
em 1983 que se aprovou a lei que garante
o desconto em folha da contribuição dos
associados. A partir dessa data, a APEO412

Mesmo
tornando-se
sindicato, a APEOESP não recebe, agora por opção, o imposto sindical.
A APEOESP é hoje um dos sindicatos
mais fortes do país e mantém-se com as
contribuições mensais dos associados.
Em 1985, a APEOESP conquista um novo
Estatuto do Magistério, que possibilitou:
1. fim da avaliação de desempenho;
introdução da promoção automática a
cada dois anos; 10% de adicional noturno;
2. 20% de horas-atividade
3. Contagem de tempo em dias corridos;
4. pontos por cursos;
5. 2 referências para mestrado e doutorado;
6. Afastamento com vencimentos
para elaboração de tese;
7. férias proporcionais para os ACTs;
8. pagamento das aulas excedentes
pelo valor do padrão;
9. garantia de jornada para o professor celetista;
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10. hora-atividade e direito a férias de
acordo com o calendário escolar
para o professor readaptado;
11.
promoção
por
antiguidade (A, B, C, D e E);
12. Conselho de Escola deliberativo
Apesar de toda a perseguição política
que sofreu, a APEOESP nunca deixou de
organizar a categoria. Resistiu às perseguições e conquistou muitas vitórias.
Em 1980, o governo realizou concurso público, em que milhares de professores tiveram a oportunidade de se
efetivar. Em 1986, pressionando deputados em Brasília, conseguiu a aprovação
da aposentadoria especial: 25 anos
para mulheres e 30 anos para homens.

A GREVE DE 1979: IMPORTANTE
MOBILIZAÇÃO
Em janeiro de 1979, a chapa do
CPEU precisou lutar para formar uma
Comissão Eleitoral, pois a diretoria não
quis encaminhar o processo. Já no governo de Paulo Maluf, esta comissão convocou uma assembleia para abril de
79. Houve outra greve, unificada com
o funcionalismo, que durou 39 dias.
A chapa CPEU venceu nas urnas,
mas só pode tomar posse com liminar
na justiça, em 10 de maio de 79. Com o
fim da greve, o governo de Paulo Maluf
reagiu com mais arrocho salarial, desconto dos dias parados e cortou o repasse as mensalidades da APEOESP, esperando, com isso, reduzir o número de
sócios e, assim, enfraquecer a entidade.
Com a greve de 79, os professores de

conscientizaram da necessidade de se unirem de maneira organizada para conquistar seus direitos. Várias regiões elegeram
representantes para as reuniões estaduais
da entidade. Assim nascia o atual CER –
CONSELHO ESTADUAL DE REPRESENTANTES. Porém o CER só foi institucionalizado em Campinas, no Congresso de 1980.
Só quando perceberam a necessidade de vincular mais diretamente a
oposição dos conselheiros às posições
das escolas é que aconteceram as
eleições de representantes de escola.
Também no Congresso de 1979 foi
aprovado o novo Estatuto da APEOESP,
fato extremamente importante. A partir
daquele ano a APEOESP deixou de ser
uma entidade de representação e apoio jurídico, que não encaminha suas lutas
para ser uma das entidades mais determinadas, e em pouco tempo umas das entidades sindicais mais representativas deste
país, com uma organização exemplar. Tudo
isso fruto de muita luta, pois o governo
Maluf cortou a cobrança das mensalidades
dos associados da folha de pagamento.
Assim, alguns professores determinados
e com muito esforço conseguiram manter
a associação. Por serem funcionários públicos não tinham direito a sindicato. Foi
preciso criar um espaço para negociar
com o Estado, o que até hoje permanece.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A greve dos professores de 1979 e,
posteriormente, a de 1984, foi de suma
importância para a regulamentação da
profissão docente, sua profissionalização
e seu respeito profissional. Somente com
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a luta dos professores, foi possível alterar o panorama então existente, para
que a carreira do professor se desenvolvesse com direitos estabelecidos.
Foi a partir da greve de 1979 que se
conquistou o direito a concursos dentro
da profissão de educador. Foi a partir
dela também que o professor garantiu
seu direito de cátedra, sua liberdade para
ensinar seus alunos, apresentar conteúdos e programas coerentes, com significado para sua formação de cidadãos.
A partir desse momento, a APEOESP surge como entidade sindical ativa
e não mais como entidade jurídica assistencialista e se apresenta como parceira aos movimentos do Magistério.
A aprovação do Estatuto do Magistério é a consolidação dos resultados
de um período de lutas, em que muitos
militantes foram perseguidos, desapareceram e, ainda assim, doaram seus
valores, seus princípios, seu trabalho
em favor de uma causa maior, coletiva,
que regulamenta a profissão docente.
ENTREVISTA COM O PROFESSOR
MAURO PUERRO, DIRIGENTE DA
APEOESP
Professor Mauro Puerro, o senhor poderia nos falar um pouco de sua
trajetória política e sindical no âmbito da defesa da escola pública paulista e, por conseguinte, brasileira?
Comecei como professor em 1972,
quando entrei na USP. A maneira mais
fácil de encontrar uma colocação naquela época era lecionando nos cursos de

“Madureza”. Eram cursos em que a escola
apenas preparava os alunos e o estado aplicava as provas, semelhantes aos supletivos
de hoje. O madureza foi uma grande escola
de professores. Obrigava as pessoas a serem
didáticas e sintéticas na preparação da aula.
Toda uma geração de professores formou-se ali. Grande parte dessa geração
de professores especializou-se em cursos
pré-vestibulares ou são professores universitários. Era um período de ditadura militar.
Comecei a dar aulas em pré-vestibulares
e colegiais da rede privada e minhas atividades políticas começaram pela escola.
Organizei muitas atividades culturais
como cine clube com os alunos, discutia os
filmes, montamos teatros. Em 75, montamos um teatro com poemas de Drummond
da época da ditadura de Vargas e músicas da época que nos custou o emprego.
O Dops pressionou o dono da escola a nos
demitir. Eram atividades políticas assim
Em 1977, entrei para uma organização
chamada “Liga Operária”. As organizações
eram todas clandestinas. Uma dessas organizações começa a ser organizar com peso.
Professores, alunos da PUC e da USP
como eu, começam esse trabalho junto com outros setores e funda-se então a
oposição à APEOESP, ainda sem participação sindical ou movimento estudantil.
Minha participação militante, e toda
minha formação política, coincide com a
participação militante da própria categoria. Começo a participar de um movimento político organizado, que depois passa a
chamar-se “Convergência Socialista”, que
é uma das correntes fundadoras do PT.
414
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Fui vereador do PT no período de 1988 a
1992, no governo Erundina. Elegi-me por votos de professores e algumas categorias sindicais que ajudei a fundar como dirigente da
CUT e como um dos dirigentes da APEOESP.
Em 1993, rompi com o PT por acreditar
que o partido havia tomado novos contornos que não me atraiam mais politicamente.
Qual era a realidade profissional dos
professores que atuavam na escola pública paulista no final da década de 1970?
Além de uma demanda salarial represada por governos militares, não havia espaço
para lutar por melhorias salariais. Havia um
problema que era mais grave ainda, que era
o controle pedagógico, inclusive o controle
de opinião de pensamento. Não se podia
fazer nada, havia o medo. Você tinha medo
das palavras, não sabia como eram interpretadas as palavras que se diziam. Haviam
vários professores presos, sumidos, então
era necessário muito autocontrole em sala
de aula. Era uma situação muito complicada para a categoria, insustentável. Os professores queriam ter a liberdade de cátedra,
liberdade para decidir a melhor forma de
ensinar, o melhor currículo, os programas.
Na greve de 1979, além de remuneração e
melhores condições de trabalho, essa era
uma reivindicação muitíssimo importante.
Os professores buscavam, acima
de tudo, serem respeitados, como cidadãos e como categoria profissional.
Do ponto de vista de sua organização política e sindical, quais eram os
caminhos que os professores procuravam
trilhar
naquele
momento?
Como dito anteriormente, era uma situ-

ação insustentável. Num momento que
envolve toda a sociedade os professores
não ficam imunes, e querem participar da
vida política e do fim do regime militar. Aumenta o número de professores que querem ter liberdade de cátedra, ter liberdade
para decidir a melhor forma de ensinar.
Quando eclode a greve de 1979, ela é
contra toda essa opressão e também uma
forma de manifestar a insatisfação geral,
apesar dessa insatisfação não ser registrada em manifestações escritas, fazia parte do
processo. Somente numa análise sociológica de pessoas que participaram do processo, é que se identifica essa situação. Havia
uma parte de professores concursados e
outros não. Uma das reivindicações dessa greve eram concursos públicos. Durante o período do governo militar, quase não
haviam concursos e a contratação de professores era utilizada como moeda de barganha pelos diretores, que eram nomeados.
Os professores buscavam serem respeitados como professor, pelos governantes, ter
um salário e uma jornada de trabalho dignos
e queria, junto com isso tudo, o direito de
poder preparar sua aula sem censura, ensinar sem medo. Para isso teve que lutar
contra a ditadura militar, que na época era o
que primava, não que fosse homogêneo em
toda a sociedade, mas era o que prevalecia.
O senhor poderia nos falar um pouco
sobre a greve de 1979? Qual foi a sua importância política e social? E a greve de
1984, como ela foi organizada? Como
se deu o seu desenvolvimento, a participação dos professores foi significativa?
Houveram outras, mas essas duas greves
são as que têm mais incidência na realidade
415
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do magistério. São as duas que juntam o
maior número de pessoas, mais de 100.000.
A de 79 se dá ainda durante a ditadura.

sua luta, de um processo, um governo que,
teoricamente, seria mais fácil de negociar.

Havia o grande medo de enfrentar
o governo militar, na época com Paulo Maluf e a fama do “prendo e arrebento”. Ela tem um papel importante porque
é a manifestação em que grande parte da
população de São Paulo se põe ao lado
greve dos metalúrgicos. Há muito tempo não acontecia algo assim tão forte de
um setor que não é ligado à produção.
Era uma espécie de símbolo dessa fase,
fase inicial em que a APEOESP ainda não
estava pronta, ainda nascendo. Esta greve
tem o papel de dar força para que o movimento surja. Com os resultados, é possível
confiar no futuro. Em 1984, o movimento já
está mais consolidado. O governo militar já
não existia mais. Quem governava então era
André Franco Montoro, que usava um “cacetete democrático” e que havia sido professor
da PUC no passado. Então, num outro momento, em que já se achava ter força, imposto eleições diretas, primeiro governo eleito.
Ao contrário de 79, em que o jogo era duríssimo, com ditadura, imprensa controlada.
São duas greves simbólicas. A primeira é a da consolidação, é explosiva, com
um inimigo duríssimo, jogando pesado.
Nesse processo, cai a entidade. O grande
fruto é que essa greve toma a entidade
para a categoria e prepara uma base para
o futuro. Amadurece a categoria e se materializa na tomada da entidade pelo
movimento em 79. Na greve de 1984, o
movimento está se consolidando, acredita na sua força pelos resultados de 79. A
APEOESP está mais organizada, tem outra estrutura, com governo eleito, fruto de
416

A greve de 84 teve manifestações poderosas, com muita gente na rua, mais de 100
mil pessoas. As escolas vinham organizadas,
mostrando seu nome. Havia uma euforia,
vinham bandas escolares com os grupos musicais, com faixas, junto com os professores.
Eram manifestações diferentes de 79. Havia
menos medo, mais gente e a experiência
anterior que já tinha mostrado resultado.
Em 79 as escolas não apareciam. Eram
apenas faixas políticas sem identificação
nominal. Em 1984, as escolas fazem
questão de se mostrar, mostrar seu nome,
sua banda, seu barulho, mostrar que estão participando. As cidades também
querem se mostrar. Na greve de 79, até
a direção do sindicato era contra. Na de
84, a entidade era a favor da greve, com
um grande número de sindicalizações,
fim da ditadura, governo estadual eleito.
O movimento consegue um acordo da
greve e nessa greve que se consegue o
plano para o estatuto do magistério. Ela
consegue as referencias, a reivindicação
salarial. Nessa greve as entidades do magistério se solidificam. Em 79 nenhuma
entidade estava a favor. Em 84, as 4 entidades do magistério se unem: Demo, Diretores, a base dos Supervisores de Ensino
e o CDP Centro do Professorado Paulista.
São necessárias 2 assembleias para greve.
A primeira foi no Morumbi com 100 mil
professores. Tentaram acabar com a greve
e marcaram a segunda assembleia no Ginásio do Ibirapuera, um lugar fechado, que
comporta menos pessoas. Nessa segunda assembleia, as opiniões dividiram-se
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e a APEOESP aceitou e assinou o acordo.
Na minha opinião pessoal, acredito que
o professorado tinha força para conseguir mais, mas é apenas a minha opinião.
Foi em 1979, que a APEOESP se impôs
e ganhou o prestígio da categoria mesmo que os resultados não fossem grandes.
Havia uma compreensão de que essas lutas também traziam um questionamento político da ditadura civil-militar que tinha vigência naqueles dias?
Sim. Não é possível desconectar
a luta sindical política da vida prática e do cotidiano das pessoas. São
coisas
absolutamente
interligadas.
A luta pelo Estatuto do Magistério é
parte desse processo de lutas do sindicalismo docente que se desenvolvia
naqueles dias? Ele representa um marco importante na consolidação da profissão docente no estado de São Paulo?
Até então, o professor não tinha um Estatuto que regulamenta sua carreira , o
direito de exclusividade profissional. O
estatuto foi um desaguadouro desse período. Ele é a luz da greve de 84. Redigir esse
estatuto é o produto desse processo. Ele
consolida esse período, o período de greve
dos professores no fim dos anos 70 e as
greves até o estatuto. Ele materializa os
objetivos dos professores. Óbvio que poderia ser melhor. Do ponto de vista do que se
fez de lá para cá, ele foi um dos melhores.
Os governos posteriores o destruíram.
Hoje ele é todo remendado, não é nem a sombra do que foi. O neoliberalismo também
teve reflexos dentro da escola. Hoje os movimentos de professores deveriam ser recriados para que houvesse uma nova luta. A de-

terioração da escola foi tão grande de lá para
cá, que novamente o professor luta para ter
sua imagem recriada. Isso relaciona-se com
a decadência da escola pública, com a verba
do orçamento que o governo manda para a
Educação que teve uma queda vertiginosa.
Segundo dados do governo federal, foram
destinados apenas 4 por cento da verba
para a educação. Subtraindo-se desse valor
os 20% da Fazenda e agregando-se a isso a
crise em que vivemos, a situação das periferias que sentem realmente a crise contemporânea, crise econômica, de valores,
moral, temos a decadência da educação.
A juventude marginalizada da periferia vê
o professor como figura de autoridade, autoridade fraca, e é em cima desse professor
que representa a autoridade repressora que
ele canaliza suas frustrações. Na verdade,
ele é o absolutamente reprimido, mas não
tem a consciência disso. Hoje, temos novamente uma situação insustentável. O movimento tem que construir um novo caminho.
Sem dúvida, o estatuto melhora, regulamenta a vida do professor. É um avanço. Poderia ser melhor, mas é uma avanço.
Existe algum aspecto da história das lutas
dos professores paulistas, naqueles dias, que
julga importante registrarneste depoimento?
Volto a dizer que a luta sindical política
não pode ser desconectada da vida prática
e do cotidiano das pessoas. São coisas intrínsecas. Em toda a sua vida você calcula
riscos, inclusive no processo de construção
de identidade do professor, seu papel político como educador. Se você percebe que
tem 90% de chances de errar, você não
tenta. Você reavalia os riscos para minimizá-los e conseguir um resultado bom
para todos. Então, quanto mais pessoas es417
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tiverem ligadas em busca de um objetivo,
maior será a chance de todos conseguirem
esse resultado. Viver é correr riscos..."
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A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA COMO MÉTODO DE ENSINO E
APRENDIZAGEM
RESUMO: O presente artigo tem por objetivo conscientizar a importância da música como método de ensino e aprendizagem, buscando o desenvolvimento e a integração do ser nas áreas cognitiva, afetiva e social. A finalidade deste estudo é
demonstrar que a música não é somente uma associação de sons e palavras, mas
sim, um rico instrumento facilitador do processo de aprendizagem que pode dinamizar as instituições de ensino, pois ela desperta o indivíduo para um mundo prazeroso e satisfatório, envolvendo a mente e o corpo, facilitando a aprendizagem e o desenvolvimento do educando, que é o sujeito principal deste estudo.
Palavras-chave: Música; Aprendizagem; Desenvolvimento Infantil.
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INTRODUÇÃO
O trabalho aqui apresentado abordará
a interação Professor-Aluno na aprendizagem sob os enfoques literários, psicológicos, sócio histórico e afetivo, buscando
compreender suas influências na aprendizagem do ensino fundamental, já que,
a educação é uma atividade sócio-política na qual consiste a relação entre sujeito: Professor e aluno na sociedade.
Para que se entenda a dimensão desta relação faz-se necessário conceituar Interação: Processo interpessoal
pelo qual indivíduos em contato modificam temporariamente seus comportamentos uns em relação aos outros, por
uma estimulação recíproca contínua.
A interação social é o modo comportamental fundamental em grupo. (DICIONÁRIO DE PSICOLOGIA, p. 439).
Na interação Professor-Aluno, a escola enquanto instituição educativa desempenha um papel fundamental, sendo
palco das diversas situações que propiciam esta interação principalmente no
que tange sua dimensão socializante,
a qual prepara o indivíduo para a convivência em grupo e em sociedade.
Assim, também é função da escola a
dimensão epistêmica, onde ocorre a apropriação de conhecimentos acumulados, bem como a qualificação para o
trabalho, dimensão profissionalizante.
Vale salientar que as dimensões estruturam-se, no fator sócio histórico que é
constituído de condicionantes culturais.
Neste contexto será abordado o diálogo, condicionante fundamental para uma

boa interação entre o professor e o aluno.
Na fala de Freire, percebe-se o vínculo
entre o diálogo e o fator afetivo que norteará a virtude primordial do diálogo, o respeito aos educandos não somente como
receptores, mas enquanto indivíduos.
As relações afetivas que o aluno estabelece com os colegas e professores
são grande valor na educação, pois a
afetividade constitui a base de todas
as reações da pessoa diante da vida.
Sabendo que as dificuldades afetivas provocam desadaptações sociais e
escolares, bem como perturbações no
comportamento, o cuidado com a educação afetiva deve caminhar lado
a lado com a educação intelectual.
A presente pesquisa buscará conhecer
a teoria acima descrita que poderá contribuir a uma boa convivência no interior
das instituições educativas onde ocorrem, antes de tudo, um contato humano entre pessoas que pensam e agem e
têm, sobretudo, sentimentos. É preciso
respeitar o outro no seu modo de ser e
assim, garantir um bom relacionamento, possibilitando um clima de confiança.

O ESPAÇO DA ESCOLA
O perfil da educação brasileira apresentou
significativas mudanças nas últimas décadas. O desempenho dos alunos remete-nos
à necessidade de considerarem a formação
do professor, como sendo requisito fundamental para a melhoria dos índices de
aprovação, repetência e evasão do ensino.
As expectativas do professor sobre
421
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o desempenho dos alunos podem funcionar como uma “suposição de auto realização”. Isto é: o aluno de quem o professor espera menos é o que realiza
menos, ao passo que aqueles de quem
se espera um bom desempenho acabam, na realidade, por apresentá-lo.
Assim, as taxas de evasão evidenciam a baixa qualidade do ensino e a incapacidade dos sistemas educacionais
e das escolas de garantir a permanência
do aluno, penalizando os alunos de nível
de renda mais baixos. Exatamente por
fazerem parte de famílias desprovidas
de recursos, as crianças não têm acesso
ao mínimo de informações culturais no
lar, e por isso, chegam à escola em situação de inferioridade em relação à maioria dos estudantes de classes mais altas.
Uma criança que faça parte de uma
família de poucos recursos, sua alimentação será deficiente e, por isso, seu
desenvolvimento físico e sua saúde serão
deficientes. Por viver em ambientes com
pessoas que não tiveram uma boa formação escolar, sua linguagem terá muitas
falhas. O estudante carente usa uma linguagem pobre em vocabulário e em sua
estruturação. Seus colegas de famílias de
melhor posição social, que cresceram entre
pessoas com algum grau de instrução, teriam domínio de um proveitoso vocabulário.
COLL

(1996:95)

afirma

que:

Os alunos formam seu próprio conhecimento por diferentes meios: por sua
participação em experiências diversas,
por exploração sistemática do meio físico ou social, ao escutar atentamente
um relato ou uma exposição feita por al-

guém sobre um determinado tema, ao
assistir um programa de televisão, ao ler
um livro, ao observar os demais e os objetos com certa curiosidade e ao aprender
conteúdos escolares propostos por seu
professor na escola (COLL, 1996, p. 95).
Os regulamentos e exigências escolares também são vistos como causas dos
problemas que a educação enfrenta. Logo
de início há uma extrema falta de vagas,
a escola tem uma localização que dificulta o trajeto de ida e volta dos alunos.
Depois temos os horários estabelecidos
pelas escolas, que são muito criticados por
não atenderem a realidade da população.
Outro fator que dificulta a permanência e o
bom desempenho dos alunos na escola são
as despesas com materiais exigidos pela
escola como: uniforme, livros, taxas, etc...,
Isso porque na maioria dos casos, os pais
não podem comprar o que a escola exige.
Todos esses regulamentos não são
problemas para as crianças de classe
média, cujos pais são bem empregados. No entanto, para as crianças de
famílias pobres, estas exigências representam grandes dificuldades e obstáculos para conseguir aprovação na escola.
A família é colocada como principal responsável pelo fracasso dos alunos, não
sendo questionadas, as condições materiais de vida dessas famílias, nem sua participação nas relações sociais de produção
que são o que determinam, em última instância, as possibilidades de assistência
aos filhos. Essas conclusões ideológicas
eximem os professores de observar sua
própria atuação no contexto escolar, sua
participação na seletividade e, principal422
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mente, a função da escola como reprodutora da sociedade desigual na qual se insere.
A escola não pode ser propriedade
de um partido; e o mestre faltará em
seus deveres quando empregue a autoridade de que dispõe para atrair seus
alunos à rotina de seus preconceitos
pessoais, por mais justificados que lhes
pareçam (DURKHEIM), 1978, p.49)
Em várias salas de aula nota-se a exigência constante de disciplina, o estabelecimento de uma relação autoritária entre o professor e seus alunos, o trabalho
obrigatório e repetitivo. Um dos meios de
controlar a disciplina é a divisão do tempo. Há hora determinada para entrar, sair,
para o recreio, a merenda, para tomar
água, para ir ao banheiro, etc. O cumprimento do horário é obrigatório, sem levar em conta o que a criança está fazendo ou qual é a sua vontade no momento.
Há, por parte do professor, uma vigilância
constante e ameaças, gerando um clima de
tensão entre as crianças, por estarem sempre antecipando as consequências de seus
“maus atos”: o aluno corre o rico de ficar
sem recreio, de ser retirado após as aulas,
além de outras ameaças de castigo. Quem
é “bem comportado” recebe recompensas
e é apresentado como modelo aos colegas.
Mas os tempos mudaram e mudaram
muito. Hoje, uma suspensão transformou-se num prêmio, seja ela de um dia
ou mais. Algumas escolas, mesmo mantendo o sistema de suspensão, são mais
esclarecidas, suspendem os alunos de
suas atividades didáticas e recreativas,
mantendo-o em seu recinto através da
organização de trabalhos nas bibliotecas

ou coordenações, e aproveitam para encaminhá-lo aos serviços de orientação
educacional. Nesses casos, o prêmio não
é tão grande (WERNECK, 1999, p.60).
A atitude do professor em sala de aula é
importante para criar climas de atenção e
concentração, sem que se perca a alegria.
As aulas tanto podem inibir o aluno quanto fazer que atue de maneira indisciplinada. Portanto, o papel do professor é o de
mediador e facilitador; que interage com
os alunos na construção do saber. Neste
sentido, é muito importante ajudar os
professores a saberem ensinar, garantindo assim que todos os alunos possam
aprender e desenvolver seu raciocínio.
Alguns professores sentem que seu relacionamento com os alunos determina o
clima emocional da sala de aula. Esse clima poderá ser positivo, de apoio ao aluno,
quando o relacionamento é afetuoso, cordial. Neste caso, o aluno sente segurança,
não teme a crítica e a censura do professor.
Seu nível de ansiedade mantém-se baixo
e ele pode trabalhar descontraído, criar,
render mais intelectualmente. Porém, se
o aluno teme constantemente a crítica
e a censura do professor, se o relacionamento entre eles é permeado de hostilidade e contraste, a atmosfera da sala de
aula é negativa. Neste caso, há o aumento
da ansiedade do aluno, com repercussões
físicas, diminuindo sua capacidade de
percepção, raciocínio e criatividade.
Se a aprendizagem, em sala de aula, for
uma experiência de sucesso, o aluno constrói uma representação de si mesmo como
alguém capaz. Se ao contrário, for uma experiência de fracasso, o ato de aprender
423
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tenderá a se transformar em ameaça. O
aluno ao se considerar fracassado, vai buscar os culpados pelo seu conceito negativo e começa achar que o professor é chato e que as lições não servem para nada.
Procura-se, portanto, romper as diferenças de professor e aluno consagrados
pela escola tradicional. Os papéis tradicionalmente desempenhados pelo professor
que é o de ensinar, transmitir e dominar e
pelo aluno que é o de aprender, receber passivamente e obedecer devem ser mudados.
Só assim a escola poderá efetivamente
atender a sua mais elevada finalidade: permitir o aluno a chegar ao conhecimento.
Nesse contexto, a qualidade de atuação
da escola não pode depender somente
da vontade de um ou outro professor.
É preciso a participação conjunta da
escola, da família, do aluno e dos profissionais ligados à educação, assim como,
o professor deve organizar suas ideias e
reconhecer que o aluno não é um sujeito
que só faz receber informações, suas capacidades vão além do conhecimento que
lhes é “depositado”. Para tanto, o professor não mais será o “dono do saber”
e passará a ser um orientador, alguém
que acompanha e participa do processo
de construção de novas aprendizagens.
Como bem destaca CECCON (1998),
para que a sociedade possa mudar é preciso
que nós provocamos mudanças de forma
significativa para o indivíduo. Entende-se,
portanto, que as escolas devem comparar
sua relação com a comunidade e ainda, criar um clima favorável ao aprendizado, onde
a contribuição e o compromisso são peças
fundamentais para obtermos a verdadei424

ra escola, isto é, uma escola democrática,
onde todos tenham acesso a coletividade.
Somente uma outra maneira de agir
e de pensar pode levar-nos a viver uma
outra educação que não seja mais o
monopólio da instituição escolar e de seus
professores, mas sim uma atividade permanente, assumida por todos os membros de cada comunidade e associada
de todas as dimensões da vida cotidiana
de seus membros (FREIRE, 1980, p.117)

RESGATANDO A HISTÓRIA DA
EDUCAÇÃO NO BRASIL
A História da Educação no Brasil é o
estudo da evolução da educação do ensino, da instrução e das práticas pedagógicas no Brasil. Evolui em rupturas
marcantes e fáceis de serem observadas.
A história da educação no Brasil começa
em 1549 com a chegada dos primeiros
padres jesuítas, inaugurando uma fase
que haveria de deixar marcas profundas
na cultura e civilização do País. Movidos por intenso sentimento religioso de
propagação da fé cristã, durante mais
de 200 anos, os jesuítas foram praticamente os únicos educadores do Brasil.
Embora tivessem fundado inúmeras
escolas de ler, contar e escrever, a prioridade dos jesuítas foi sempre a escola
secundária, grau do ensino onde eles organizaram uma rede de colégios de reconhecida qualidade, alguns dos quais chegaram mesmo a oferecer modalidades de
estudos equivalentes ao nível superior.
Em 1759, os jesuítas foram expulsos
de Portugal e de suas colônias, abrindo
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um enorme vazio que não seria preenchido nas décadas subseqüentes. As medidas tomadas pelo Ministro de D. José
I - o Marquês de Pombal - sobretudo
a instituição do Subsídio Literário, imposto criado para financiar o ensino
primário, não surtiram nenhum efeito.
Só no começo do século seguinte, em
1808, com a mudança da sede do Reino
de Portugal e a vinda da Família Real para
o Brasil-Colônia, a educação e a cultura
tomariam um novo impulso, com o surgimento de instituições culturais e científicas, de ensino técnico e dos primeiros
cursos superiores (como os de Medicina
nos Estados do Rio de Janeiro e da Bahia).
Todavia, a obra educacional de D.
João VI, meritória em muitos aspectos,
voltou-se para as necessidades imediatas da Corte Portuguesa no Brasil. As
aulas e cursos criados, em diversos setores, tiveram o objetivo de preencher
demandas de formação profissional.
Esta característica haveria de ter uma
enorme influência na evolução da educação superior brasileira. Acrescente-se, ainda, que a política educacional de D. João VI, na medida em que
procurou, de modo geral, concentrar-se
nas demandas da Corte, deu continuidade à marginalização do ensino primário.
Com a Independência do País, conquistada em 1822, algumas mudanças
no panorama sócio-político e econômico
pareciam esboçar-se, inclusive em termos
de política educacional. De fato, na Constituinte de 1823, pela primeira vez se associa sufrágio universal e educação popular - uma como base do outro. Também

é debatida a criação de universidades no
Brasil, com várias propostas apresentadas.
Como resultado desse movimento de
ideias, surge o compromisso do Império,
na Constituição de 1824, em assegurar
"instrução primária e gratuita a todos os
cidadãos", confirmado logo depois pela Lei
de 15 de outubro de 1827, que determinou a criação de escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e vilarejos,
envolvendo as três instâncias do Poder Público. Teria sido a "Lei Áurea" da educação
básica, caso tivesse sido implementada.
Da mesma forma, a ideia de fundação
de universidades não prosperou, surgindo em seu lugar os cursos jurídicos
em São Paulo e Olinda, em 1827, fortalecendo o sentido profissional e utilitário da política iniciada por D. João VI.
Além disso, alguns anos depois da
promulgação do Ato Adicional de 1834,
delegando às províncias a prerrogativa de
legislar sobre a educação primária, comprometeu em definitivo o futuro da educação
básica, pois possibilitou que o governo
central se afastasse da responsabilidade de
assegurar educação elementar para todos.
Assim, a ausência de um centro de
unidade e ação, indispensável, face às
características de formação cultural e
política do País, acabaria por comprometer a política imperial de educação.
A descentralização da educação básica, instituída em 1834, foi mantida pela
República, impedindo o Governo Central
de assumir posição estratégica de formulação e coordenação da política de universalização do ensino fundamental, a
425
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exemplo do que então se passava nas
nações europeias, nos Estados Unidos
e no Japão. Em decorrência, se ampliaria ainda mais a distância entre as elites
do País e as camadas sociais populares.

o Estado Novo outorgando ao País uma
Constituição autoritária, registrando-se
em decorrência um grande retrocesso.
Após a queda do Estado Novo, em
1945, muitos dos ideais são retomados
e consubstanciados no Projeto de Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, enviado ao Congresso Nacional em
1948 que, após difícil trajetória, foi finalmente aprovado em 1961 (Lei nº 4024).

Na década de 1920, devido mesmo ao panorama econômico-cultural e
político que se delineou após a Primeira Grande Guerra, o Brasil começa a se
repensar. Em diversos setores sociais,
mudanças são debatidas e anunciadas.

No período que vai da queda do Estado
Novo, em 1945, até a Revolução de 1964,
quando se inaugura um novo período autoritário, o sistema educacional brasileira passará por mudanças significativas,
destacando-se entre elas o surgimento,
em 1951, da atual Fundação CAPES (Coordenação do Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino Superior), a instalação do

O setor educacional participa do
movimento de renovação. Inúmeras
reformas do ensino primário são feitas em âmbito estadual. Surge a primeira grande geração de educadores
- Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo,
Lourenço Filho, Almeida Júnior, entre
outros, que lidera o movimento, tenta
implantar no Brasil os ideais da Escola Nova e divulga o Manifesto dos Pioneiros em 1932, documento histórico
que sintetiza os pontos centrais desse
movimento de idéias, redefinindo o papel do Estado em matéria educacional.

Conselho Federal de Educação, em
1961, campanhas e movimentos de alfabetização de adultos, além da expansão
do ensino primário e superior. Na fase que
precedeu a aprovação da LDB/61, ocorreu um admirável movimento em defesa
da escola pública, universal e gratuita.

Surgem nesse período, as primeiras
Universidades Brasileiras, do Rio de Janeiro-(1920), Minas Gerais-(1927), Porto Alegre-(1934) e Universidade de São
Paulo-(1934). Esta última constitui o primeiro projeto consistente de universidade no Brasil, daria início a uma trajetória
cultural e científica sem precedentes.

O movimento de 1964 interrompe essa
tendência. Em 1969 e 1971, são aprovadas
respectivamente a Lei 5540/68 e 5692/71,
introduzindo mudanças significativas na
estrutura do ensino superior e do ensino de 1º e 2º graus, cujos diplomas estão
basicamente em vigor até os dias atuais.

A Constituição promulgada após a
Revolução de 1930, em 1934, consigna avanços significativos na área educacional, incorporando muito do que
havia sido debatido em anos anteriores. No entanto, em 1937, instaura-se

A Constituição de 1988, promulgada
após amplo movimento pela redemocratização do País, procurou introduzir inovações e compromissos, com destaque
para a universalização do ensino funda426
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mental e erradicação do analfabetismo.
Neste período, do fim do Regime Militar aos dias de hoje, a fase politicamente
marcante na educação, foi o trabalho do
economista e Ministro da Educação Paulo Renato de Souza. Logo no início de sua
gestão, através de uma Medida Provisória
extinguiu o Conselho Federal de Educação
e criou o Conselho Nacional de Educação,
vinculado ao Ministério da Educação e
Cultura. Esta mudança tornou o Conselho menos burocrático e mais político.
Mesmo que possamos não concordar
com a forma como foram executados alguns
programas, temos que reconhecer que,
em toda a História da Educação no Brasil,
contada a partir do descobrimento, jamais
houve execução de tantos projetos na
área da educação numa só administração.
Até os dias de hoje muito tem se mexido no planejamento educacional, mas a
educação continua a ter as mesmas características impostas em todos os países do
mundo, que é mais o de manter o "status
quo", para aqueles que frequentam os bancos escolares, e menos de oferecer conhecimentos básicos, para serem aproveitados
pelos estudantes em suas vidas práticas.

O SISTEMA EDUCACIONAL E A ESCOLA

A atual estrutura e funcionamento da
educação brasileira decorre da aprovação
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(Lei n.º 9.394/96), que, por sua vez, vincula-se às diretrizes gerais da Constituição
Federal de 1988, bem como às respectivas Emendas Constitucionais em vigor.

Para Oliveira (2005) o sistema educacional geralmente impõe padrões de conduta que as escolas devem seguir. Esses
padrões, muitas vezes, são fora da realidade particular de cada escola, o que gera
tensão, desmotivação e incapacidade de
realizar a contento o trabalho pretendido.
A educação básica tem por finalidade
desenvolver o educando, assegurar-lhe a
formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios
para progredir no trabalho e em estudos
posteriores (art. 22). Ela pode ser oferecida no ensino regular e nas modalidades
de educação de jovens e adultos, educação especial e educação profissional,
sendo que esta última pode ser também
uma modalidade da educação superior.
Turmas numerosas, faltas de condições
materiais, estrutura física inadequada, falta de recursos financeiros. Com o crescente aumento da oferta de vagas nas escolas
públicas para o ensino fundamental e médio, não houve uma estruturação adequada que acompanhasse esse crescimento.
Observando nossas escolas em seu
cotidiano, nos deparamos corriqueiramente com situações aceitas pacificamente como: salas inadequadas, com
iluminação deficiente, carteiras e cadeiras sem conforto, sucatadas, alunos de
7ª e 8ª séries, por exemplo, em cadeiras
mais apropriadas para a educação infantil, que mal cabem suas pernas, pátios pequenos e sem cobertura, sem
refeitório, quadras esportivas sem cobertura, isso quando elas existem, pois nem
toda escola conta com essa melhoria.
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A própria organização do tempo escolar
é desmotivadora. Horários rígidos, atividades repetitivas, o intervalo fracionado,
quando uns estão no pátio, outros estão estudando, dependendo da logística do prédio escolar torna-se impossível qualquer
aproveitamento pedagógico, pois o trânsito e o barulho de alunos nos corredores e
no pátio atrapalham e causam ansiedade
e indisciplina nos que ainda estão em sala.
As próprias relações entre seus membros se dão de cima para baixo; alunos que
obedecem ao professor que obedece ao
coordenador, que obedece ao diretor, que
obedece à secretaria de estado e assim
por diante. Isso acaba por gerar descontentamento, que inconscientemente, ou
não, reflete nas relações em sala de aula.
Sendo assim o comportamento indisciplinado não é simplesmente uma ação,
mas uma reação aos fatores externos ao
aluno. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional define para a educação
básica, nos níveis fundamental e médio,
a carga horária mínima anual de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de
duzentos dias letivos de efetivo trabalho
escolar, excluído o tempo reservado para
os exames finais; para a educação superior, o ano letivo regular tem a duração
de, no mínimo, duzentos dias de efetivo trabalho acadêmico, também excluído o tempo destinado aos exames finais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
É preciso considerar o fato de que o
professor, quando se torna comprometido com o aluno e com uma educação de

qualidade, fazendo do aluno alvo do processo ensino-aprendizagem, e cumprindo
seu papel de orientador e facilitador do
processo, legítima assim a teoria de uma
facilitação da aprendizagem, através da
interação entre sujeitos, ultrapassando,
desse modo, a mera condição de ensinar.
No entanto, muitos fatores levam a
questionar se esta prática educativa vem
realmente acontecendo de maneira satisfatória nas instituições. Muitas vezes, as
relações entre os sujeitos acabam por se
contrapor, seja por motivos econômicos,
sociais, políticos ou ideológicos, demonstrando falhas no cotidiano e lar, bem como
limitações quanto à aquisição do conhecimento no processo ensino-aprendizagem.
Na realidade, a prática docente tem uma
parcela não só significativa na relação professor e aluno, mas quase que definitiva
em todo o processo. A arrogância didática do detentor do saber e a "segurança"
que o mesmo tem de que seu poder, seu
conhecimento ilimitado são, pode produzir um aprendizado equivocado e covarde,
uma vez que este acredita que a culpa é
somente do aluno quando os resultados
não condizem com as suas expectativas.
Com toda essa mínima produtividade, o
que ocorre é a morte da criatividade, reproduzindo assim o que já existe.Certamente, a simples mudança de paradigmas
não garante de forma alguma uma mudança de concepção pedagógica, ou seja,
de prática escolar. A superação de valores
tidos como indispensáveis hoje, apesar de
ultrapassados, já não são suficientes para
os avanços necessários na prática docente.
Para o educador, o ensinar deve ser
428
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uma arte, uma ciência e um conjunto de técnicas que são utilizadas para
se alcançar um objetivo. Através de alguns subsídios, toma-se fácil conduzir o processo de aprender a raciocinar,
a refletir e usar a própria criatividade.
No momento em que o educador preocupa-se em educar com arte, toma-se comprometido com o aluno e com uma educação
de qualidade, fazendo do aluno um alvo do
processo ensino-aprendizagem e cumprindo seu papel de orientador no processo.
De fato, a teoria legitima a prática, embora esta, sem o constante aprofundamento teórico, perca rapidamente sua consistência. Atualmente, o questionamento
para a melhoria gira em tomo de cursos de
capacitação, materiais didáticos, melhores
condições de trabalho e remuneração.
Felizmente, ainda existem professores
que faz do ensino um ideal e lutam para
ajudar a construir um mundo melhor, onde
se tenha acesso a uma educação digna e extensiva a todos, sem fome emocional, educacional e física, sem drogas e sem miséria.
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PREZADO PROFESSOR...
OS CAMINHOS DESSA PROFISSÃO
RESUMO: Este trabalho visa reunir elementos para compreendermos a docência como profissão no Brasil, sua evolução histórica e as ações pedagógico-didáticas que a compõe, além de observarmos como se dá a formação destes profissionais para tanto, será abordado em uma pesquisa bibliográfica, a história da educação
e a história da docência, embasados em autores como Tardif e Nóvoa, visando compreender como se dá a profissionalização dos professores, as transformações ocorridas ao longo dos anos e sua atuação na contemporaneidade, numa sociedade
marcada pela globalização, consumo, comunicação e fácil acesso a informação.

Palavras-chave: Profissão Docente; Ações Pedagógico-Didáticas; História. Saber;
Emoções.
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INTRODUÇÃO
No cinema ele já foi representado
como um herói totalmente dedicado, um
salvador da humanidade adolescente,
ou então como um carrasco autoritário
que se regozija com as dificuldades de
seus alunos. Já foi descrito não só em
filmes, mas em versos e prosas, livros
de romances e novelas na televisão.
Em
pesquisa,
encontramos
definições como professor é aquele
que ensina ou é aquele profissional habilitado a lecionar. Mas, o que é ser um
professor? A atividade de educar e suas
características, assim como sua prática, o seu valor social e as obrigações
a ela atribuídas variam de acordo
como se dá a valorização da educação
e ao processo de ensino-aprendizagem nos diferentes tempos e lugares.
A finalidade deste texto é poder
identificar o que é ser um professor
contemporâneo, que vive em uma sociedade de diversidade humana e pluralismo cultural, e como está encaminhando o seu trabalho, contribuindo
assim para o aprimoramento deste
sujeito como docente e promovendo uma ação-reflexão-ação sobre
sua formação e os encargos desta
profissão a fim ajudá-los a enfrentar e
os desafios encontrados atualmente.
Sá-chaves (2001) fala que a atividade
docente retrata uma singularidade que
a caracteriza como práxis social marcada por propósitos que surgem em momentos específicos definindo as culturas, desenhando a identificação de
um tipo de conhecimento profissional

correspondente àquela prática social dando-lhe, assim, legitimidade social. Maurice Tardif (2002) propõe que para compreender a profissão docente é necessário
compreender o processo de ensino-aprendizagem e os saberes específicos que um
professor utiliza para mediar esse processo no campo de suas tarefas cotidianas.
No trabalho de transmissão do saber há
que existir emoção, afetividade, história,
crença e cultura. Por isso, o professor não
deve ser considerado como um profissional que apenas transmite conhecimentos,
mas sim como um mediador de conhecimento a partir dos significados que ele
mesmo lhe dá, gerando novos conhecimentos sobre conhecimentos prévios.
Isto não é uma tarefa fácil, já que a característica principal do trabalho docente é
a interatividade com alunos que são indivíduos de características próprias e diversificadas, além da necessidade de lidar com
os pais desses alunos, que trazem todas as
suas ansiedades e desejos de conseguirem
aos filhos tudo aquilo que não obtiveram.
O trabalho docente é marcado pelo desafio de ter que aprender a conviver com o
sentimento de insucesso, tanto seu como
de seus alunos. Freud costumava dizer que
esta é uma profissão impraticável, porque
se desenvolve na influencia de um sujeito
sobre outro. Perrenoud nos faz ponderar a
respeito da sobre a dificuldade da docência, pois, o sucesso nunca está assegurado
quando se tem que trabalhar com pessoas,
tendo que aceitar que haverá número expressivo de pequenos insucessos ou até
mesmo alguns graves (Perrenoud, 1997).
Nesses enredos, os sentidos e os sig431

Revista Educar FCE - 20 ª EDIÇAO - MAIO - 2019

nificados, a importância mesma do ofício de
mestre é colocada em questão pelos estudantes e pelos próprios professores. Estamos, como nos lembra Arroyo (2000), frente
a imagens quebradas, pois tanto no caso das
crianças quanto dos adolescentes e jovens
vão dando lugar a novas regras, impulsionadas pelo mercado, pelo consumismo, pela
banalização e desvalorização da própria vida.
Tardif (2002) nos chama atenção ao
fato de que objeto do trabalho docente
foge muitas vezes ao controle do professor, pois além de individual esse trabalho
também e social. A afetividade também
está presente na docência, boa parte deste
trabalho baseia-se na capacidade do professor perceber e sentir as emoções, os temores e as alegrias de seus alunos, e não
apenas na capacidade destes pensarem.
O trabalho do professor nas relações sociais
envolve apreensões, dúvidas, acordos, astúcia e estratégias de convívio. Segundo este autor, ensinar é saber fazer interações constantes com o grupo e com cada indivíduo. Mas
como nasceu essa profissão tão complexa?

SÍNTESE HISTÓRICA DA PROFISSÃO
DOCENTE
A função A função de ensinar através do
ofício do professor, se deu bem antes da
criação das primeiras escolas. Na verdade,
mesmo antes da invenção da escrita, o ser
humano já se esforçava para relacionar-se
com o mundo de diversas maneira, transmitindo os conhecimentos. Desde então, a
profissão docente, passou e ainda está passando por muitas transformações, e certamente ainda não chegou ao seu estágio ideal.

Na antiguidade, surge a função de escriba, no Egito, com o intuito de ter pessoas
específicas na função do ensinamento de
certas habilidades. Espartanos, Gregos, Romanos, cada povo desenvolveu a seu modo
o sistema de transmitir o conhecimento.
A característica central da educação
medieval é a religiosa, e ela era dada nos
mosteiros, onde os jovens iam para recebê-la. Há nesse período, a aculturação
da população através do processo educacional de formação religiosa. No século VIII, a dinastia Carolíngia, estabelece
uma mescla entre a educação do Estado
e a educação do Clero. Ficando as escolas do Estado encarregadas da formação
dos leigos, e as escolas da igreja vão se
direcionar aos clérigos. (ULBRA, 2008)
Surgem nas escolas das igrejas, os
Scholasticus, professores da época, que
se destacaram na qualidade de darem
aulas e começaram a cobrar por esses ensinamentos. Nos anos 1000, levados pelo contexto histórico, florescem
as atividades pedagógicas e surgem os
primeiros mestres livres, que não dependem mais do Estado ou da igreja.
No fim do século XII, o papa Alexandre II decide abrir as escolas católicas
ao acesso de toda a população, inclusive
aos pobres, e acrescentará uma espécie
de benefício econômico aos mestres que
deram aula. Os mestres livres passaram
a ser pagos para exercerem as suas atividades pedagógicas e oferecem seus
serviços especialmente das disciplinas da
música, da dialética e da gramática, o que
fará surgir nesse momento, o professor
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como profissional Liberal. (ULBRA, 2008)
Esse é o momento histórico que vai
emergir à característica central dos professores até os dias de hoje. Como afirma Nóvoa (1995), a origem da profissão
de educador antecede à formação da
instituição escolar, visto que, desde o
século XVI, temos conhecimento da existência de vários grupos religiosos ou
leigos que praticavam a arte de ensinar.

A FORMAÇÃO DOS DOCENTES
No Brasil, a formação de professores destaca-se como um tema crucial e de grande
importância dentre as políticas públicas
para a educação. O PNE (Plano Nacional de
Educação), por exemplo, dedica quatro de
suas 20 metas aos professores: prevê formação inicial, formação continuada, valorização do profissional e plano de carreira.
A Lei de Diretrizes e Bases Lei 9394/96,
estabelece as diretrizes e bases para a
formação docente e suas responsabilidades. Apesar disso, encontramos textos
de estudiosos em educação, dizendo que
a grande vilã dos problemas educacionais se dá como resultado da má qualidade da formação dos professores.
Perrenoud destaca que as críticas ao
sistema escolar são direcionadas em
sua maioria aos problemas encontrados na má formação dos professores,
considerada de pouca qualidade e antiquada entre outras coisas. Mas em
sua opinião, os problemas da educação não são decorrentes apenas disto.
Independente de todas as representações de inúmeros paradoxos que con-

vivemos sobre a profissão docente,
aprimorá-la significa ter que implantar
mudanças nas instituições responsáveis
pela formação desses profissionais, a
fim de que sanem problemas apontados
tais como: organização das instituições;
definição dos conteúdos de acordo com
as necessidades exigidas para a formação,
aprendizagem e desenvolvimento das competências dos professores para possam
trabalhar com qualidade; comunicação
e articulação entre teoria e prática; etc.
É certo que nas escolas de formação inicial e os sistemas de ensino, o perfil docente
não atinge a realidade exigida, demonstrando que há necessidade de muito investimento na formação desses profissionais.
Verifica-se, porém, que as críticas sobre a profissão de professor, não pode
se restringir somente ao momento da
formação inicial, o docente deve continuar o seu processo de atualização e
formação enquanto estiver exercendo
a profissão. Como nos diz Paulo Freire,
“quem forma se forma e re-forma ao
formar, e quem é formado forma-se e
forma ao ser formado” (FREIRE, 2004).
Não é apenas com teorias e metodologias que se constrói o conhecimento docente, é necessário também, uma
formação capaz de uma análise da realidade, uma compreensão das situações
que surgem no cotidiano que atua, podendo visualizar criticamente não só
suas concepções e crenças sobre a educação, mas também as problemáticas
que surgem na instituição escolar e sobre a formas de ensino aprendizagem.
Para
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sor
do

deve
com

ser
a

ativo e comprometirealidade.(Masetto,2001)

De acordo com Tardif (2005), o docente
eficaz não somente transmite conhecimento
ao aluno, mas também é capaz de fazer o aluno saber para colocar em prática o conteúdo aprendido. Portanto, pode-se dizer que a
principal atribuição do professor é saber ensinar. Isso é algo que se aprende nos cursos,
mas principalmente no exercício da profissão.
O professor sai dos cursos com certificações
que os garantem profissionalmente, porém
só se tornam professores realmente pondo
em prática o que aprenderam na sala de aula.

AÇÕES QUE A PROFISSÃO DOCENTE EXIGE
Muito tem se falado sobre as dificuldades
que a educação vem enfrentando na tarefa
de formar indivíduos autônomos e capazes
de refletir sobre suas ações, assim como exige a sociedade deste século. (Silva, 2009).
Para atingir esse objetivo, o professor deve
atuar com verdadeiro profissionalismo, ou seja,
não só dominar e transmitir conhecimentos
específicos da sua área de atuação, mas, também, que saiba avaliar seu trabalho e tenha
compreensão do valor de interagir cooperativamente com os outros profissionais de sua
área e também com a sociedade em geral.
A docência exige que o profissional possua um perfil que saiba atuar em situações
singulares, intervindo adequada e produtivamente. Ele não pode apegar-se um currículo
fixo e deve engajar-se a modelos inovadores, com improvisação voltada a necessidades
gerais do aluno, visando proporcionar basicamente uma educação e não necessar-

iamente

um

aprendizado

acadêmico.

É fundamental o professor ter consciência que cada indivíduo é único, diferentes
uns dos outros, com capacidades e limitações para aprendizagens diferentes
também, cabendo-lhe assumir sua de mediador e facilitador do processo de aprendizagem, sem preconceitos ou exclusões.
Então, é de práxis que cada professor
deve proporcionar atendimento individualizado cotidianamente, assim como, deve
estar atento em sua atuação, e a forma
como expõe o conteúdo a ser trabalhado
de maneira coerente aos discentes, pois,
sua instrução difere da dos alunos, e a forma
como interage com eles ao trabalhar esse
conhecimento nem sempre é adequada.
Segundo Gadotti (1992) é necessário
ter consciência de que “Todo ser humano
é capaz de aprender e de ensinar, e, no
processo de construção do conhecimento, todos os envolvidos aprendem e ensinam”. O professor em seu trabalho deve
lembrar sempre de atingir cada indivíduo,
apesar de ter que trabalhar com grupo. Segundo Tardif (2002), essa tarefa não pode
ser atingida adequadamente ponto de vista ético, pois é complexo atender individualmente em uma organização de massa.
O sucesso na aprendizagem precisa ser
visto pela ótica da gestão pedagógica, sem
que se descuide da dimensão antropológica, isto é: das relações que os sujeitos estabelecem na escola, seja a partir de grupos
e/ou das relações entre professor e aluno,
esta relação é fundamental para o desenvolvimento do processo de aprendizagem,
pois um ambiente afetivo nesta relação
poderá auxiliar muito nesse processo.
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O aluno contemporâneo mostra-se
perspicaz, curioso, investigativo, não aceita mais conhecimentos
prontos repassados pelo professor.
Portanto as aulas expositivas tradicionais tornaram-se arcaicas, o docente necessita planejar suas aulas tendo
consciência do que e como ensinar, interagindo com os alunos e com novas formas de atuação, já que tanto
aluno e professores têm acesso a inúmeros recursos tecnológicos e pedagógicos, que podem proporcionar de
maneira mais atraente o conhecimento.
Em suma, o professor deve sempre
explorar novos conhecimentos,
inovando suas informações e ideias,
oportunizando adequadas formas de pesquisa, não apenas ampliando certas fórmulas pré-estabelecidas,
como também um exercício profissional competente que inclui autonomia,
capacidade de decisão e criatividade.
Para tanto, ele deve ser um contínuo
aprendizado, aprendendo com sua prática
diária, estando sempre em reconstrução
tanto de saberes quanto em sua atuação.
A docência exige responsabilidades
político-social, pois ela contribui para
a transformação de uma sociedade de
qualidade, uma vez que é responsável
pela formação de cidadãos que devem
ser críticos e transformadores também.

A frase “Educai as crianças e não será preciso punir os homens”, de Pitágoras, nunca
fez tanto sentido quanto hoje neste país,
onde a criminalidade está assustadora e tantas pessoas tem que ir para trás das grades.
Sabemos que para sairmos da condição
de país em desenvolvimento para um país
desenvolvido, afinal a história nos mostra
que países que investiram em educação
conseguiram não somente diminuir a violência economicamente, mas melhorar
a qualidade de vida de todos, é preciso investir numa educação de qualidade
desde a formação básica da educação infantil até a formação dos novos mestres.
O país e suas políticas públicas de educação tem importante papel na educação
de seus cidadãos, mas são os professores
que tem que se empenharem para o aprendizado destes cidadãos. Portanto é preciso que os professores prestem atenção à
sua postura e a qualidade de escolarização
que oferecem aos seus alunos, para deixarem marcas positivas em todos que passarem por suas mãos, mesmo sabendo
que este trabalho certamente não é fácil.
Na docência encontramos alegrias sim,
às vezes em um abraço de uma criança, um
bilhetinho com palavras carinhosas, ou até
mesmo um valeu professor, mas os desafios e dissabores são muitos e muitas vezes inerentes ao trabalho que o professor
faz, pois as influências do entorno fogem
ao controle, prejudicando esse trabalho.

Portanto, está claro que a o desenvolvimento do trabalho de um professor não é apenas um instrumento sistemático de ensino,
possui
características muito mais complexas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A docência já causou inveja, admiração,
medo, pena, mas nunca indiferença. Durante a história a figura do professor sempre foi
fonte de reflexões e paixões. Durante muito
tempo o professor foi considerado o centro da
escola e suas atitudes e postura eram exemplos à todos. Atualmente passamos grandes
evoluções sociais, científicas e tecnológicas.
Cenários de magnitude global redesenham os contornos da Economia Mundial, desafiando os governos a uma reflexão e remodelagem nos parâmetros
educacionais que afetam o ser e estar dos
educadores, refletindo na forma como a
sociedade visualiza a profissão docente.
O professor vem sentindo que ao longo
dos anos sua profissão está cada vez mais
difícil e marginalizada, pois nela vem enfrentando vários dilemas tais como baixa
remuneração, excesso de alunos por sala,
desmotivação por parte dos alunos, falta de apoio e estrutura para dar seguimento aos seus estudos em uma formação
continuada, competitividade com tecnologias mais atrativas para os alunos, etc.
Em decorrência de tudo isso, os docentes necessitam adaptar-se para atender
às condições atuais a fim de que suas esferas de ação consigam dar conta dos acontecimentos. Eles perderam o posto de
centro do processo ensino-aprendizagem,
sendo agora o aluno, e a escola que atualmente é a responsável pela estruturação
do conhecimento, é composta por educadores que nem sempre recebem condições
adequadas para exercerem a profissão.
É fato, ser professor nesses tempos atuais

e ter que competir com tantos atrativos que
a sociedade moderna oferece fora das salas
de aula não é nada fácil. O docente precisa compreender que tem que se reciclar e
abusar de sua capacidade de criação para
transformar sua prática pedagógica para
resgatar o interesse dos alunos, tomando
as rédeas da educação para si novamente
da formação dos alunos transformando-os em cidadãos conscientes e críticos.
Ele precisa deixar de dar aulas que
parecem a desinteressantes aos alunos,
e proporcionar situações e atividades diferenciadas que estimulem a aprendizagem a busca pelo conhecimento. Está
claro que o desafio está no fazer diferente, o professor precisa dominar a sua
competência nos conhecimentos específicos de sua área de atuação, mas também, a competência pedagógica que lhe
proporcionará conhecimentos e domínios
dos processos de ensino e aprendizagem.
Como se pode ver percorrendo o caminho que fizemos até aqui, para que o professor possa atingir esse novo fazer pedagógico, é necessária uma parceria com a escola,
que necessita também resgatar sua verdadeira função que é promover novos conhecimentos, desenvolvendo novas maneiras de atuar obtendo o sucesso do aluno.
É papel da escola também estar atenta a formação continuada de sua equipe
docente, cabendo, portanto a ela proporcionar momentos de atualização profissional, numa parceria com o professor que
busca sua formação continuada, visando a melhoria da qualidade de ensino.
Outra parceria necessária que deve ser
feita com urgência, é a Escola/Professor/
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Família, pois a participação da família é
fundamental durante todo o processo de
aprendizagem. Hoje em dia, infelizmente
é comum pais acharem que é somente das
escolas a responsabilidade pela educação
de seus filhos tornando a ação docente do
professor um processo solitário onde tem
que desempenhar vários papéis, o que
acaba influenciando em seu desempenho.
Entretanto, a grande parceria, a que
definitivamente trará luz a essa realidade atual, será quando o governo adequar suas políticas públicas para acabar
com as condições precárias de trabalho
que hoje em dia o professor enfrenta,
como o elevado número de alunos nas
salas de aula, a rede física inapropriada,
a falta de prepara para atuar com alunos
de inclusão , entre outras, e principalmente adequar a formação profissional
do professor, através de revisão profunda dos diferentes aspectos que interferem nessa formação implementadas agora.

Solange Margarido Ywata
Graduação em Pedagogia pela Universidade Luterana do Brasil- ULBRA (2011);
Pós-graduada em Psicopedagogia (2013);
Pós-graduada Educação Infantil (2014);
Pós-graduada em Práticas em Alfabetização e Letramento (2016); Pós-graduada
Formação Docente (2018). Professora de
Educação Infantil – no CEI Vila Penteado.

Só assim, através do ajuste entre governo, escola e família, haverá uma reforma e melhoria na realização e desenvolvimento no contexto escolar e em
consequência em toda a sociedade.
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OS RECURSOS LÚDICOS: capacitando alunos na educação infantil
RESUMO: A educação infantil precisa apropriar-se do acolhimento, amparo, estímulo e
compreensão que é necessário dar às crianças, pois o emocional é fundamental para que
o ensino e aprendizagem aconteçam de maneira harmoniosa. Uma forma de trazer esse
aluno para perto da escola, é envolvê-lo com atividades lúdicas, já que através dessa estrutura pode-se superar dificuldades e a criança passa a adquirir conhecimento. Brincar em
ambiente escolar, não é passatempo, é uma necessidade infantil. A criança precisa desse
estímulo para desenvolver seu potencial intelectual, afetivo, motor, psicológico e social.
Com base nesse fundamento que este trabalho tem como objetivo pesquisar a importância da utilização do lúdico no processo do desenvolvimento da criança. Esta pesquisa é
qualitativa e está assentada em bases na revisão de literatura que foi embasada nos autores: Kishimoto, Rosa, Luckesi, Faria e Salles, Saviani, Machado, Oliver, Bossa. O lúdico é
uma excelente ferramenta didática dentro de uma conjuntura histórica, cultural e social.
Palavras-chave: Estratégias Lúdicas; Desenvolvimento; Infância; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO
No cinema ele já foi representado como
um herói totalmente dedicado, um salvador da humanidade adolescente, ou então
como um carrasco autoritário que se regozija com as dificuldades de seus alunos. Já
foi descrito não só em filmes, mas em versos e prosas, livros de romances e novelas
na televisão. Em pesquisa, encontramos
definições como professor é aquele que
ensina ou é aquele profissional habilitado
a lecionar. Mas, o que é ser um professor?
A atividade de educar e suas características, assim como sua prática, o seu valor
social e as obrigações a ela atribuídas variam de acordo como se dá a valorização da
educação e ao processo de ensino-aprendizagem nos diferentes tempos e lugares.
A finalidade deste texto é poder identificar
o que é ser um professor contemporâneo,
que vive em uma sociedade de diversidade
humana e pluralismo cultural, e como está
encaminhando o seu trabalho, contribuindo
assim para o aprimoramento deste sujeito
como docente e promovendo uma ação-reflexão-ação sobre sua formação e os encargos desta profissão a fim ajudá-los a enfrentar e os desafios encontrados atualmente.
Sá-chaves (2001) fala que a atividade
docente retrata uma singularidade que a
caracteriza como práxis social marcada por
propósitos que surgem em momentos específicos definindo as culturas, desenhando
a identificação de um tipo de conhecimento
profissional correspondente àquela prática
social dando-lhe, assim, legitimidade social.
Maurice Tardif (2002) propõe que para compreender a profissão docente é necessário
compreender o processo de ensino-apren-

dizagem e os saberes específicos que um
professor utiliza para mediar esse processo no campo de suas tarefas cotidianas.
No trabalho de transmissão do saber há
que existir emoção, afetividade, história,
crença e cultura. Por isso, o professor não
deve ser considerado como um profissional que apenas transmite conhecimentos,
mas sim como um mediador de conhecimento a partir dos significados que ele
mesmo lhe dá, gerando novos conhecimentos sobre conhecimentos prévios. Isto
não é uma tarefa fácil, já que a característica principal do trabalho docente é a interatividade com alunos que são indivíduos
de características próprias e diversificadas, além da necessidade de lidar com os
pais desses alunos, que trazem todas as
suas ansiedades e desejos de conseguirem
aos filhos tudo aquilo que não obtiveram.
O trabalho docente é marcado pelo desafio de ter que aprender a conviver com o
sentimento de insucesso, tanto seu como
de seus alunos. Freud costumava dizer que
esta é uma profissão impraticável, porque
se desenvolve na influencia de um sujeito
sobre outro. Perrenoud nos faz ponderar a
respeito da sobre a dificuldade da docência, pois, o sucesso nunca está assegurado
quando se tem que trabalhar com pessoas,
tendo que aceitar que haverá número expressivo de pequenos insucessos ou até
mesmo alguns graves (Perrenoud, 1997).
Nesses enredos, os sentidos e os significados, a importância mesma do ofício
de mestre é colocada em questão pelos estudantes e pelos próprios professores. Estamos, como nos lembra Arroyo (2000), frente a imagens quebradas,
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pois tanto no caso das crianças quanto
dos adolescentes e jovens vão dando lugar a novas regras, impulsionadas pelo
mercado, pelo consumismo, pela banalização e desvalorização da própria vida.

pessoas específicas na função do ensinamento de certas habilidades. Espartanos, Gregos, Romanos, cada
povo desenvolveu a seu modo o sistema de transmitir o conhecimento.

Tardif (2002) nos chama atenção ao
fato de que objeto do trabalho docente
foge muitas vezes ao controle do professor, pois além de individual esse trabalho
também e social. A afetividade também
está presente na docência, boa parte deste
trabalho baseia-se na capacidade do professor perceber e sentir as emoções, os temores e as alegrias de seus alunos, e não
apenas na capacidade destes pensarem.

A característica central da educação
medieval é a religiosa, e ela era dada nos
mosteiros, onde os jovens iam para recebê-la. Há nesse período, a aculturação
da população através do processo educacional de formação religiosa. No século VIII, a dinastia Carolíngia, estabelece
uma mescla entre a educação do Estado
e a educação do Clero. Ficando as escolas do Estado encarregadas da formação
dos leigos, e as escolas da igreja vão se
direcionar aos clérigos. (ULBRA, 2008)

O trabalho do professor nas relações
sociais envolve apreensões, dúvidas,
acordos, astúcia e estratégias de convívio. Segundo este autor, ensinar é saber fazer interações constantes com o
grupo e com cada indivíduo. Mas como
nasceu essa profissão tão complexa?

Surgem nas escolas das igrejas, os
Scholasticus, professores da época, que
se destacaram na qualidade de darem
aulas e começaram a cobrar por esses ensinamentos. Nos anos 1000, levados pelo contexto histórico, florescem
as atividades pedagógicas e surgem os
primeiros mestres livres, que não dependem mais do Estado ou da igreja.

SÍNTESE HISTÓRICA DA PROFISSÃO
DOCENTE
A função A função de ensinar através
do ofício do professor, se deu bem antes
da criação das primeiras escolas. Na verdade, mesmo antes da invenção da escrita, o ser humano já se esforçava para
relacionar-se com o mundo de diversas
maneira, transmitindo os conhecimentos. Desde então, a profissão docente,
passou e ainda está passando por muitas transformações, e certamente ainda não chegou ao seu estágio ideal.

No fim do século XII, o papa Alexandre II decide abrir as escolas católicas
ao acesso de toda a população, inclusive
aos pobres, e acrescentará uma espécie
de benefício econômico aos mestres que
deram aula. Os mestres livres passaram
a ser pagos para exercerem as suas atividades pedagógicas e oferecem seus
serviços especialmente das disciplinas da
música, da dialética e da gramática, o que
fará surgir nesse momento, o professor
como profissional Liberal. (ULBRA, 2008)

Na antiguidade, surge a função de
escriba, no Egito, com o intuito de ter

Esse é o momento histórico que vai
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emergir à característica central dos professores até os dias de hoje. Como afirma Nóvoa (1995), a origem da profissão
de educador antecede à formação da
instituição escolar, visto que, desde o
século XVI, temos conhecimento da existência de vários grupos religiosos ou
leigos que praticavam a arte de ensinar.
A

FORMAÇÃO

DOS

DOCENTES

No Brasil, a formação de professores destaca-se como um tema crucial e de grande
importância dentre as políticas públicas
para a educação. O PNE (Plano Nacional
de Educação), por exemplo, dedica quatro
de suas 20 metas aos professores: prevê
formação inicial, formação continuada, valorização do profissional e plano de carreira. A Lei de Diretrizes e Bases Lei 9394/96,
estabelece as diretrizes e bases para a formação docente e suas responsabilidades.
Apesar disso, encontramos textos de
estudiosos em educação, dizendo que a
grande vilã dos problemas educacionais se dá como resultado da má qualidade
da formação dos professores. Perrenoud
destaca que as críticas ao sistema escolar são direcionadas em sua maioria aos
problemas encontrados na má formação
dos professores, considerada de pouca
qualidade e antiquada entre outras coisas.
Mas em sua opinião, os problemas da educação não são decorrentes apenas disto.
Independente de todas as representações de inúmeros paradoxos que convivemos sobre a profissão docente, aprimorá-la
significa ter que
implantar
mudanças nas instituições responsáveis
pela formação desses profissionais, a fim

de que sanem problemas apontados tais como:
organização das instituições; definição dos
conteúdos de acordo com as necessidades exigidas para a formação, aprendizagem e desenvolvimento das competências dos professores
para possam trabalhar com qualidade; comunicação e articulação entre teoria e prática; etc.
É certo que nas escolas de formação inicial
e os sistemas de ensino, o perfil docente não
atinge a realidade exigida, demonstrando que
há necessidade de muito investimento na formação desses profissionais. Verifica-se, porém,
que as críticas sobre a profissão de professor,
não pode se restringir somente ao momento
da formação inicial, o docente deve continuar
o seu processo de atualização e formação enquanto estiver exercendo a profissão. Como
nos diz Paulo Freire, “quem forma se forma
e re-forma ao formar, e quem é formado forma-se e forma ao ser formado” (FREIRE, 2004).
Não é apenas com teorias e metodologias
que se constrói o conhecimento docente, é
necessário também, uma formação capaz de
uma análise da realidade, uma compreensão das
situações que surgem no cotidiano que atua, podendo visualizar criticamente não só suas concepções e crenças sobre a educação, mas também as problemáticas que surgem na instituição
escolar e sobre a formas de ensino aprendizagem. Para Masetto, o professor deve ser ativo e
comprometido com a realidade.(Masetto,2001)
De acordo com Tardif (2005), o docente eficaz não somente transmite conhecimento ao
aluno, mas também é capaz de fazer o aluno saber para colocar em prática o conteúdo aprendido. Portanto, pode-se dizer que a principal
atribuição do professor é saber ensinar. Isso
é algo que se aprende nos cursos, mas principalmente no exercício da profissão. O professor sai dos cursos com certificações que os
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garantem profissionalmente, porém só se
tornam professores realmente pondo em
prática o que aprenderam na sala de aula.
AÇÕES QUE A PROFISSÃO DOCENTE
EXIGE
Muito tem se falado sobre as dificuldades
que a educação vem enfrentando na tarefa
de formar indivíduos autônomos e capazes
de refletir sobre suas ações, assim como exige a sociedade deste século. (Silva, 2009).
Para atingir esse objetivo, o professor
deve atuar com verdadeiro profissionalismo, ou seja, não só dominar e transmitir
conhecimentos específicos da sua área de
atuação, mas, também, que saiba avaliar seu trabalho e tenha compreensão
do valor de interagir cooperativamente
com os outros profissionais de sua área
e também com a sociedade em geral.
A docência exige que o profissional possua um perfil que saiba atuar em
situações singulares, intervindo adequada e produtivamente. Ele não pode
apegar-se um currículo fixo e deve engajar-se a modelos inovadores, com improvisação voltada a necessidades gerais
do aluno, visando proporcionar basicamente uma educação e não necessariamente um aprendizado acadêmico.
É fundamental o professor ter consciência que cada indivíduo é único, diferentes
uns dos outros, com capacidades e limitações para aprendizagens diferentes
também, cabendo-lhe assumir sua de mediador e facilitador do processo de aprendizagem, sem preconceitos ou exclusões.
Então, é de práxis que cada professor deve
proporcionar atendimento individualizado

cotidianamente, assim como, deve estar
atento em sua atuação, e a forma como
expõe o conteúdo a ser trabalhado de
maneira coerente aos discentes, pois, sua
instrução difere da dos alunos, e a forma
como interage com eles ao trabalhar esse
conhecimento nem sempre é adequada.
Segundo Gadotti (1992) é necessário
ter consciência de que “Todo ser humano
é capaz de aprender e de ensinar, e, no
processo de construção do conhecimento, todos os envolvidos aprendem e ensinam”. O professor em seu trabalho deve
lembrar sempre de atingir cada indivíduo,
apesar de ter que trabalhar com grupo. Segundo Tardif (2002), essa tarefa não pode
ser atingida adequadamente ponto de vista ético, pois é complexo atender individualmente em uma organização de massa.
O sucesso na aprendizagem precisa ser
visto pela ótica da gestão pedagógica, sem
que se descuide da dimensão antropológica, isto é: das relações que os sujeitos estabelecem na escola, seja a partir de grupos
e/ou das relações entre professor e aluno,
esta relação é fundamental para o desenvolvimento do processo de aprendizagem,
pois um ambiente afetivo nesta relação
poderá auxiliar muito nesse processo.
O aluno contemporâneo mostra-se
perspicaz, curioso, investigativo, não
aceita mais conhecimentos prontos repassados pelo professor. Portanto as aulas expositivas tradicionais tornaram-se
arcaicas, o docente necessita planejar
suas aulas tendo consciência do que e
como ensinar, interagindo com os alunos
e com novas formas de atuação, já que
tanto aluno e professores têm acesso a inúmeros recursos tecnológicos e
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pedagógicos, que podem proporcionar de
maneira mais atraente o conhecimento.
Em suma, o professor deve sempre explorar novos conhecimentos, inovando
suas informações e ideias, oportunizando adequadas formas de pesquisa, não
apenas ampliando certas fórmulas pré-estabelecidas, como também um exercício
profissional competente que inclui autonomia, capacidade de decisão e criatividade. Para tanto, ele deve ser um contínuo
aprendizado, aprendendo com sua prática diária, estando sempre em reconstrução
tanto de saberes quanto em sua atuação.
A docência exige responsabilidades político-social, pois ela contribui para a transformação de uma sociedade de qualidade, uma
vez que é responsável pela formação de cidadãos que devem ser críticos e transformadores também. Portanto, está claro que a o
desenvolvimento do trabalho de um professor não é apenas um instrumento sistemático
de ensino, possui características muito mais
complexas. A frase “Educai as crianças e não
será preciso punir os homens”, de Pitágoras,
nunca fez tanto sentido quanto hoje neste
país, onde a criminalidade está assustadora e
tantas pessoas tem que ir para trás das grades.
Sabemos que para sairmos da condição
de país em desenvolvimento para um país
desenvolvido, afinal a história nos mostra que países que investiram em educação conseguiram não somente diminuir
a violência economicamente, mas melhorar a qualidade de vida de todos, é preciso investir numa educação de qualidade
desde a formação básica da educação infantil até a formação dos novos mestres.

O país e suas políticas públicas de educação tem importante papel na educação
de seus cidadãos, mas são os professores
que tem que se empenharem para o aprendizado destes cidadãos. Portanto é preciso que os professores prestem atenção à
sua postura e a qualidade de escolarização
que oferecem aos seus alunos, para deixarem marcas positivas em todos que passarem por suas mãos, mesmo sabendo
que este trabalho certamente não é fácil.
Na docência encontramos alegrias sim,
às vezes em um abraço de uma criança, um
bilhetinho com palavras carinhosas, ou até
mesmo um valeu professor, mas os desafios e dissabores são muitos e muitas vezes inerentes ao trabalho que o professor
faz, pois as influências do entorno fogem
ao controle, prejudicando esse trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A docência já causou inveja, admiração,
medo, pena, mas nunca indiferença. Durante a história a figura do professor sempre
foi fonte de reflexões e paixões. Durante
muito tempo o professor foi considerado o
centro da escola e suas atitudes e postura
eram exemplos à todos. Atualmente passamos grandes evoluções sociais, científicas e tecnológicas. Cenários de magnitude
global redesenham os contornos da Economia Mundial, desafiando os governos a
uma reflexão e remodelagem nos parâmetros educacionais que afetam o ser e estar
dos educadores, refletindo na forma como
a sociedade visualiza a profissão docente.
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O professor vem sentindo que ao longo
dos anos sua profissão está cada vez mais
difícil e marginalizada, pois nela vem enfrentando vários dilemas tais como baixa
remuneração, excesso de alunos por sala,
desmotivação por parte dos alunos, falta
de apoio e estrutura para dar seguimento
aos seus estudos em uma formação continuada, competitividade com tecnologias mais atrativas para os alunos, etc.

diferenciadas que estimulem a aprendizagem a busca pelo conhecimento. Está claro que o desafio está no fazer diferente,
o professor precisa dominar a sua competência nos conhecimentos específicos
de sua área de atuação, mas também, a
competência pedagógica que lhe proporcionará conhecimentos e domínios dos
processos de ensino e aprendizagem.
Como se pode ver percorrendo o caminho que fizemos até aqui, para que o professor possa atingir esse novo fazer pedagógico, é necessária uma parceria com a escola,
que necessita também resgatar sua verdadeira função que é promover novos conhecimentos, desenvolvendo novas maneiras de atuar obtendo o sucesso do aluno.

Em decorrência de tudo isso, os docentes necessitam adaptar-se para
atender às condições atuais a fim de
que suas esferas de ação consigam dar
conta dos acontecimentos. Eles perderam o posto de centro do processo ensino-aprendizagem, sendo agora
o aluno, e a escola que atualmente é a
responsável pela estruturação do conhecimento, é composta por educadores
que nem sempre recebem condições
adequadas para exercerem a profissão.

É papel da escola também estar atenta a formação continuada de sua equipe
docente, cabendo, portanto a ela proporcionar momentos de atualização profissional, numa parceria com o professor que
busca sua formação continuada, visando a melhoria da qualidade de ensino.

É fato, ser professor nesses tempos atuais e ter que competir com tantos atrativos que a sociedade moderna oferece
fora das salas de aula não é nada fácil. O
docente precisa compreender que tem
que se reciclar e abusar de sua capacidade de criação para transformar sua
prática pedagógica para resgatar o interesse dos alunos, tomando as rédeas
da educação para si novamente da formação dos alunos transformando-os
em cidadãos conscientes e críticos.

Outra parceria necessária que deve ser
feita com urgência, é a Escola/Professor/
Família, pois a participação da família é
fundamental durante todo o processo de
aprendizagem. Hoje em dia, infelizmente
é comum pais acharem que é somente das
escolas a responsabilidade pela educação
de seus filhos tornando a ação docente do
professor um processo solitário onde tem
que desempenhar vários papéis, o que
acaba influenciando em seu desempenho.

Ele precisa deixar de dar aulas que
parecem a desinteressantes aos alunos,
e proporcionar situações e atividades
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Entretanto, a grande parceria, a que
definitivamente trará luz a essa realidade
atual, será quando o governo adequar
suas políticas públicas para acabar com
as condições precárias de trabalho que
hoje em dia o professor enfrenta, como
o elevado número de alunos nas salas de
aula, a rede física inapropriada, a falta
de prepara para atuar com alunos de inclusão , entre outras, e principalmente
adequar a formação profissional do
professor, através de revisão profunda
dos diferentes aspectos que interferem
nessa formação implementadas agora.
Só assim, através do ajuste entre governo, escola e família, haverá uma reforma e melhoria na realização e desenvolvimento no contexto escolar e em
consequência em toda a sociedade.
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INCLUSÃO DA REDE PÚBLICA

Resumo: Este artigo teve por objetivo verificar como está ocorrendo o processo de inclusão em escolas da rede pública de ensino. O processo de inclusão
destes alunos na rede pública de ensino, considerando que promover a inclusão
nesse espaço é apenas uma pequena parcela do grande caminho que a promoção
de uma inclusão real e pedagogicamente legítima significa, ou seja, incluir é antes de tudo oferecer condições de participação social e exercício da cidadania.

Palavras-chave: Inclusão; Rede Pública; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO
A inclusão de crianças com necessidades especiais nas escolas de ensino,
tendo como ponto de partida o conhecimento da legislação que norteia a
Política Nacional de Educação Especial
na Perspectiva Inclusiva (BRASIL, 2008)
a qual se refere à inclusão de alunos
com deficiência nas escolas regulares.
Esta Política prevê que as crianças
e adolescentes em idade escolar tenham garantido seu direito de acesso à educação formal, e, além disso,
devem
receber
atendimento
complementar especializado, preferencialmente na rede regular de ensino.
Sobre como está ocorrendo o aprendizado das crianças com necessidades especiais no contexto da inclusão e se realmente as escolas de ensino regular estão
preparadas para receber essas crianças.
Este trabalho foi elaborado a partir de
pesquisas bibliográficas; sendo a inclusão
escolar um processo ainda a ser construído, visto que as práticas exercidas
na maioria das escolas da rede pública
não contemplam um processo fidedigno
que visa à aprendizagem e o desenvolvimento das potencialidades dos alunos.
É certo que há necessidade de formulação e execução de políticas públicas
inclusivas que envolvam principalmente
todos os professores, alunos, comunidade escolar enfim a sociedade no todo.

EDUCAÇÃO ESPECIAL E POLÍTICA
EDUCACIONAL NO BRASIL
A necessidade de uma política de educação especial foi se delineando a partir
dos anos 70, quando a dificuldade na educação de crianças com deficiência passou a
ser discutida, evidenciando a necessidade
de uma educação inclusiva fundamentada
nos direitos humanos e baseada em uma
ação política, cultural, social e pedagógica.
Para repensar uma escola inclusiva e com
superação, implica em uma mudança estrutural e cultural para que todos possam ser
atendidos de acordo as suas necessidades.
O Brasil passou a assumir uma nova postura frente à educação da Política Nacional de Educação Especial (PNEE) a partir do
momento em que participou da Conferência Mundial sobre Educação para Todos que
ocorreu na cidade de Jomtiem na Tailândia.
O atendimento às pessoas com deficiência teve início com a criação de duas
instituições; o Imperial Instituto dos Meninos Cegos (1854), e o Instituto dos Surdos
Mudos (1857) na cidade do Rio de Janeiro. Em 1954 é fundada a Associação dos
pais e amigos dos Excepcionais (APAE).
O conteúdo da Política de Educação
Especial, atualmente, está fundamentado
na Constituição Federal de 1988, na Lei
de Diretrizes e Bases da Educação (LDB)
nº 9.394/96, e no Estatuto da Criança e
do Adolescente (1990). A Educação Espe451
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cial é considerada, pela constituição Brasileira, parte da educação básica (MEC).
Esta forma de ver e conceber a Educação Especial são recentes. Pela Constituição Federal, capítulo II, Seção I,
art.205, a educação, direito de todos e
dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. (BRASIL, 1988).
Apenas este artigo já garantiria a inclusão
dos sujeitos com NEE no ensino regular,
haja vista que deixa claro que a educação é
um direito de todos. Também temos o artigo 206, inciso I que garante como princípio
para o ensino a igualdade de condições de
acesso e permanência na escola, e o artigo
208, inciso III que assegura atendimento
educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na
rede regular de ensino (BRASIL, 1988).
A LDB (1996) dispõe em seu artigo 58
como se organizará a educação especial
e determina a criação de serviços de apoio específico na rede regular de ensino.
Apenas quando não for possível a integração do aluno com NEE na rede regular de ensino, estabelece a instituição da
educação especial.O Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA), LEI nº 8.069/90,
artigo 55 baseado nos parâmetros legais,
reforça que é obrigação dos pais ou responsáveis a matrícula de seus filhos na
rede regular de ensino (BRASIL, 1990).

A Lei Federal 7853 dispõe sobre o apoio
aos deficientes e sua integração social, definindo o preconceito como crime. Neste
sentido, nenhuma instituição de ensino
pode recusar, sem uma boa argumentação,
o acesso a PNEE à instituição. A pena para
quem não cumprir a lei é de um a quatro anos
de reclusão, além do pagamento de multa.
O decreto nº 6.253, de 13 de novembro de 2007, destaca no Art. 1º, que A
União prestará apoio técnico e financeiro
aos sistemas públicos de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
na forma deste Decreto, com a finalidade de ampliar a oferta do atendimento educacional especializado aos alunos
com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, matriculados na rede pública de ensino regular (BRASIL, 2008).
Logo, se prevê que toda a criança com
deficiência na rede regular de ensino contará com o Atendimento Especializado no
período contra turno ao ensino regular.

A INCLUSÃO DE CRIANÇAS NO ENSINO REGULAR
Inclusão é a nossa necessidade de
entender e reconhecer o outro, e assim, ter o privilégio de conviver e compartilhar com pessoas diferentes. A educação inclusiva acolhe a todos, sem
exceção, além de ser possível a interação com o outro. Na inclusão, todos
participam da sociedade, cada qual com
suas diferenças (CAVALCANTE, 2005).
452
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Poreducação inclusiva se entende o proce
isso de inclusão dos deficientes ou de
distúrbios de aprendizagem na rede comum de ensino em todos os seus graus.
A educação inclusiva busca evitar a segregação e discriminação, colocando o deficiente em atendimento na escola comum,
atendendo às suas exigências pessoais.
A contribuição da educação inclusiva
será a de proporcionar por meio de transformações sociais, a construção de um
novo tipo de sociedade, capaz de rever conceitos pré-estabelecidos, desmistificando
os existentes, e assim, trazendo conhecimento à sociedade atual para que as próximas gerações já tenham isso esclarecido.
Ao longo da história da educação
no Brasil, foram mantidas no anonimato as crianças com alguma deficiência,
viviam escondidas da sociedade que se
sentia incomodada com sua presença.
Com isso, a própria escola se encarregava de selecionar os ditos normais,
usando como critérios modelos de normalidade criados por ela, deixando de
lado razões patológicas, genéticas e neurológicas, se fundamentando somente no
comportamento diferente dos normais.
Com o passar do tempo, os próprios
médicos que cuidavam dos deficientes
perceberam a importância da pedagogia, à
medida que criaram instituições escolares
ligadas a hospitais psiquiátricos, já era a
percepção da importância da educação,
que tinha como desafio sistematizar conhecimentos que fizeram com que as cri-

anças deficientes mentais participassem
de alguma forma da vida no grupo social
da época. Até pouco tempo, a maioria
dos educadores de crianças com necessidades especiais insistiam em buscar
soluções para a educação de tais crianças
em métodos tradicionais e ultrapassados.
Entretanto, devido à preocupação dos educadores de Educação Especial vem surgindo metodologias modernas para atender
a esta clientela bem como a construção
do conhecimento pelo próprio aluno.
Para se falar de atendimento educacional especializado, temos antes que
esclarecer dois termos muito usados
nessa área. Necessidades especiais e
deficiência. Devemos entender que necessidades especiais não devem ser
confundidas com deficiência (mentais,
auditivas, visuais, físicas ou múltiplas).
E acordo com o Programa Nacional de Educação Especial, o aluno com
deficiências é aquele que, por apresentar necessidades próprias diferentes dos
demais alunos no domínio das aprendizagens curriculares correspondentes a
sua idade, requer recursos pedagógicos
e metodologia educacional específica.
Nos dias atuais, o sujeito com deficiência
tem seus direitos protegidos por lei, a qual
o coloca como igual a todas as outras crianças, com o direito de estar a se relacionar,
recebendo dentro de um estabelecimento de ensino sua formação educacional.
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Portanto, há de se pensar na estrutura
escolar, na sua responsabilidade de interagir também com a família desse aluno
com deficiência e dar conta dos conhecimentos necessários para lidar com ele.
O desafio da educação especial Brasileira é a implantação de uma educação de qualidade e com a organização de escolas que atendem os alunos
sem nenhum tipo de discriminação e
que reconheçam como fator de enriquecimento no processo educacional.
O propósito deste trabalho é trazer
a discussão um assunto que é de interesse de todos, já que uma parcela considerável da sociedade sofre com algum
tipo de deficiência e ninguém está totalmente livre de passar por esse problema.
A constituição brasileira garante o
acesso ao ensino fundamental regular a todas as crianças e adolescentes,
sem exceção, além disso, devem receber atendimento especializado complementar de preferência dentro da escola.
O atendimento educacional especializado deve ser visto apenas como um
complemento da escolarização e não um
substituto. Para isso, buscou com esse
estudo, entender um pouco mais sobre o
atendimento educacional especializado e
procurar saber se realmente as escolas de
ensino regular está preparado para receber crianças com necessidades especiais.

Com base nos pressupostos legais
da constituição federal de 1988, o artigo 205 prevê o direito de todos à educação e o artigo 208 prevê o atendimento educacional especializado, e a inclusão
escolar, fundamentada na atenção à
diversidade, exigindo mudanças estruturais nas escolas comuns especiais.
A educação especial, por sua vez, converte-se em uma modalidade transversal
de educação escolar que permeia todos os
níveis, etapas e modalidades de educação,
por meio da realização do atendimento educacional especializado, definido por uma
proposta pedagógica que assegure recursos e serviços educacionais, orientando e
colaborando com a mesma educação regular comum, em benefício de todos os alunos.
A expressão atendimento especializado, entendido de forma equivocada,
como sinônima de escolarização realizada pelas escolas com classes especiais,
alimentou por longo período as práticas educacionais direcionadas a alunos
com deficiência, bem como a formação
de professores de educação especial.
Tal erro, decorrente de um pensamento de que os alunos com deficiência
não eram capazes de aprender, provocou a existência de um sistema, que
impedia a inclusão escolar dos alunos
nas escolas de rede regular de ensino.
Assim, de acordo com o documento
Sala de Recursos Multifuncionais o atendimento especializado deve ser uma ação
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dos sistemas de ensino para acolher a diversidade ao longo do processo educativo.
Constitui parte diversificada do currículo
dos alunos com necessidades educacionais especiais, organizados institucionalmente para apoiar, complementar e suplementar os serviços educacionais comuns.

Para Gai e Naujorks (2006) Vygotsky trouxe contribuições da psicologia históricas cultural para o Atendimento Educacional Especializado (AEE).
Preocupou-se em estudar a construção do sujeito a partir das experiências adquiridas por ele na interação
com o ambiente cultural em que participa, e na relação social com o outro.

APRENDIZAGEM DA CRIANÇA COM
NECESSIDADES ESPECIAIS NA REDE
PÚBLICA
As crianças com necessidades especiais apresentam algumas limitações,
são mais lentas e demoram mais tempo que as outras para atingir a maturidade e desenvolver-se por completo, principalmente o aprendizado.

Contudo se faz necessário ressaltar que a criança necessidades especiais, necessita da união dos profissionais em educação, dos pais e da equipe
multidisciplinar para que juntos possam
trabalhar em prol do seu desenvolvimento, tanto acadêmico como social.

Elas podem desenvolver inúmeras habilidades, dentro de suas limitações Segundo Voivodic, (2008, p. 46): é necessário,
porém, romper com determinismo genético e considerar que o desenvolvimento da
pessoa com necessidades especiais resulta
não só de fatores biológicos, mas também
das importantes interações com o meio”.

Voivodic (2008) diz que, por mais que
a escola e os profissionais se esforcem
no sentido de promover o desenvolvimento da criança com necessidades especiais, seus esforços serão bastante limitados se não for considerada, tanto em
sua filosofia educacional quanto em sua
prática de ação uma orientação aos pais.

O atendimento feito à criança com necessidades especiais deve ser realizado
de acordo com suas necessidades.
O
meio em que vive torna-se referência
fundamental no seu desenvolvimento.

E para que estas crianças possam
desenvolver as suas habilidades, se faz
necessário que ao aplicar as atividades,
estas estejam voltadas para o objetivo da
aprendizagem, visto que, em se tratando
da criança com necessidades especiais,
não há método específico, o que é preciso é uma intervenção específica de acordo
com as necessidades de cada uma delas.

Assim a sua inserção na educação Infantil possibilita a sua interação no meio social,
adquirindo assim experiências de convivência com os demais integrantes da escola
e por fim desenvolverá sua autonomia.
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E nesta mesma perspectiva também defende o processo de escolarização de crianças com deficiência intelectual. De acordo Vygotski (1997):
Ainda que as crianças mentalmente atrasadas estudem mais prolongadamente, ainda que aprendam menos que as crianças normais e ainda que,
por fim, se lhes ensine de outro modo, aplicando
métodos e procedimentos especiais, adaptados às
características específicas de seu estado, devem
estudar o mesmo que as demais crianças receber a mesma preparação para a vida futura, para
que depois participem nela em certa medida ao
par com os demais (VYGOTSKI, 1997, p. 149).

A criança com necessidades especiais somente é vista por sua deficiência, até porque
a deficiência está presente em todas elas,
nunca num todo, como um ser completo, embora sua capacidade intelectual não esteja
dentro da normalidade segundo os padrões
da sociedade, se forem bem estimuladas e
integradas poderão se desenvolver melhor.
De acordo com Voivodic, (2008, p. 60)
o uso de rótulos e categorias enfatiza apenas as dificuldades e desvia a atenção de
outros fatores que não são importantes e
podem facilitar a aprendizagem. A aprendizagem das crianças com necessidades
especiais torna-se um processo complexo
e trabalhoso, pois, as mesmas demoram
a adquirir e desenvolver aprendizagem.
A educação especial deve ser subordinada à social,
deve ser coordenada com o social, e mais ainda,
deve estar fundida organicamente com o social
e penetrar no social como parte integrante (VYGOTSKI, 1989, apud, BOROWSKY, 2008, p.60).

O processo do desenvolvimento cognitivo e da aprendizagem da criança com
necessidades especiais se dará mais rápido quando a mesma for integrada às atividades cotidianas, concretas, deixando de
lado as abstrações, podendo assim desenvolver suas habilidades e potencialidades.
Há outra necessidade que também deve
ser lembrada, a de deixar de estereotipar
a crianças necessidades especiais, bem
como a limitação das suas capacidades intelectuais; visto que grande parte da sociedade já condenou a criança a um fracasso intelectual por ter uma deficiência.
Cada pessoa possui um limite, portanto cada uma aprende de maneira diferente, no entanto, o mesmo que acontece com as crianças com necessidades
especiais, umas se desenvolvem mais
rápido que as outras, assim como, umas
têm mais oportunidades que as outras.
Essas crianças para que possam ser atendidas adequadamente, precisam de profissionais preocupados com o seu bem estar,
com a sua aprendizagem e com todo o seu
desenvolvimento. As crianças com ou sem
necessidades especiais se desenvolvem,
aprendem a viver em grupos, a respeitar normas, a impor regras e a ter limites.
Grande parte da dificuldade das crianças com necessidades especiais acontece devido ao seu isolamento e a pouca
interação com o meio social, ou seja, assim
faz-se necessário que essas crianças façam
parte de um convívio social e familiar des456
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de pequenas, onde sua evolução aconteça gradativamente em meio a interação
com os outros e também com uma educação que condiz com suas necessidades.

cesso ensino e aprendizagem, de modo
que sejam incluídos neste processo todos que dele, por direito, são sujeitos.

Na maioria das vezes, o brincarmos não
é levado a sério nem pelos pais e nem pelos
professores, que acreditam ser uma perda de tempo e que não servirá para nada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No
com
car é
ravés
horar

entanto, no caso da criança
necessidades especiais o brinde suma importância, pois é atdele que a criança passa a melo seu atraso no desenvolvimento.

É importante que as crianças percebam
que não são obrigadas a brincarem com
um único tipo de brinquedo, ou uma única
brincadeira, assim como também é preciso que os adultos verifiquem os melhores
brinquedos os quais melhores se adaptam.
Portanto, a inclusão da criança com
necessidades especiais na educação da
rede pública, deve se preparar para enfrentar o desafio de oferecer uma educação com qualidade para todos os seus
alunos. É necessário, que a escola considere que cada aluno, apresenta características próprias e um conjunto de valores e informações que os tornam únicos
e especiais, constituindo uma diversidade
de interesses e ritmos de aprendizagem.
Sendo assim o desafio da escola é trabalhar com essa diversidade na tentativa
de construir um novo conceito do pro-

Diante do exposto acima, percebeu-se que tanto a sociedade, como as
escolas não estão totalmente preparadas para acolher e aceitar as crianças com necessidades especiais.
Ao que se parece, são poucos os professores que fazem algo para amenizar essa situação. Também se constatou que a inclusão e objetiva, afirmando
que estas crianças devem estar preferencialmente na rede regular de ensino.
No entanto, os profissionais responsáveis pela sua educação, talvez
não estejam preparados adequadamente
para atender a suas necessidades, necessitando de formações continuadas que
possibilitem uma inclusão de qualidade.
Percebeu-se também, que é preciso,
que o professor esteja atento às especificidades de cada aluno, que consiga
desenvolver suas potencialidades, para
que este consiga desenvolver seu cognitivo e o processo de ensino-aprendizagem.
Sendo assim, isso nos remete a questionar sobre a formação dos profissionais
para atuar em meio há crianças que precisam de um currículo adaptado as suas
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necessidades: Será que tiveram ou estão
tendo uma formação apta para que possam
contribuir com a escolarização dos alunos.
Em meio a esse contexto se faz
necessário um comprometimento de
toda a comunidade escolar, incluindo
pais, alunos e professores, para que haja
uma evolução na vida escolar e social
da criança com necessidades especiais.
É necessário, também, mostrar que elas
possuem capacidade de evoluir, basta serem estimuladas e inseridas em ambiente de
igualdade, os quais não se sintam excluídas
dentro da sua própria escola. É fundamental
que a escola possua condições para atender
às necessidades de cada aluno, como também garanta o seu acesso e permanência.

SONIA SILVA CARMO LUIZ
Graduação em Pedagogia pela Faculdade UNIBAN (2008); Professor
de Educação Infantil e Ensino Fundamental I - na EMEI Vila Calú I.

Portanto, no que diz respeito ao âmbito
escolar, percebe-se que estas pessoas estão
incluídas, mas tanto os profissionais como as
próprias instituições na rede pública de ensino que são responsáveis pela educação delas
não estão preparados para atendê-los adequadamente conforme suas necessidades.
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DISTÚRBIO DE PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL (DPAC)
SOB A PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA
RESUMO: A audição é um dos cinco sentidos utilizados pelos seres humanos para
perceberem o mundo à sua volta. Mesmo com uma boa audição, podem ocorrer falhas no processamento das informações recebidas. O processamento auditivo se dá
no sistema nervoso central e envolve habilidades específicas: detecção, atenção, localização, discriminação e reconhecimento da mensagem acústica. Problemas em um
ou mais desses mecanismos são chamados de Distúrbio no Processamento Auditivo
Central (DPAC). O indivíduo com essa disfunção está sempre desatento, possui dificuldades de memorização, de leitura e escrita, na resolução de problemas matemáticos e na compreensão de textos, enunciados, piadas etc. Além disso, por não ter uma
audição seletiva, o barulho da sala de aula torna esse ambiente desfavorável à sua
aprendizagem. O diagnóstico do DPAC necessita de vários exames clínicos e o tratamento, geralmente, é realizado por um fonoaudiólogo. O objetivo deste estudo é, portanto, auxiliar na identificação do problema e orientar os encaminhamentos necessários.
Palavras-Chave: processamento auditivo, distúrbio, dificuldade, intervenção, aprendiza460
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INTRODUÇÃO

Nossa audição funciona o tempo todo, até mesmo enquanto estamos dormindo. De
acordo com Machado (2003, p.27), ela é importante para que o ser humano entre em
contato com o mundo sociocultural que o cerca. Desse modo, “um simples distúrbio ou
falha pode fazer com que a criança não consiga interpretar o som que ouviu, uma vez
que a interpretação dos sons depende que suas habilidades auditivas estejam organizadas e estruturadas.” (Torquato 2012, p.15).

Ribas et al. (2007, p.3.), afirma que a alteração de processamento auditivo relaciona-se com uma deficiência para lidar com as informações sonoras recebidas por indivíduos que possuem acuidade auditiva normal. Um ou mais mecanismos envolvidos
no processo: detecção, atenção, localização, discriminação e reconhecimento da mensagem acústica, pode não funcionar conforme o esperado.

Assim, quando há dificuldade de análise ou interpretação da mensagem ouvida, há,
então, o distúrbio do processamento auditivo. Zalcman e Schochat (2007) definem
que: “O Transtorno de Processamento Auditivo (TPA) é um grupo complexo e heterogêneo de alterações usualmente associado a uma série de dificuldades auditivas
e de aprendizado, porém havendo normalidade da audição periférica” (ZALCMAN E
SCHOCHAT, 2007, p.310 ) .

Para Sanchez et al. (2003, apud. TORQUATO 2012, p.14), o processamento auditivo
é um conjunto de habilidades específicas mediadas pelos centros auditivos, das quais
o indivíduo depende para interpretar o que ouve, “O processamento auditivo central
é, portanto, tudo aquilo que fazemos com o que ouvimos, é a qualidade da audição, ou
seja, a capacidade de organizar e compreender os estímulos sonoros que recebemos”
(PEREIRA, 2002, p.180).

Na escola, a professora passa boa parte do tempo falando. Seu discurso entra em
461
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choque com diversos ruídos, sejam eles da rua ou do próprio ambiente escolar. Isso exige muito da audição e da atenção das crianças.

Quando esta apresenta dificuldades de compreensão, isso se reflete na forma como ela aprende. Machado (2003, p.14.) afirma que, para progredir na
escola, a criança deve usar muito bem a audição e a visão.

Uma boa audição é importante na aquisição e compreensão da fala e, portanto, fundamental no processo de ensino e aprendizagem, “A audição normal
é essencial para a aquisição da linguagem oral e comunicação verbal eficaz”
(PARTHASARATHY, 2006. s/n).

Há muitas pesquisas sobre o DPAC, principalmente, relacionadas à fonoaudiologia, no entanto, há pouco material relacionando este problema às dificuldades de aprendizagem que os alunos podem apresentar em decorrência dele.

Faz-se necessário, portanto, um estudo mais aprofundado, a partir da literatura já existente, a fim de evidenciar como este distúrbio pode interferir no
processo de ensino e aprendizagem.

Pela natureza do exposto, a metodologia de pesquisa mais adequada é a
pesquisa bibliográfica, que, é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. (Gil, 2002, p.44).

Ainda, segundo ele: “A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside
no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos
muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente” (GIL,
462
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2002, p.45).

De acordo com Koche (2006, apud GIANNASI-KAIMEN, 2008, p.16), este tipo
de pesquisa tem diferentes finalidades,
dentre elas, serve para “dominar o conhecimento disponível e utilizá-lo como
base ou fundamentação na construção
de um modelo teórico explicativo de um
problema.”

CAUSAS E EFEITOS
De acordo com as fonoaudiólogas
Nogueira e Bianchi (2012), são várias as
causas do DPAC:
A mais comum é a otite média, infecção
do ouvido médio (dor de ouvido), onde a
criança fica com audição rebaixada temporariamente, impedindo o cérebro de receber adequadamente os estímulos sonoros.

Portanto, com base na hipótese inicial
de que o DPAC interfere no processo de
ensino e aprendizagem, a metodologia
escolhida atende melhor aos objetivos
deste trabalho.

Inclui também:
• febres altas e contínuas;

• distúrbios específicos do desenvolvimento da função auditiva;

• pequenas lesões nas vias de condução;

• privação sensorial durante a primeira
infância (falta de experiência acústica
no meio ambiente) pode gerar uma
imaturação das estruturas do sistema nervoso central, alterações neurológicas (doenças neurodegenerativas, alterações causadas por anoxia);

• problemas congênitos (rubéola, sí463
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filis, citomegalovírus, herpes e toxoplasmose);

• déficits cognitivos; psicose, autismo e
distúrbios emocionais;

• distúrbios da comunicação humana
que comprometem sistema fonológico, voz, fluência, leitura e escrita; transtornos de aprendizagem;

• peso de nascimento inferior a 1.500g,
alcoolismo materno ou uso de drogas psicotrópicas na gestação e permanência em incubadora (NOGUEIRA
E BIANCHI, 2012, P.1)

Um dos problemas enfrentados por quem
tem DPAC é a falta de audição seletiva, ou
seja, ouve tudo, mas não consegue manter
o foco de sua atenção. Assim, perde partes
do discurso ou não ouve claramente, principalmente, quando há barulho.

gem revela-se inteligente, porém não vai
bem na escola. Inverte letras e números.
Esquece das coisas com frequência.

Tem dificuldades para memorizar sequências. Está em permanente atividade.
É distraída e, por vezes, teimosa. (...) (FONSECA, 1995 apud RIBAS et. al, 2007, p.3).

Diagnóstico e Tratamento
Não é fácil diagnosticar esse problema. De acordo com Munhoz (2011, p.2),
o primeiro passo é descartar problemas
auditivos, ou seja, verificar, por meio de
exames, sono e às diferentes sensações
que os sons provocam e formando,
também, uma atitude responsável para
buscar uma convivência equilibrada
com a paisagem sonora circundante.
(BRITO, 2003, p.21.).

Embora não seja um distúrbio de aprendizagem, a exemplo do que definiria Barros
(2018, p.1) como a dislexia*, a discalculia*
e a disgrafia*, o DPAC causa déficit de
atenção e, consequentemente, problemas
de aprendizagem e de comportamento. É
importante observar que:
A criança com dificuldade de aprendiza464
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CONCLUSÃO
Com base neste trabalho de Pesquisa Bibliográfica, pode-se dizer que o Distúrbio de
Processamento Auditivo Central não é um transtorno de aprendizagem, mas pode dificultar o processo de aquisição de conhecimento.

Pais e professores devem estar atentos aos sintomas e buscar os encaminhamentos
necessários para o diagnóstico e acompanhamento das crianças, a fim de evitar o fracasso escolar.

Sob a ótica da educação inclusiva, pessoas são diferentes, têm interesses e habilidades
variadas, pensar em inclusão é pensar em cada uma como única, porque, se elas são tão
diferentes, a forma de ensinar e de avaliar suas aprendizagens não pode ser a mesma.

Formalmente, a escola trataria a todos de modo igual, todos assistiram às mesmas aulas, seriam submetidos às mesmas formas de avaliação, obedeceriam às mesmas regras
e, portanto, supostamente, teriam as mesmas chances.

Bourdieu mostra que na verdade, as chances são desiguais. Alguns estariam numa
condição mais favorável do que outros para atenderem às exigências, muitas vezes implícitas da escola (NOGUEIRA E NOGUEIRA, 2002, p.32).

Collares (1989, em BOSSA, 2008, p.25.) afirma que é preciso desmistificar a ideia de
que as causas externas são as responsáveis pelo mau desempenho de um aluno, pois o
problema pode estar na forma de ensinar. Desse modo, o professor precisa reconhecer
que problemas de aprendizagem são de cunho pedagógico e que, mesmo com DPAC, o
educando é capaz de aprender.
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[...] Podemos avaliar o desenvolvimento e a aprendizagem do aluno com base no progresso por ele apresentado com relação aos objetivos traçados na identificação de suas
necessidades. Isto é, valorizamos o que ele progrediu com base em suas possibilidades
de desenvolvimento e de aprendizagem. O que se espera que ele desenvolva e aprenda é estabelecido considerando sua singularidade e não aquilo que é esperado para a
maioria. (AMARO, 2006, p.39.).

Portanto, em qualquer situação, o atendimento à diversidade pressupõe que cada
aluno tem um ritmo próprio de aprendizagem. Perrenoud (1999) ratifica isso, ao postular que:

Toda situação didática imposta de maneira uniforme a todos os alunos será totalmente inadequada para o grupo, pois para alguns será fácil demais, para outros, difícil
demais. Daí, então, a importância do ensino diferenciado e, também, da avaliação diferenciada, para que possibilite a cada aluno ser avaliado de acordo com suas habilidades
orais, visuais e escritas (PERRENOUD, 1999, p.32).

Valorizar os saberes das crianças é importante para que ela se sinta inserida na atividade e faz com que sua cultura seja respeitada. Assim, “Revisar e refletir sobre as
práticas pedagógicas, com o objetivo de superar um posicionamento conservador,
alienante, leva o educador e, consequentemente, a escola, assumirem um papel diferenciado frente ao educando”. (OLIVEIRA, 2009, p.113).

Finalmente, pode-se dizer que um trabalho pedagógico diferenciado, pautado
em objetivos específicos às necessidades educacionais do aluno e nas especificidades
decorrentes de seu problema, é capaz de promover situações de aprendizagem adequadas ao portador de DPAC.
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O DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM ESCRITA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
RESUMO: O presente artigo versará sobre a linguagem escrita como importante instrumento de comunicação que permeia a vida em sociedade, pretende abordar o conhecimento
prévio e o convívio com o mundo de letramento com no qual as crianças de idade entre 4
e 5 anos mantêm antes de sua inserção no Ensino Fundamental. Abordará as diretrizes sobre a Educação Infantil que atuam como embasamento do referido trabalho e discutirá sobre o desenvolvimento infantil, as diversas linguagens do ser humano e a escrita como importante tecnologia de comunicação social apresentada à criança de maneira lúdica. O objetivo
principal deste trabalho é descrever um pouco de como trabalhar com as crianças pequenas,
desenvolvendo nelas o gosto pela leitura e a curiosidade para aprender a leitura e a escrita.
Palavras-chave: Aprendizagem; Escrita; Educação Infantil; Linguagens.
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INTRODUÇÃO
A modernização trouxe juntamente
com os avanços da indústria e a urbanização do país, a inserção da mulher como
mão de obra no mercado de trabalho,
que favoreceu a implementação de instituições para “cuidar” das crianças, ao
passo que as mães efetivamente atuavam neste processo de modernização.

Com base na legislação será traçada uma linha do tempo que evidencie
as diretrizes seguidas pelas instituições de educação. Iniciaremos com
a constituição de 1988, na qual a Educação Infantil foi reconhecida do
ponto de vista legal como dever do
estado e como direito do cidadão.

Em 1990, o Estatuto da Criança e do
adolescente destaca o direito das crianças em atendimento ao artigo 54, Inciso IV. Atualizada em 2016, garantido este
direito a crianças de zero a cinco anos.
Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional destacou a
importância da Educação Infantil a ser
considerada como primeira etapa da
educação básica, oferecida em creches e pré-escolas para todas as crianças
de zero a cinco anos, visando promover, ampliar e atender as especificidades
do desenvolvimento integral da criança,
em seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social, complementando
a ação da família, escola e sociedade.

Esse artigo tem como objetivo mostrar
como se desenvolve a linguagem da escrita nas crianças pequenas, e o quanto é
importante para os professores conhecerem esse desenvolvimento, para mudar
e adaptar algumas práticas novas dentro
de sala de aula, para auxiliar as crianças
nesse processo de ensino/aprendizagem.
É considerada Educação Infantil em
termo parcial a jornada de no mínimo
quatro horas diárias e em tempo integral a jornada com duração igual ou superior a sete horas diárias, compreendendo o tempo total que a criança
permanece na instituição, como consta nas Diretrizes Curriculares Nacionais.
Em consonância com as diretrizes da Educação Infantil a formação do profissional é estabelecida como fundamental para
atuar neste âmbito educacional e é documentada, pois segundo a LDB, Artigo 61:

Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando
em efetivo exercício e tendo sido formados
em cursos reconhecidos, são: professores
habilitados em nível médio ou superior para
a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; trabalhadores
em educação portadores de diploma de
pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção
e orientação educacional, bem como com
títulos de mestrado ou doutorado nas
mesmas áreas. (LEI Nº12014, de 2009)

Com o direito garantido por leis ao
471
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acesso a primeira etapa da educação
básica dá-se a formulação de diretrizes que nortearam o desenvolvimento do
trabalho dos profissionais envolvidos.
As Instituições de Educação Infantil devem promover em suas propostas pedagógicas práticas de educação e cuidados
que possibilitem a integração entre os
aspectos físicos, emocionais, afetivo cognitivos/linguísticos e sociais da criança,
entendendo que ela é um ser completo, total e indivisível. A Educação Infantil passa a ser vista não como um artigo
de luxo, mas um direito a todas as crianças brasileiras. (LEI 9.131/95. Art. 3º)

De acordo com as Diretrizes Curriculares as propostas pedagógicas devem
respeitar as diversas dimensões do ser
humano, compreendendo a criança como
um ser que se manifesta em experiências
que promovem o conhecimento de si e do
mundo, por meio de vivências sensoriais,
expressões corporais, que se articulam e
favorecem a formação integral da criança.
As
propostas
pedagógicas:
[...] devem promover em suas práticas de educação e
cuidados a integração entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo, linguísticos e sociais da criança,
entendendo que ela é um ser total, completo e indivisível.
Dessa forma, sentir, brincar, expressar-se, relacionar-se,
mover-se, organizar-se, cuidar-se, agir e responsabilizar-se
é partes do todo de cada indivíduo... (BRASIL, 2004, p. 15)

Segundo Zabala (1998), de acordo
com as experiências que a pessoa passa, muda sua forma de se relacionar.
Quando pequenos é dentro da escola

que temos a segurança para estabelecer
vínculos e relações, definindo várias concepções pessoais sobre si e sobre os pares.
O papel do profissional de educação é
propor e mediar essas experiências pautadas nos documentos e subsídios teóricos
adquiridos em sua formação.Os primeiros
anos de vida da criança contribui para
o desenvolvimento do seu pensamento lógico e também de sua imaginação
caminham juntos, a imaginação é um momento totalmente necessário, inseparável
do pensamento realista, na imaginação a
direção da consciência tende a se afastar
da realidade. (VYGOTSKY, 1989, p.128).
Quando saímos da nossa realidade, temos uma visão mais profunda da nossa
própria realidade, afastando o aspecto externo aparente da realidade dada de forma
instantânea na percepção primária, possibilitando com isso diversos processos, cada
vez mais complexos, partindo da complexidade e fazendo um enriquecimento interior.
Para tanto a proposta pedagógica das
Instituições de Educação Infantil deve
ter o objetivo garantir à criança o acesso aos processos de aprendizagem seja
nas esferas da linguagem corporal, visual,
plástica, dramática, musical, oral e escrita
por meio da interação e da brincadeira.
Segundo Kramer, 2004 a educação é
uma prática social, inclui o conhecimento
científico, a arte e a vida cotidiana. Embora a educação infantil e o ensino fundamental sejam frequentemente sepa472
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rados, do ponto de vista da criança não
há fragmentação. Conceber a criança
como produtora de cultura deve permear
toda sua formação, os adultos e as instituições dissociam o ensino fundamental
da educação infantil desvinculando a integralidade do ser humano: a experiência com a cultura em suas diversas faces.

AS DIVERSAS LINGUAGENS NA
APRENDIZAGEM INFANTIL
A escola é um lugar de muitas possibilidades para o pleno desenvolvimento da
criança, porém esse desenvolvimento vai
além das paredes da escola, rejeitar esse
princípio é rejeitar a essência do ser humano como um ser social, cultural e histórico.
As múltiplas linguagens favorecem
que a criança estabeleça relação entre
o seu aprendizado e suas experiências
de vida, explorá-las são estratégias que
permitem ao educador perceber a criança como sujeito de direito, possibilita
ainda, respeitar a infância e significá-la
como momento de conquistas sociais,
desenvolvimento cognitivo, afetivo-emocional, motora e valorização cultural.
Desde que nascem as crianças estão mergulhadas em contextos sociais
diversos que lhes apresentam aromas,
sons, cores, formas, texturas, gestos,
choros e variadas manifestações culturais e expressivas que, em profusão,
anunciam o mundo. (GOBBI, 2010, p.1)
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Nas unidades de Educação Infantil funciona muito bem investir na ampliação de
repertório das atividades de motricidade.
Ensinar brincadeiras tradicionais e parlendas, explorar mímicas e imitações, montar
circuitos com obstáculos e mostrar coreografias de cantigas de roda, apresentar danças que exploram novos gestos e
ritmos tanto em grupo como individualmente. A dança na escola não pode estar
vinculada a movimentos perfeitos, à competição e sim a expansão do corpo, a liberdade de se expor por meio de movimentos.
Esse trabalho destacará a importância da ludicidade aliadas às múltiplas linguagens na educação infantil e suas contribuições para que o educador rompa as
amarras de um ensino linear, sem objetivar a alfabetização como fim, mas considerando sua exploração de maneira
lúdica desvelando este mundo de letramento ao qual a criança está inserida, antes mesmo de frequentar o âmbito escolar.
Para que desenvolva o conhecimento das diferentes linguagens e dos vários gêneros e formas de expressões que
possibilitem situações de aprendizagens
mediadas que incentivem a curiosidade,
o encantamento, o questionamento, possibilitando a aquisição do conhecimento.
Frequentemente o termo “linguagem” é
relacionado estritamente à linguagem verbal e escrita e, por vezes, lhe é dado peso
tão grande que chega a inibir a curiosidade
por conhecer outras manifestações expressivas dos seres humanos, sobretudo
quando têm pouca idade. Adultos, tantas
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vezes, concebem a si mesmos como seres
acabados, resultando disso olhares espessos, enrijecidos e pouco estimulados a
ver as realidades multifacetadas que se
apresentam em profusão diante de todos.
Explorar e conhecer linguagens utilizadas pelas crianças para expressarem-se,
bem como, aquelas usadas pelos adultos, significa estar junto com elas e perceber suas características de acordo com
gênero, classe social, etnia, faixa etária
a qual pertencem. (GOBBI, 2010, p. 2)
Conceber que o ser humano é formado por várias dimensões é imprescindível
para atuar com responsabilidade na condução de um trabalho pedagógico que
vai de encontro com a formação de seres
autônomos e conscientes do seu papel na
sociedade de maneira reflexiva e crítica.
As propostas pedagógicas devem articular as diversas áreas do conhecimento, considerar que a formação do
cidadão resultará de sua constituição integral, respeitando suas manifestações
culturais, o conhecimento prévio, sua
vivência familiar, seu contexto social
e histórico e entender que a educação
não se dá apenas no âmbito escolar.
Segundo Libâneo (1992), a atividade educativa acontece nas mais
variadas
esferas
da vida
social.
Portanto, o professor precisa estar
atento, perceber essas manifestações e

tornar o ambiente da sala de aula um lugar de convivência e de respeito, proporcionando as crianças atividades que
lhes oportunize experiências prazerosas com ludicidade e contextualizadas.

Pensar em uma educação voltada a exploração das múltiplas linguagens, com
uso de materiais didáticos que estimulem
a criação, a imaginação, por meio de brincadeiras espontâneas ou intencionais,
nas quais o educador mobilize várias formas de comunicação, de expressão e de
movimento, seja com cantos, danças, jogos ou quaisquer ações que propiciem
um desenvolvimento integral da criança,
que incentivem e possibilitem a aquisição
de uma educação contínua sem rupturas.
Propomos por meio da ludicidade que
se tire esse peso da linguagem oral e escrita, sem abandonar a leveza da infância,
explorando-se essa vertente sem necessariamente massacrar ou inibir a aquisição
desses saberes. Estabelecendo a integração
dessas experiências de forma construtiva
do conhecimento. Prevendo uma maneira de garantir a continuidade no processo
de aprendizagem e desenvolvimento das
crianças, respeitando as especificidades
etárias, sem antecipação de conteúdos que
serão trabalhados no Ensino Fundamental.

O brincar para o desenvolvimento infantil é de extrema importância na medida
em que a criança pode se transformar e
produzir diversos significados. As crianças
pequenas utilizam de diversos objetos para
474
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representar diversas coisas diferentes que
não são reais, até pedra e areia vira comida, um lençol vira teto e assim por diante.
No brincar os significados e as ações
relacionadas aos objetos convencionalmente podem ser soltos. Os pequenos
utilizam processos de pensamento muito superiores como no jogo de faz de
conta, utilizando sua imaginação, assumindo um papel central no desenvolvimento da aquisição das linguagens
e das habilidades no raciocínio lógico.
Para Vygotsky (1998), o uso da imaginação, do faz-de-conta no brincar, cria
uma zona de desenvolvimento proximal, pois a criança acaba dando significados diversos para alguns objetos
do seu cotidiano, fazendo com que a
atividade do brincar ajude a passar de
ações concretas com objetos para ações
com outros significados, possibilitando
desenvolver seu pensamento abstrato.
A brincadeira e o jogo de faz-de-conta seriam considerados como espaços
de construção de conhecimentos pelas crianças, na medida em que os significados que ali transitam são apropriados por elas de forma específica.

A ESCRITA
Partiu-se do princípio que a escrita
começa muito antes do momento que
a criança pega em lápis e representa
algo, um rabisco ou até mesmo uma letra, ela está presente desde os primór-

dios com a representação de símbolos que
tinha o objetivo de possibilitar a comunicação dentro de um grupo. E estes foram se
aprimorando com o passar do tempo chegando ao sistema alfabético que utilizamos.

A escrita é utilizada no mundo inteiro, ser alfabetizado é de extrema importância, ao saber
ler e escrever, tem se mostrado insuficiente
nas demandas da atualidade. Além de saber
ler e escrever é preciso ir mais além, é preciso
se apropriar da função social das duas práticas, sendo necessário letrar-se. Todos fazem
parte dessa realidade, até mesmo as crianças
pequenas, e cada vez mais cedo estão em uma
escola, mas levam consigo um conhecimento
prévio muito importante para a sua formação
e para o trabalho dentro de sala de aula.

Para ela, em sociedades grafocêntricas como a nossa, tanto crianças de camadas favorecidas quanto crianças das camadas populares convivem com a escrita e
com práticas de leitura e escrita cotidianamente, ou seja, vivem em ambientes de letramento. (SOARES, 2009, p.1).

Atualmente as crianças mantêm contato
com uma gama de portadores textuais, que
ainda não são percebidos por elas dessa forma, porém o educador possui esse conhecimento e pode favorecer o letramento desse
material por meio de brincadeiras que irão
intermediar a construção gradativamente
desse conhecimento, sem necessidade de
massacrar e exigir uma apropriação mecânica.
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Todo este universo aos olhos de
uma criança parece realmente complexo, a criança visualiza, mas não
sabe exatamente a função da escrita.
Para Soares, 2009 no processo de alfabetização: a criança começa a "letrar-se"
com fundamento no instante em que nasce
numa sociedade letrada. Rodeada de material escrito e de pessoas que usam a leitura
e a escrita - e isto tanto vale para a criança
das camadas favorecidas como para a das
camadas populares, pois a escrita está presente no contexto de ambas as crianças,
desde cedo, vão se acostumando e reconhecendo práticas de leitura e de escrita.
Nesse processo, vão também conhecendo e reconhecendo o sistema de
escrita, diferenciando-o de outros sistemas gráficos (de sistemas icônicos, por
exemplo), aprendendo o sistema alfabético, o sistema ortográfico. Quando chega
à escola, cabe à educação formal orientar
metodicamente esses procedimentos, e,
nesse sentido, a Educação Infantil é apenas o momento inicial dessa orientação.

O conhecimento textual acontece por
meio do contato com todo gênero, por
meio do reconhecimento das estruturas
que lhes são próprias. Quanto mais contato maior será a compreensão leitora.
Ações como reescritas de contos de fadas, bilhetes, receitas, cartas ou reportagens podem embasar esse trabalho,
porém é prioridade que tais textos permeiam as atividades dirigidas às crianças.

Alfabetizar letrando é o meio de
romper com uma educação fragmentada e sem sentido, que respeita a criança
e realiza o papel social da escola que é
preparar o aluno para atuar dentro de
uma sociedade que esteja contextualizada nas atividades no interior da escola.

Segundo a autora Emília Ferreiro, 2001
a criança constrói hipóteses como funciona o sistema de escrita. Para o educador é importante conhecer e reconhecer como e quais são essas hipóteses.
Percebemos que a função da alfabetização está voltada principalmente para o uso social da escrita, o
que requer um planejamento do educador e que conheça seu aluno.
Para pensar sobre sua prática o professor pode realizar sondagens e com base
nelas reconhecer as hipóteses de seus
alunos e refletir sobre se trabalho. Não
é apenas rotular alfabético, pré-silábico,
mas sim possibilitar que a criança construa seu conhecimento com base em
textos relacionados a seu cotidiano e
que circulam por meio de vários suportes
na sociedade em que está inserida.

O educador deve oferecer à criança atividades de leitura em voz alta, como: parlenda, músicas, bilhetes, contos, adivinhas,
cartas, bilhetes para que a criança perceba a estrutura desses textos. A produção
476
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textual não é o objetivo, mas a leitura dos
mesmos e brincadeiras com tais gêneros é
o princípio. O educador que assume o compromisso de letrar seu aluno assume também o compromisso de atuar dentro de uma
concepção construtivista, na qual o conhecimento é oferecido de forma contínua.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo não foi elaborado
com o objetivo de defender a alfabetização na Educação Infantil ou no Ensino
Fundamental, apenas tem por intuito fomentar a discussão sobre a sociedade letrada na qual estamos inseridos e como
abordar essa situação com as crianças
pequenas, que manuseiam portadores
textuais o tempo todo, lançam mão de
recursos tecnológicos que carregam uma
infinidade de símbolos e signos compartilhados socialmente, antes mesmos
de seu ingresso na instituição escolar.
Ignorar tudo isso? Ou transpor as paredes da escola com intencionalidade?
A intencionalidade desta abordagem
é a utilização de tais recursos como estratégias embasadas na ludicidade aproximando este conhecimento construído
culturalmente para o cotidiano escolar,
possibilitando a criança um contato com
a linguagem escrita com responsabilidade,
apoiado nas diretrizes curriculares, valorizando o repertório das múltiplas linguagens.
Criando um ambiente adequado irá
possibilitar uma transição mais amena, a
criança precisa sentir-se acolhida e ter garantido seus direitos, não se pode pensar
num ambiente adequado com uma organização que perpassa por uma cultura escolar tradicional ou que desconsidere que
a criança se encontra em formação, tanto
física quanto cognitiva. Para favorecer um
processo contínuo da alfabetização e letramento sem fragmentação nas instituições
de educação infantil e ensino fundamental.
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A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O trabalho aborda a música como um recurso pedagógico utilizada no cotidiano das escolas de educação infantil. Pretende-se analisar os aspectos favoráveis que a
mesma pode proporcionar para as crianças. Perceber maneiras de interação da música
com a diversidade das propostas pedagógicas e conhecer suas contribuições no desenvolvimento infantil. Dessa forma este trabalho visa analisar como a música é utilizada
pelos educadores que atuam com crianças nesta faixa etária. O mesmo traz um breve
histórico sobre a música e sua relação com a sociedade desde a Grécia Antiga, suas
contribuições no desenvolvimento das crianças e a música em todos os ambientes da
escola. A metodologia utilizada será a bibliográfica tendo como referências os diversos
autores, publicações acadêmicas e artigos científicos que já abordaram o tema. Espera-se que esse estudo possa contribuir para a escola da música como ferramenta no
cotidiano das escolas de educação infantil.
Palavras-chave: Educação Infantil; Música; Educadores.
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INTRODUÇÃO
Absorver a importância da música na
Educação Infantil e propiciar ao aluno
a vivência desta prática, constituem o
processo inicial do fazer musical no contexto escolar, do canto uma atividade
com intencionalidade definida. Nesta
faixa etária a criança sente, canta, toca
e produz som de diversas maneiras e explora possibilidades sonoras mesmo sem
compreender sua relevância no processo educativo. Isso ocorre porque a criança vivencia esses momentos de forma
livre e espontânea. É próprio da natureza humana o ato de criar, resultado de
uma análise e leitura sobre o mundo.
Sendo assim, o fazer pedagógico é
aquele que propicia a educação crítica
e reflexiva, desenvolve ações que possibilita ao professor o desenvolvimento
de ações que visam fortalecer suas convicções diante dos desafios cotidianos.
A educação musical tem como um dos
objetivos proporcionar esse tipo de educação efetiva com resultados positivos, desde que seja estabelecida uma
ação reflexiva entre o educador e o educando. Sendo o professor um favorecedor da aprendizagem, deve assegurar
a liberdade de expressão e criar oportunidades diversificadas, desafiadoras e produtoras de experiências relevantes e importantes para os mesmos.
A metodologia utilizada será a pesquisa bibliográfica, visa dialogar com autores que já escreveram sobre o assunto em questão e buscar alternativas de

utilização da música a educação infantil.
Esta pesquisa terá início com um resgate
histórico da importância da música na sociedade desde a Antiga Grécia, bem como,
abordará discussões sobre os benefícios
da música no desenvolvimento da criança
e a presença da música nos diversos ambientes das escolas de educação infantil.
Desta forma espera-se que este
trabalho possa auxiliar no desenvolvimento de atividades que envolva a música na educação infantil.

BREVE HISTÓRICO DA MÚSICA
NA EDUCAÇÃO
A palavra “música” tem origem na mitologia grega e significa “a arte das musas”.
Ao longo da história, vários estudiosos escreveram ou falaram da importância da música para humanidade.
Na Grécia antiga, Pitágoras de Samos,
um dos filósofos da época, ensinava como
alguns acordes musicais e certas melodias
ampliaram determinadas reações no organismo humano. A música supera à Antiguidade Clássica. Segundo dados antropológicos, as músicas eram usadas em cerimoniais.
Na idade Média tinha-se a certeza que
a música não poderia ter outros sons
que não fossem as vozes masculinas. No
canto gregoriano não se permitia a utilização de vozes de crianças e mulheres,
tão pouco o emprego de instrumentos musicais, pois eram considerados
481
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profanos os sons por eles produzidos.
No século XVII, na Europa, a música
sofreu a influência de duas tendências: a
primeira, chamada de racionalismo, defendia o ensino da teoria musical; e a segunda,
o sensorialismo, preferia a prática musical.
No Brasil, a música chegou muito antes
dos colonizadores portugueses, já que os
índios, tinham sua cultura, e ela, teve sua
origem com a mistura de culturas europeias, africanas e indígenas. Não se discute
ou se nega a presença da música no cotidiano das pessoas. Ela é uma maneira de expressão artística, tanto no campo popular,
como no erudito. No que se refere o ensino
de música, do descobrimento até a metade do século XX, este acontecia, de forma geral e casual, sem acepção educativa.
Na história da educação no Brasil, o
cuidado com as crianças pequenas não
tinha grande importância para sociedade,
e permaneceu assim por um longo período.
Na escola o canto era utilizado para controlar a integração dos alunos, dessa forma dando pouco destaque aos aspectos
musicais nas perspectivas pedagógicas.
Em 1967 foram criados 40 cargos de
Educador Musical, 25 no padrão L, com
provimento por concurso de provas e títulos, e 15 no Padrão M, com provimento
mediante promoção. Para ocupar o cargo,
o Educador Musical precisava, ainda, portar diploma, reconhecido por lei, de canto Orfeônico do conservatório Musical.

Nos Anos 70, a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (Lei nº 5692/71) consolidou a polivalência das áreas artísticas
– música, teatro e artes plásticas concomitantemente, a Educação Artística foi incluída nos currículos de 1º e 2º graus, sendo
ministrada a partir de 5ª série por um professor polivalente e nas séries anteriores,
incluindo a Pré-escola, por um professor.
Atualmente para comprovar a importância da música na Educação Infantil
é pesquisar o complexo de leis e documentos oficiais na dimensão relacionados
à educação, tais como: a Constituição de
1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (1990), a LDBEN 9394/96,
o Referencial Curricular Nacional para
a Educação Infantil (1998) além de normatização em níveis estadual e municipal. Estes últimos documentos foram
criados como forma a fazer um novo
redimensionamento das práticas pedagógicas das escolas de Educação Infantil
e
seus
conceitos.
Com a lei LDBEN (1996) instituída como
a lei nº 9.394, traz a música como uma linguagem possível na educação infantil, pois
a mesma fará parte da educação básica.
Em 1988, foi publicado, pelo Ministério da
Educação (MEC) o Referencial Curricular
Nacional para Educação Infantil – RCNEI
(Brasil, 1998), que ressalta à presença da
música na educação infantil, o documento traz orientações objetivas e conteúdo
a serem trabalhados pelos professores.
A música possibilita a interação social
e outras fontes como os meios de comu482
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nicação, presentes no cotidiano das crianças. Brincando manifestam-se espontaneamente, quando em família ou por
intervenção do professor na escola, possibilita o convívio da criança com a música.
Em diversas situações de interação, elas
vivem ou entram em contato com a música.
Em relação a isso o RCNEI explica que:
O ambiente sonoro, assim como presença da música em diferentes e variadas situações do cotidiano
fazem com que os bebês, e crianças iniciem seu processo de musicalização de forma intuitiva. Adultos cantam melodias curtas, cantigas de ninar, fazem brincadeiras cantadas, com rimas parlendas, reconhecendo
o fascínio que tais jogos exercem (Brasil, 1998. p.51).

Dessa forma, cabe ao professor proporcionar momentos que envolvem a inserção
da música no contexto de sala de aula, no
qual as crianças possam criar e recriar situações em que a música esteja presente.

AS CONTRIBUIÇÕES DA MÚSICA NO DESENVOLVIMENTO
DA CRIANÇA
Muitas são as contribuições da música no desenvolvimento da criança, já
que a mesma se faz presente antes
mesmo da alfabetização. Esta relação,
muitas vezes, tem seu início no ventre
materno, e no decurso da infância, através das brincadeiras nas quais a música, organiza regras, interações sociais,
recreação, bem estar e aprendizado.
As crianças são sempre muito observadoras, desde pequenas iniciam seu pro-

cesso de assimilação e decodificação dos
sons, e no início do seu aprendizado, buscam diversas situações, interceptando tudo
ao seu redor, incorporando conhecimentos reunindo descobertas por associações.
Ao nascer, já identificam a voz da mãe com
suas cantigas de ninar e escutam sons de
brinquedos que reproduz músicas suaves
que causam sensações de tranquilidade
ao bebê, entre outros objetos que fazem
parte dessa fase do seu desenvolvimento.
Na criação do novo, torna-se um
recurso resistente na educação infantil e no processo de desenvolvimento desde a sua existência,
na
primeira
etapa
de
ensino
social:
a
Pré-escola.
A criança aprecia todas as formas de sons
que lhe são apresentadas, primeiramente
no seu cotidiano familiar ou de seu convívio
social, realizando assim suas primeiras descobertas no que se refere a gênero musical.
A música, indica uma relação entre o
corpo e o sentimento, já que está vinculada à emoção. Ela é a ligação entre o som e
o silêncio, o cair e o sentir, os movimentos
vibratórios e as relações determinadas por
eles. As vibrações sonoras manifestam-se
nas atitudes e movimentos cotidianos
que muitas vezes passam despercebidos.
Na vida, a música está relacionada às
lembranças vividas, sejam elas boas ou
ruins. Ela ocupa um lugar de destaque
na história da humanidade, pois retrata a diversidade de culturas existentes,
servindo como ferramenta na repro483
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dução de diferentes épocas, possibilitando um olhar diferenciado, crítico e reflexivo relacionados as questões sociais.
Atualmente, além da capacidade de
aproximar crianças, jovens e adultos,
seja para cantar, tocar um instrumento ou simplesmente ouvir e internalizar
os sons e ritmos, a música possibilita
aos adolescentes identificação por um
mesmo gênero, dando-lhes a sensação
de pertencerem a um grupo e reforçar
sua identidade. (GAMBA, 2004 p.27).
A musicalização infantil auxilia no
desenvolvimento da percepção sensitiva
relacionado aos parâmetros sonoros – altura, timbre, intensidade e duração – além
de proporcionar o domínio rítmico-motor;
favorece o uso da voz falada e cantada;
a criatividade em todas as áreas; amplifica as percepções auditivas, visual e tátil;
ampliar a concentração, a atenção, o raciocínio, a memória, a associação, a dissociação, a codificação, e decodificação, etc.
Apesar de contribuir para o desenvolvimento de habilidades e competências da criança, a música não
caminha sozinha na tarefa de formá-los.
A combinação harmoniosa de sons, faz
da música um componente de comunicação e identificação dos povos. Dessa
forma, a mesma torna-se essencial no contexto educativo, pois tem como função
uma ligação na propagação dos conhecimentos acumulados pelos povos antigos.

A relevância da música na aprendizagem
infantil, pois consegue trabalhar a personalidade da criança promovendo o desenvolvimento de hábitos, atitudes e comportamentos que expõe sentimentos e emoções.
Existe a necessidade da música
no
processo de educação, e, quando este é conduzido por pessoas capacitadas e responsáveis, deixa de ser
apenas brincadeiras, favorecendo uma
brilhante vivência, estimulando o desenvolvimento espontâneo de expressão.
Dessa forma, a música recuperar o seu
requisito de linguagem natural, existente,
de pensamentos e emoções. A música
reflete uma relevante fonte de incentivos, harmonia e satisfação para a criança.
Para Chiarelli (2005), a música é importante e tem um papel fundamental para a
evolução da inteligência, convívio social
da criança e a harmonia pessoal, facilitando a interação. Para ele a música é indispensável na educação, seja como atividade
ou como instrumento de uso na interdisciplinaridade na educação infantil, dando
inclusive proposta de atividade para isso.
É fato que todos os sentidos humanos são imprescindíveis para o conhecimento e exploração
do mundo,
porém, o que muitas pessoas desconhecem é que a audição é um dos mais importantes meios para a exploração precisa e rica de vivências e descobertas.
O som é criado de gestos e movimento vibratórios, interessante observar a
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natureza, a existência das variedades
de sons presentes no planeta, são classificadas como: altura, duração, intensidade, timbre e a densidade; as variações
que o som proporciona: sons graves,
agudos, curto ou longo, forte e fraco,
sons específicos que cada objeto ou determinada voz que uma pessoa tem.

dade, a concentração, a socialização,
o equilíbrio, a discriminação auditiva,
o ritmo, a criatividade, as linguagens
oral e escrita, além de contribuir no
processo de ensino aprendizagem.
Estudos mostram que as experiências
da infância auxiliam a formar os circuitos
do cérebro para a música, a matemática,
a linguagem e a emoção (BEGLEY, 2002
p.5). A música é notada mediante a parte
do cérebro que recebe os estímulos das
emoções, das sensações e dos sentimentos, sem antes ser exposta aos centros
cerebrais envolvidos com a inteligência
e a razão. O cérebro e o aprendizado de
música estão intimamente ligados, pois
é por intermédio dos estímulos recebidos que as fibras nervosas são ativadas,
dotando o cérebro de habilidades
nas diversas áreas do conhecimento.

As vivências rítmicas e musicais permitem uma atuação ativa quanto a ver,
ouvir e tocar, desenvolvendo os sentidos
das crianças. A visão está sendo utilizada
quando acompanha gestos do professor
ou dos colegas. Quando as crianças imitam o canto dos pássaros, as vozes dos
animais ou outros sons existentes na natureza, descobre seus próprios potenciais
e sua relação com o ambiente que o cerca.
A partir das vivências musicais, a criança
organiza seu pensamento e sua inteligência e o conhecimento, vai se desenvolvendo. São diversas oportunidades de
atividades musicais para a criança melhorar sua habilidade motora e a formação
e equilíbrio do sistema nervoso. Desenvolver o senso rítmico produz maior rapidez e rigor aos movimentos da criança.

Na aquisição da linguagem oral,
os circuitos no córtex auditivo responsáveis pelos sons que constitui as
palavras, são interligados quando a criança tem por volta de um ano de idade.
Quanto mais palavras a criança ouvir nessa faixa etária, mais o seu vocabulário vai
aumentando, o que torna imprescindível
que o adulto dialogue e cante muito com ela.

A criança vai construindo sua identidade no processo sócio afetivo e,
nessa etapa, destaca-se o papel que a
autoestima e autorrealização desempenham no desenvolvimento sócio afetivo. As atividades musicais coletivas,
promovem a socialização infantil, a autoestima, a participação e a cooperação

A MÚSICA EM TODOS OS AMBIENTES DA ESCOLA
Na educação musical, como nos outros campos da educação, são as pedagogias da readaptação que mostram os
percursos, a abertura, as opções para o
avanço e renovação da própria pedagogia.

Muitos estudos reforçam que a música desenvolve na criança a sensibili485
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Assim, na educação infantil os fatos
musicais devem diminuir procedimentos,
comportamentos motores e gestuais (ritmos marcados caminhando, batidos com as
mãos, e até mesmo falados), inseparáveis
da educação perceptiva propriamente dita.
O som e o ritmo são elementos básicos
da música, especificamente empregados
no coletivo, na totalidade da expressão
musical, podem estimular e refinar a sensibilidade da criança, provocar nas mesmas
reações de simpatia e interesse, prender a
sua atenção e estimular sua vontade auxiliando a estabelecer a ação educativa.
A expressão musical pode, ao mesmo tempo, representar um meio do professor entender a criança, pois as mudanças, que sofrem torna-se aparente
em suas experiências criativas e rítmicas.
Na educação infantil é importante a
inclusão de diversas modalidades de expressão musical, pois é o período de grande
plasticidade nervosa e consequentemente
de profundas e duradoras fixações. A riqueza de estímulos que a criança recebe por
meio da diversidade musical acumulada,
auxilia no desenvolvimento intelectual.
Há diversas áreas do desenvolvimento
como a cognitiva, afetiva social, linguística e psicomotora; a música promove a
evolução de todas essas áreas, pois não
tem como desenvolver de forma individual, porque todas estão unidas e motivadas
pela linguagem da música, que estimula
expressão sentimental, pensamento, movimento, interação social e outros. Envolvendo todo esse enredo, a música trans-

forma-se em ferramenta a ser trabalhada e
áreas diferentes de disciplinas no contexto
da educação infantil, como forma atenuante para aprendizagem de matemática,
educação física e outras, pois essa relação
de áreas é imprescindível pois, faz parte do lúdico, da integração para o ensino
e aprendizagem da criança nessa etapa.
A educação infantil é a perfeita etapa
para estimular o senso, o ritmo e a audição, acordando a empatia da criança e
a interação no canto coletivo, conhecer
e analisar algo, a distinguir coisas e ter a
noção de organização do tempo, por meio
da música a importância desse estímulo
desde cedo é conveniente ao momento de
ensino e aprendizagem que faz parte deste
tempo no processo do desenvolvimento.
Uma equipe de pesquisadores que
estuda a ligação e a inteligência informa que o treinamento em música é
muito superior ao ensino da informática, levando a ampliar as habilidades
de raciocínio abstrato nas crianças.
Essas pesquisas revelam que as mesmas
que estudam música demonstram desempenho melhor na escola e na vida, uma
vez que o aprendizado musical aumenta
o intelecto e promove progressos em diversos aspectos da vivência escolar, como
na interação do grupo e na solução de
problemas, além de estimular a disciplina.
Toda situação que desperte o interesse, a criatividade e a ação própria da
criança torna-se compatível à aplicação
do jogo como metodologia. O aprendizado musical e lúdico, por meio do
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jogo, é a única maneira de alcançar o
aluno. No jogo o desafio sempre existe.
Há sempre um caráter novo, e a novidade é imprescindível para provocar o interesse e a curiosidade infantil. A expressão musical da criança
deverá ser vivenciada através da voz e
do movimento, da prática e da audição.
Sempre que possível a descoberta e a
experimentação musical da criança deverão ser feitas nas brincadeiras de roda
ao ar livre ou na sala. Hoje, graças aos diversos estudos realizados nessa área, sabe-se que a música treina o cérebro para
situações superiores de raciocínio. A afirmação que a musicalização é um grande recurso a ser utilizado desde a Educação Infantil à Universidade. (GAMBA, 2004 p.34)
Ensinar música, está relacionado com
a assimilação e empatia do educador em
perceber como esta pode auxiliá-lo em
sala, tendo em vista o que as crianças
desejam trabalhar correspondente ao que
o educador planejou. Propondo atividades
e coordenando, porém, é necessário
que as crianças participem, também optam por músicas ou atividades musicais.
A música propõe, favorecer e colaborar
no desenvolvimento dos alunos, sem beneficiar apenas alguns, compreendendo esta,
não como uma atividade mecânica e pouca
produtiva, mas, envolve uma atividade coordenada e contextualizada. Na educação
infantil, pode-se procurar um trabalho que
leve o aluno a vivenciar sensações e sentimentos como de tristeza, alegria, e que
venha expor esses sentimentos por meio
da utilização dos instrumentos musicais.

Para que o ensino da música na educação infantil mantenha relação do prático e o pedagógico, ela precisa ser utilizada
como ferramenta educacional e para isso
é importante explorar diversas probabilidades nos diferentes momentos da aula.
O ensino da música, não tem como objetivo formar músicos, cabe a ela proporcionar a criatividade, já que algumas vezes
a escola abre pouco espaço para a criança
criar, e a música, pode ser um caminho muito produtivo para essa prática.
É importante não limitar o trabalho a
um “cantar” em sala de aula, vale debater com as crianças o que desejam fazer com relação as canções que querem
cantar ou ouvir, e se tem alguma sugestão sobre o assunto debatido em aula.
As descobertas e o aprendizado acontecem através de brincadeira de roda,
cantigas folclóricas, dramatizações, jogos de mãos, bandinhas rítmicas, parlendas e outras atividades, que auxiliam no resgate da cultura popular e
eternizam valores da sociedade que são
transferidos de geração para geração.
De acordo o Referencial Curricular para
a Educação Infantil: Um fator a ser explorado dentro da linguagem musical é a
falta de ações pedagógica que atendam.
A escassez de formação específica em
música é um dificultador das ações pedagógica do educador, levando muitos a
trata-la tão somente como uma atividade
487
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do cotidiano, sem maiores conotações ou
expectativas. Dentro do contexto escolar o
que se encontra são concepções pedagógicas que não usam as estratégias cabíveis
para o desenvolvimento dessa prática.
As possibilidades de se trabalhar
com a linguagem musical são diversas.
O fazer musical age sobre a sensibilidade, o raciocínio lógico, a expressão
corporal e, principalmente, desenvolve o lado mais humano das crianças.
Os fundamentos práticos de um trabalho
musical na Educação Infantil comprovam
que se deve ter como prioridade inicial a
vivência de ritmos e sons pela criança, compreendida como execução e participação
criadora. Além do aumento da acuidade auditiva, a procura de sons nas diversas partes do corpo propicia experiências táteis.
A
criança
identifica
sensações
que provem do corpo e percebe as
relações que as diferentes partes do
corpo possuem umas com as outras.
Uma ideia motivadora é o Parque Sonoro, que possibilita a investigação acerca dos sons, a abertura para o novo. A
relação da criança com o objeto, transformação do objeto em instrumento, interagindo, atuando e imaginando – a
exploração sonora, rítmica e melódica.
A participação efetiva deve-se a própria
reeducação, de quem vive em um mundo
sonoro, mas que eventualmente para ouvir os sons ao seu redor. O professor é
o principal facilitador dessa observação
e deve oferecer à criança “um encorajamento delicadamente equilibrado” funda-

mentos para engrandecer sua experiencia.
Para participar, devemos reeducar antes a nós mesmos, que vivemos em um
mundo sonoro, mas raramente paramos para ouvir os sons que nos cercam.
Cabe à professora observar e oferecer
à criança “um encorajamento delicadamente equilibrado”, apoio para enriquecer sua experiência. (SÃO PAULO, 2015).
ideia é que a criança por meio da interação com os espaços e objetos contidos no Parque Sonoro, vivencie experiências sensoriais e de exploração musical
e seja protagonista na transformação de
objetos em instrumentos musicais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho visa entender os enfoques
favoráveis que o ensino da música pode
proporcionar as crianças de educação
infantil, bem como analisar a importância da sua contribuição na interação
das crianças e os espaços da unidade.
Apontar como a música pode ser utilizada nos espaços internos e externos da
escola e compreender o conceito da música enquanto instrumento pedagógico,
também foram destacados neste estudo.
É possível concluir que, a música é uma
importante aliada dos professores, pois
proporciona sensações diversas nas crianças, que vão desde momentos de tranquilidade a uma movimentação intensa
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em atividades envolvendo música e dança.
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A ARTE DAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS E O PROCESSO DE
ALFABETIZAÇÃO
RESUMO: Este trabalho tem por objetivo discorrer sobre, de que forma a arte das
histórias em quadrinhos pode ser um importante instrumentos, no processo de alfabetização, e como podemos trabalhar artes nas séries iniciais promovendo uma interdisciplinaridade, uma vez que, pode se alfabetizar letrando e podemos alfabetizar e letrar através das Artes das Histórias em Quadrinhos. Há muito tempo as Histórias em
Quadrinhos fazem parte de nosso cotidiano as quais são lidas por muitas pessoas e
espalhadas por todo mundo, logo está definido que esta prática de leitura não é um
simples lazer, os quadrinhos são também um potente meio de comunicação, portanto
tendo como objetivo demonstrar as influências das Histórias em Quadrinhos na prática
da educação escolar principalmente na Educação Infantil, proporcionando o contato
da leitura e escrita por meio da imagem. As Histórias em Quadrinhos devem ser instrumentos de educação. Elas podem sim educar, ensinar, principalmente por meio de
sua arte. Os procedimentos metodológicos para realização deste trabalho consistiram
na realização de pesquisa em livros, sites e registros oficiais. A arte contribui de forma
significativa no processo de ensino-aprendizagem, por meio da leitura de vários textos
de autores reconhecidos. Mostraremos como a arte dos Quadrinhos vem sendo ensinada nas escolas e apontaremos um novo caminho de forma que o aluno não se prenda
mais somente a cópia ou a atividades que não fazem sentido nenhum, para ele, além
de apresentarmos uma análise de dados destacando o que os professores de artes entendem sobre alfabetização e letramento e como ambos podem caminhar em conjunto.
Palavras-chave: Arte; Alfabetização; Histórias em Quadrinhos; Educação.
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INTRODUÇÃO
Há muito tempo as Histórias
em Quadrinhos, fazem parte do
nosso cotidiano, elas são lidas
por milhares de pessoas, estando espalhadas por todo o mundo.
No Brasil, os quadrinhos começaram
a aparecer em 1905. Eles podem ser
comprados em bancas, ser vistos em
tiras de jornais e outros. Logo, está
definido que esta prática de leitura não é um simples lazer e podemos
perceber que além de prazer de leitura
e arte. Suas composições com textos,
imagens, grafismo, cores e fatos acabam harmonizando e transportando os
leitores, até mesmo os mais pequeninos
a um mundo irreal de grande fantasia.
Neste mundo, na maioria das vezes, o aficionado as desligado de sua
realidade e passa a viver a utopia da
história. Por esse motivo, temos como
objetivo demonstrar as influências das
Histórias em Quadrinhos na prática da
educação escolar, principalmente na
Educação Infantil, enfocando os desenhos, imagens e cores que despertam
para o contato com a leitura e escrita.
Os quadrinhos podem educar e ensinar ser um instrumento de educação.
O professor precisa auxiliar o aluno, em seu processo de desenvolvimento ético, estético, observação, sensibilidade e criatividade.

Este trabalho tem por objetivo discorrer sobre, de que forma a arte das
histórias em Quadrinhos pode ser um
importante instrumento, no processo
de alfabetização e como podemos trabalhar artes nas séries iniciais, principalmente na Educação infantil, promovendo
uma interdisciplinaridade, uma vez que,
pode se alfabetizar letrando e podemos alfabetizar e letrar através das Artes.
É importante ressaltar que através
desse trabalho fica claro entender que é
necessário propiciar aos alunos, o desenvolvimento da escrita, oralidade, leitura, pintura e expressão corporal, pois a
arte nos faz enxergar o mundo e as pessoas de várias formas, fazendo-nos sentir, pensar, criar/recriar levando-nos a
criticidade e a reflexão. Mostraremos o
quanto o processo de ensino-aprendizagem, não vem alcançando os índices de
aproveitamento nos resultados das provas
das avaliações nacionais e internacionais.
Este trabalho tem como propósito incentivar novas pesquisas, para subsidiar
os docentes a desenvolverem uma educação de qualidade, voltados para o processo de ensino - aprendizagem de acordo
com o meio social, em que o aluno esteja
inserido, pois este é o ponto de partida.
De acordo com os exames nacionais e
internacionais, são muitas as deficiências
de escrita e leitura dos nossos alunos,
isso mostra o quanto à educação é precária e falha, pois cada escola desenvolvia
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seus conteúdos de ensino, muitos defasados, e dessa forma elaboravam sua proposta pedagógica baseada em livros didáticos,
não sendo possível assegurar se os conteúdos, competências e habilidades avaliadas eram os apreendidos em sala de aula.

A escola deve proporcionar aos seus
alunos, uma educação de qualidade voltada para o bem comum de todos a sua volta, e para isso ela tem de deixar para trás
algumas técnicas e pensamentos, que não
atendem a atual realidade do ensino nos
dias de hoje. Tanto as leituras quanto a escrita ganharam um sentido maior, pois não
basta saber ler e escrever é preciso utilizar
tais conhecimentos, nas mais diversas situações, em que a vida nos exige só assim
formaremos indivíduos autônomos e auto
críticos, atuantes, pensantes e participativos das ações e do mundo que os rodeia.
A arte dos Quadrinhos vem sendo ensinada nas escolas e apontaremos um novo
caminho de forma que o aluno não se prenda mais somente a cópia ou a atividades que
não fazem sentido nenhum, para ele, além
de apresentarmos uma análise de dados destacando o que os professores de artes entendem sobre alfabetização e letramento e
como ambos podem caminhar em conjunto.
Com foco na Arte das Histórias em
Quadrinhos (HQ) suas composições com
textos, imagens, grafismo, cores e fatos
acabam harmonizando e transportando os
leitores, até mesmo os mais pequeninos a
um mundo irreal de grande fantasia. Neste

mundo na maioria das vezes o aficionado as desliga de sua realidade e passa
a viver a utopia da história, facilitando
o processo de ensino – aprendizagem.

AS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS E
SUA RELAÇÃO COM A LEITURA E A
EDUCAÇÃO
Para ler HQ não é preciso saber ler.
Aliás, os quadrinhos parecem mesmo, feitos sob encomenda para apresentar as letras. Elas são coloridas, têm
textos curtos e são velhos conhecidos
das crianças, que costuma ter contato com eles quando ainda usam fraldas.
Uma HQ com uma boa narrativa pode proporcionar à criança, mesmo não alfabetizada, associação dos
verbetes aos desenhos e as histórias.
As HQ podem ser comumente interpretadas como uma forma de encantar
e apaixonar as gerações. Existem muitas
pessoas fascinadas pelas HQ, muitas delas
adolescentes e jovens adultos que mês
após mês, esperam por mais uma edição
com humor, ação e aventura. Assim, cada
vez mais nota-se a utilização das HQ em
diversas áreas, alargando o seu foco inicial que seria o passatempo e o entretenimento de uma leitura relaxada e divertida, fazendo com que sejam levadas á
sério, possuindo milhões de leitores fiéis.
Mas nem sempre foi assim, houve um
tempo em que as HQ eram desprezadas e condenadas por ser uma leitura
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simples e popularizada. Para os professores mais conservadores, uma preguiça
mental, um meio de desestimular a leitura e empobrecer a cultura dos estudantes. Para filósofos uma propaganda
política e de reforço em determinados
valores ideológicos. Para leitores, está
sempre foi apenas uma boa e agradável
forma de se divertir além de informar.

HQ não atrapalham de forma alguma
na alfabetização, não diminuem o interesse pela leitura ou pelo estudo e
muito menos promovem a formação
do leitor intelectualmente limitado.
Cada vez mais utilizados como recursos pedagógicos as HQ são introduzidas
em sala de aula promovendo e estimulando o aprendizado e trazendo alegria
e descontração para os educandos.

Durante a fase de aprender a ler e a
escrever, a criança começa a desenvolver a mania de ler tudo o que vê (revistas. Cartazes, gibis...). Procurando assim,
despertar em sua mente, relacionando a
“palavra”, com a imagem que esta ilustrada. Esta associação de texto com imagem
é algo que já nasce com o ser humano,
que sempre utilizou a figura simbólica ou denotativa para expressar-se.

A HQ é um material que se apresenta com uma linguagem visual que ajuda na evolução e reconhecimento das
palavras, além de ser de fácil manipulação e acesso, utiliza a letra de imprensa maiúscula em tipo bastão, que proporcionam melhor reconhecimento e
identificação por parte das crianças.

Hoje em dia, há diversas ferramentas
que podem associar a imagem com o texto, sendo elas, escritas ou verbais. Assim
como a ferramenta impressa, a HQ. Ela
apresenta textos corridos (recordatórios),
narrativos, diálogos, pensamentos, ações
visuais e entre outras. De maneira que faça
o leitor, no caso a criança, compreender
o conteúdo e aprender novas coisas (palavras, acontecimentos diários, lição de
moral) e, também, conteúdos pedagógicos, (história, geografia, matemática...).

Na Educação Infantil, a utilização das
HQ permite desenvolver uma série de
atividades que vão desde a leitura e interpretação das histórias até a elaboração
de diálogos. Diante de um nível menor de
dificuldade, as crianças sentem-se mais
leitoras, o que se apresenta como um forte
estímulo ao processo da alfabetização. A
forma de retratar o universo infantil, o estilo da escrita e o desenvolvimento dos enredos das histórias são elementos que atraem
a atenção e interesse das crianças leitoras.

Há aproximadamente 25 anos, a educação e as HQ estão se reconciliando e
de certa forma tornando-se inseparáveis,
isso devido ao seu fácil entendimento e
utilização de transmissão de informações
através de dizeres simples e acessíveis.
Sabe-se muito bem que as boas

As HQ podem contribuir para a formação de uma consciência crítica nas crianças, permitindo um aprendizado mais
eficaz de conceitos escolares e também
possibilitando sua ação nas escolas através
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de exercícios e atividades. Têm também
como identificação diversas transmissões
de conteúdos, ela serve de transmissão de
sentimento por parte da criança e do leitor
de um modo geral (medos, desejos...).
Mesmo sabendo que o uso das HQ ajuda
a desenvolver o aprendizado nas crianças
nem todos estão a favor. Muitos professores acham que as HQ não são boas
referências, pois apresentam gírias, demonstram violência e são dinâmicas demais.
Apesar da ampla aceitação dos
quadrinhos, não se pode ignorar que
mesmo após um século de vida, eles
ainda encontram resistência em diversos setores da educação e da cultura.
Preconceito é a palavra chave para
entender o porquê de tantas críticas ao
gênero. Como na literatura ou no cinema, as HQ há trabalhos bons e ruins,
infelizmente como a arte seqüencial
esteve sempre associada à idéia de comunicação com o público dito inculto, as
elites da época de seu nascimento, trataram logo de condenar os quadrinhos.
Na verdade, quase todas as formas de
entretenimento para consumo popular
costumam sofrer esse tipo de preconceito, são julgadas e condenadas antes
mesmo de avaliar seu potencial artístico.
Na medida em que uma
minada
produção
cultural,

deterorigi-

nalmente identificado com o gosto
popular, vai conquistando o público consumidor de melhor condição socioeconômica, os preconceitos costumam diminuir.
A HQ possui uma linguagem muito
apreciada entre crianças e adolescentes e
não deve ser ignorada pela escola “Cabe
ao professor trabalhar com a diversidade
de linguagens presentes nas histórias em
quadrinhos, fazendo as crianças interagirem e discutirem os temas apresentados” propõe Luyten 1987, que buscou
interação dos quadrinhos com as disciplinas curriculares e implantou um projeto
sobre o tema na escola em que trabalha.
As HQs podem abordar conteúdos
curriculares, além de promover a difusão
de valores positivos e o resgate de culturas. As mensagens possibilitam várias
abordagens e interpretações, mesclando o melhor da literatura com os recursos visuais da fotografia, desenho e pintura. Com sua leitura lúdica e agradável,
temas importantes são rapidamente digeridos, o que enriquece discussões em
sala de aula e auxilia a fixar conteúdos.
A utilização dos quadrinhos auxilia as
crianças em disciplinas como história,
geografia, português, matemática e também traz reflexões sobre valores. O educar que quiser inserir os quadrinhos em
suas aulas deve debruçar-se sobre esta
arte e descobrir seus potenciais, porém,
também precisa filtrar alguns conteúdos e influências, já que nem todas as
histórias são inocentes.( Luyten, 1987).
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Nos anos 90 a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação LDB e os Parâmetros Curriculares Nacionais PCNs revêem a utilização das histórias em quadrinhos como
recurso didático-pedagógico, recomendando a inserção das mesmas nas aulas.
Mas se um professor decidir adotá-las vai se deparar com uma verdadeira
lacuna
na
bibliografia.

A INFLUÊNCIA DAS HISTÓRIAS
EM QUADRINHOS NA EDUCAÇÃO
Num país (Brasil) onde a educação
permanece como uma das áreas mais
fragilizadas, com investimentos insuficientes e professores buscando alternativas para despertar o interesse dos
alunos, utilizarem histórias em quadrinhos é opção eficiente e de baixo custo.
A primeira vista dizer que as HQ funcionam na sala de aula pode parecer
duvidoso, mas conhecer as experiências de alguns professores que têm
obtido a partir dessa novidade pode
fazer os céticos mudarem de idéia.
As histórias em quadrinhos podem
abordar conteúdos curriculares, alem de
promover a difusão de valores positivos
e o resgate de culturas. As mensagens
possibilitam várias abordagens e interpretações, mesclando o melhor da literatura com os recursos visuais da fotografia,
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desenho e pintura. Com sua leitura lúdica e agradável, temas importantes são
rapidamente digeridos, o que enriquece
discussões em sala de aula e auxilia a fixar conteúdos LUYTEN (1987).
A utilização dos quadrinhos auxilia as
crianças em disciplinas como história,
geografia, português, matemática e também traz reflexões sobre valores. O educador que quiser inserir os quadrinhos em
suas aulas deve debruçar-se sobre esta arte
e descobrir seus potenciais, porém, também precisa filtrar alguns conteúdos e influências, já que nem todas as histórias são
inocentes. (LUYTEN, 1987).		
				
As HQ possuem enfoque comportamentalista na Educação Infantil, procurando qualificar e identificar as atitudes
e conceitos transmitidos por personagens e histórias, traçando paralelos entre o real e o imaginário, porém na idade
infantil, as HQ geram muita influência
no comportamento e atitudes das crianças, por meio dos personagens e conceitos transmitidos, mas não podemos
deixar de destacar, que tais influências
podem ser a favor ou contra o personagem e seu meio. (CAVALCANTI, 1985).
O que mais influi na escolha da leitura das histórias em quadrinhos, pelas crianças é a preferência pelo personagem,
ou a indicação e opinião dos amigos. E
que grande parte dos leitores conversa
entre si sobre os personagens e histórias.
De acordo com Vergueiro (2004) este
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fato só confirma, que as crianças usam
as HQ como meio de sociabilidade e
isto parece ocorrer também entre os adolescentes, porém, com objetivos louváveis, que dignificam a linguagem das
histórias em quadrinhos e o processo
educativo. A revista da Turma da Mônica merece ser objeto de atenção de pais
e professores preocupados com um ensino agradável e de maior qualidade.
Nos últimos anos, cresceu o interesse pelo uso das histórias em quadrinhos na educação formal, com professores de todos os níveis aceitando o
incentivo oficial oferecido pela LDB
e pelos PCNs (CALAZANS, 2005).
Cada vez mais utilizados como recursos pedagógicos as HQ são introduzidas em sala de aula promovendo
e estimulando o aprendizado e trazendo alegria e descontração para os educandos (crianças), é o que muitas escolas de educação infantil estão fazendo,
com bons e surpreendentes resultados.
As HQ é um material que se apresenta com uma linguagem visual que ajuda na evolução e reconhecimento das
palavras, além de ser de fácil manipulação e acesso, utiliza a letra de imprensa maiúscula em tipo``bastão´´, que
proporcionam melhor reconhecimento
e identificação por parte das crianças.
A associação de imagem e texto é
uma das razões que levam, inclusive o
Ministério da Educação e Cultura (MEC),

a recomendar através dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), o
uso das HQ como uma alternativa de
apoio para conteúdos disciplinares da
1ª a 4ª série do ensino fundamental.
Na Educação Infantil, a utilização das
HQ permite desenvolver uma série de
atividades que vão desde a leitura e interpretação das histórias até a elaboração
de diálogos. Diante de um nível menor de
dificuldade, as crianças sentem-se mais
leitoras, o que se apresenta como um forte
estímulo ao processo da alfabetização. A
forma de retratar o universo infantil, o estilo da escrita e o desenvolvimento dos enredos das histórias são elementos que atraem
a atenção e interesse das crianças leitoras.
Pesquisas recentes e estudos comprovam
que cerca de mais de 8% dos leitores adultos começaram a ler HQ durante o processo
de alfabetização, sendo assim a utilização
das HQ como fonte de recurso pedagógico torna-se uma tendência cada vez maior.
As HQ podem contribuir para a formação de uma consciência crítica nas
crianças, permitindo um aprendizado
mais eficaz de conceitos escolares e também possibilitando sua ação nas escolas através de exercícios e atividades.
Mesmo sabendo que o uso das HQ ajuda
a desenvolver o aprendizado nas crianças
nem todos estão a favor. Muitos professores acham que as HQ não são boas
referências, pois apresentam gírias , demonstram violência e são dinâmicas demais.
Para o bibliógrafo José Medlin, “o
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que a criança lê é mais ou menos irrelevante, porque cria o hábito. Depois vem a
seleção do que é preferencial ler. Não se
deve ser muito restrito ou severo nesse
tipo de leitura. Ler gibi é melhor do que
ver tv. O importante é criar o hábito”.

OS
PRECONCEITOS
COM
RELAÇÃO
ÀS
HISTÓRIAS
EM
QUADRINHOS
Apesar da ampla aceitação dos
quadrinhos, não se pode ignorar que
mesmo após um século de vida, eles
ainda encontram resistência em diversos setores da educação e da cultura.
Preconceito é a palavra chave para
entender o por que de tantas críticas ao
gênero. Como na literatura ou no cinema, as HQ há trabalhos bons e ruins,
infelizmente como a arte seqüencial
esteve sempre associada à idéia de comunicação com o público dito inculto, as
elites da época de seu nascimento, trataram logo de condenar os quadrinhos.
Na verdade, quase todas as formas de
entretenimento para consumo popular
costumam sofrer esse tipo de preconceito, são julgadas e condenadas antes
mesmo de avaliar seu potencial artístico.
Há grupos de pessoas, mesmo numa
sociedade de massa como a nossa que hostilizam a produção cultural voltada para o grande público, ou
mesmo para as gerações mais jovens.
Essa é uma forma de preconceito cultural, e já atingiu em diferentes momentos os quadrinhos, o
cinema, o samba, o rádio, a tv, etc.
Na medida em que uma determinada
497

produção cultural, originalmente identificado
com o gosto popular, vai conquistando o público consumidor de melhor condição socioeconômica, os preconceitos costumam diminuir.

CONCLUSÃO
A pesquisa bibliográfica deu-nos base para
concluir que as HQ exercem uma série de
influências positivas na educação, observamos que, as HQ desde seu surgimento, vêm
atuando como um meio de comunicação
de massa, seduzindo a mente dos leitores.
Nosso estudo buscou de maneira simples, demonstrar o quanto os quadrinhos
participam na vida de todos e de que forma
contribuem para um comportamento leitor.
Constatamos também que as HQ para
muitas crianças são os primeiros contatos com o universo das letras e das imagens. Propiciando chances para o leitor
usar sua imaginação criadora, tornando-se também um co-autor da história.
Demonstrando que as HQ constituem-se
num poderoso meio de comunicação que
diverte, ensina educa. É preciso estudos
e reflexões aprofundadas para entender um bom trabalho e interesse de alguns.
Que esse trabalho possa servir e conscientizar não só os profissionais da educação, mas
a todos de forma geral, pois a participação de
cada um é muito importante na sociedade.
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COMO FORMAR ALUNOS LEITORES E ESCRITORES EM LÍNGUA INGLESA NO ENSINO FUNDAMENTAL II
RESUMO: O ensino de Língua Inglesa no ensino fundamental e médio enfrenta uma
grande dificuldade em relação à leitura e à escrita. Os alunos encontram-se muito
desinteressados e principalmente, quando se trata de uma língua estrangeira. A desmotivação, aliada às dificuldades que eles, os alunos encontram, tem os distanciado cada
vez mais do contato com a leitura e a escrita. Deve-se ressaltar também que a falta de
material para leitura é um grande problema que aumenta o desinteresse e o desejo de
estar em contato com a leitura. Visando melhorar esse tipo de trabalho dentro da sala
e aula e fora dela e buscando reverter essa situação de dificuldade em que a leitura
de livros em Língua Inglesa se encontra, surgiu a necessidade de estudar este tema.
Palavras-chave: Aprendizagem; Leitura; Escrita; Língua Estrangeira.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho teve como objeto de estudo a importância de
formar alunos escritores e leitores em língua inglesa no ensino fundamental e médio. Seu objetivo foi compreender a importância dos
livros paradidáticos para o ensino da Língua Inglesa, cuja problemática
é o que fazer para conduzir o aluno do ensino fundamental à leitura
e como mostrar para ele a importância da leitura em sua vida escolar
e fora dela. Para isso, apresento no capítulo I, o referencial teórico,
descrevi como é a postura do aluno em relação à leitura e escrita.
E como o professor se apresenta diante do aluno.
Nos demais capítulos pode se perceber que os alunos do ensino fundamental e médio têm extrema dificuldade para ler livros paradidáticos e produzir textos. Existe uma grande resistência por parte dos
alunos em relação à leitura, principalmente por uma questão cultural.
Os alunos não aprendem em casa que ler é importante e seus pais
não os incentivam, por que além de não verem os seus pais lendo
qualquer tipo de literatura, não tem o incentivo para que estes leiam.
Nas escolas não há uma motivação sequer para que eles sintam o desejo de ler, o aluno não é convidado a ler, isso porque, na maioria das
escolas, as bibliotecas não possuem livros de leitura em língua inglesa.
Dessa forma, a leitura de livros paradidáticos vai ficando cada
vez mais distante do aluno, porque a escola não cobra a leitura e
nem dá suporte para que isso aconteça, os pais não incentivam e
os professores não podem trabalhar sem as condições necessárias.
A escola, o aluno e a família precisam conhecer os benefícios
que a leitura de livros paradidáticos em Língua Inglesa possui.
Também precisa saber que a leitura irá auxiliar o aluno no aprendizado e facilitar no contato com a questão cultural como, por exemplo: os usos, costumes e tradições dessa língua estrangeira.
O aluno que lê torna-se mais preparado, mais crítico, melhora o seu vocabulário e tem maior facilidade em identificar estruturas dessa língua alvo, melhorando com tudo isso o seu desempenho escolar e também social, pois quem lê se expressa melhor, fala
501
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melhor, consegue se organizar melhor com as estruturas vocabulares.
DIFICULDADES ENCONTRADAS PELO LEITOR E PELA ESCRITA
Compreender a leitura e a escrita implica na compreensão de
uma série de processos que a constituem como explica a literatura:
O processo de ler é complexo. [...] trazer à mente uma informação necessária, aplicar algum conhecimento a uma situação nova, o engajamento de muitos fatores [...] é essencial
se queremos fazer sentido do texto (KLEIMAN, 2001, p. 13).
Essa compreensão se fez ao indicar para o aluno alguns pontos importantes no momento da leitura. Uma das maiores dificuldades encontradas pelo leitor é justamente a compreensão.
Como continuar uma leitura sem ter compreendido o que começou a ler?
Como continuar interessado sem entender qualquer coisa que tenha lido?
Acompreensão é primordial para que o interesse floresça na mente do leitor.
A leitura em Língua Inglesa se torna desinteressante assim como
qualquer outra leitura quando não há compreensão do que foi
lido. O professor deve perceber essa dificuldade e buscar sanar.
Com o auxílio de estratégias de leitura e utilizando todos os recursos didáticos e paradidáticos que estiverem ao seu alcance, o professor
deve buscar de todas as formas fazer com que o aluno compreenda o
que está lendo, para que ele, o aluno, possa argumentar concordando ou discordando do assunto, tornando-se cada vez mais um leitor
crítico e questionador, apto para expor qual seja o seu ponto de vista.
Ser um bom leitor, participativo e que possui a compreensão e interpretação de sua própria leitura seja ela em uma língua estrangeira, como
a Língua Inglesa é fundamental para esse aluno do ensino fundamental II.
A leitura, assim como a escrita está dentro de um processo mais
amplo que é o da linguagem. O desenvolvimento da capacidade de
leitura implica um desenvolvimento prévio da linguagem e esta requer, além da prontidão biológica, o contato com os membros da
uma sociedade de falantes, “qualquer humano que não tenha suas
faculdades danificadas é capaz de aprender a falar simplesmente
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pelo fato de estar em interação com outros seres humanos e sem necessidade de um treinamento específico” (PEREIRA, 2004, P. 160).
Sendo assim, o contato com a leitura é indispensável. O leitor precisa ter esse contato frequente para o desenvolvimento e compreensão
de sua leitura. Em especial adquirir o hábito da leitura em Língua Inglesa.
A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA, DA ESCOLA E DA SOCIEDADE
Existem fatores extremamente importantes no processo da aquisição da leitura e da escrita. São eles: A família, a escola e a sociedade. A participação da família na construção do leitor é incontestável,
mas também, a escola e a sociedade participam dessa construção.
Todos [...] precisam estar seriamente convencidos da importância da leitura
e dos livros para a vida individual e social [...]. Essa mesma convicção deve ser
então transmitida aos que estão aprendendo a ler (BAMBERGER, 1987, p. 9).
A escola, no entanto terá destaque nesse estudo por ter uma atuação mais sistemática que a das demais instituições nesse processo.
Práticas pedagógicas ou atividades propostas pelos professores isoladamente ou pela escola em conjunto, podem, de acordo com suas características, exercer influências tanto positivas quanto negativas na motivação dos alunos para a leitura.
Alguns autores fazem reflexões críticas sobre práticas pedagógicas relacionadas à leitura, questionando sua validade e adequação, como por exemplo: A
leitura oral ou silenciosa na sala de aula – essa prática pode levar os alunos ao
hábito de ler palavra por palavra e isso poderá dificultar a compreensão do texto.
Bamberger (1987) defende a leitura silenciosa, porque ela facilita a
compreensão, Kleiman (2002), por sua vez, compreende que a leitura em
voz alta permite saber se o aluno está reconhecendo devidamente os signos linguísticos, enquanto que a leitura silenciosa permite à criança ou
adolescente concentrar-se exclusivamente na compreensão do texto.
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A prática da leitura sem orientação – segundo Kleiman (2002), é aquela
em que o professor pede aos alunos que leiam algum texto sem uma prévia
preparação dos mesmos. Para a autora esse tipo de exercício é inibidor
da capacidade de leitura do leitor. O mais adequado seria preparar os
alunos para a leitura expondo-lhes os seus objetivos, fazendo um panorama do texto e instigando-lhes o interesse (curiosidade) pelo que será lido.
Diante desse problema alguns autores estudaram formas de motivar
para a leitura, Epstein, Pintrich e Schunp apud Tapia e Montero (2004)
acreditam que antes de apresentar a tarefa deve-se primeiro incentivar a curiosidade para a atividade e enfatizar sua utilidade; depois
de concluída a tarefa, deve-se informar o correto e o incorreto dando-se ênfase, no entanto, ao processo e ao valor do que foi aprendido.
O papel do professor deve ser de, guiar e incentivar as práticas
autônomas dos alunos, ao mesmo tempo em que não deve impor um
tipo único de leitura; os professores devem elogiar o esforço e o progresso dos alunos e a avaliação deve ter como critérios o processo e
não o resultado. Portanto a família, a escola e a sociedade devem estar
envolvidas neste processo buscando formar cidadãos críticos e conscientes. Leitores que saibam questionar e buscar uma sociedade melhor.
A NECESSIDADE DO HÁBITO DE LEITURA E DA ESCRITA
Os estudos sobre o desenvolvimento de hábitos estão intimamente
ligados aos estudos sobre a motivação. Hull apud Evans (1976) em seus
estudos sobre a motivação “concebe que o hábito se acumula lentamente, de um modo gradual, em resultado do reforço” (EVANS, 1976, p.74).
Concepção semelhante à de Hull tem Bamberger (1987), no que diz
respeito ao processo gradual de desenvolvimento do hábito e à exigência de uma prática regular. Além disso, o autor ressalta a importância do
meio, como participante ativo na construção dos hábitos, “Os hábitos são
mais bem incorporados se têm como base modelos de comportamento tirados do meio, ‘ideais’ apresentados pelos pais, professores e, sobretudo, pelo grupo que o jovem frequenta.” (BAMBERGER, 1987, p. 70).
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O leitor é bastante influenciado pelo meio em que está inserido, se
convive em uma família que não lê e muito menos incentiva o hábito
da leitura, e também convive com colegas que não gostam de ler e passam o tempo apenas com o ambiente da internet, buscando informações
pouco importantes, certamente não haverá a formação de um leitor.
Rubem Alves (2004) ressalta, entretanto, a necessidade e a importância de intercalar momentos de reflexão no ato da leitura, pois
do contrário poderia ocorrer um “processo de destruição do pensamento” (ALVES, 2004, p. 11). Segundo o autor o hábito de ler deve
ser caracterizado pelo ‘prazer’ e não pela quantidade de livros lidos.
Os hábitos de leitura estão intimamente relacionados com os processos motivacionais, logo trabalhar em cima do desenvolvimento deles exige o conhecimento de situações motivadoras ou não, no caso da leitura
“começa com a satisfação de interesses e necessidades inatas, passa depois
à percepção dos benefícios proporcionados pela leitura, para chegar finalmente a uma ligação regular com os livros” (BAMBERGER, 1987, p. 70).
Motivar é um dos fatores de maior relevância no processo de aquisição da
leitura como hábito. Movido pelo interesse de saber, de conhecer algo, até então desconhecido o leitor vai se envolvendo e depois descobre os benefícios
daquele lazer e começa a perceber a ligação que a leitura possui em sua vida.
Essa motivação é observada de acordo com a mudança de comportamento
do leitor. Ele muda sua postura em relação à leitura quando está motivado.
Os fatores envolvidos na motivação para a aprendizagem estão relacionados principalmente à escola (professores, salas de aula, materiais, procedimentos didáticos e etc.). Ao propor suas atividades deve se observar: o método escolhido pelo professor para ensinar e para avaliar, a maneira como ele
trata um determinado assunto, o modo como transfere a importância daquele
conteúdo, os recursos que ele utiliza durante sua aula, o ambiente da sala de
aula, tudo isso interfere diretamente na aprendizagem e na abordagem de
qualquer conteúdo escolar e principalmente durante as aulas de Língua Inglesa.
O professor pode fazer o uso de recursos que tornem a aula mais divertida e mais lúdica para facilitar o ensino e também a aprendizagem. Outro fator importante é quando o aluno realiza a escolha ou aceita de for505
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ma espontânea a atividade mais seguro para fazer outras escolhas em sua
vida cotidiana também. É o momento que ele tem para se expressar, para
ser ouvido e compreendido. Participar desta escolha é para ele uma forma de capaz de detectar qual é o ponto que não está ajudando o aluno.

Ele consegue perceber o que está causando desinteresse, o que desmotiva
durante aquela aprendizagem ou ainda o que está causando a motivação, o que
realmente atrai o aluno para que ele se sinta à vontade com aquele conteúdo.
E assim, motivando o aluno, o professor se sente mais satisfeito
dessa forma, realiza o seu trabalho com maior eficiência e tranquilidade, pois fica confiante que está atingindo o seu objetivo primordial, que é a compreensão do aluno para o conteúdo, ou matéria.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ensinar é um ato que exige dedicação e pesquisa, pois a educação tem sofrido
muitas mudanças devido à transformação constante de nossa sociedade. Sabemos que o professor não é mais o detentor do saber, este é o facilitador do processo ensino aprendizagem, assim é necessário que o educador esteja sempre
se atualizando para proporcionar o melhor conhecimento para seus educandos.
Dessa forma, tomando como ponto principal a disciplina de Língua Estrangeira Moderna que por muito tempo foi taxada como uma disciplina
secundária e sem muito valor, isso devido à falta de reconhecimento da
importância da mesma para o desenvolvimento intelectual de nossos estudantes e até mesmo do despreparo de muitos professores que não obtiveram conhecimentos necessários na formação para ministrar suas aulas.
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Segundo
Hugo
Assmann,
em
seu
livro
Metáforas Novas para Reencantar a educação- Epistemologia e Didática, pg. 29, cita o seguinte pensamento:

O ambiente pedagógico tem de ser lugar de fascinação e inventividade. Não inibir, mas propiciar, aquela dose de alucinação consensual entusiástica requerida para que o processo
de aprender aconteça como mixagem de todos os sentidos. Reviravolta dos sentidos- significados e potenciômetro de todos
os sentidos com os quais sensoriais corporalmente o mundo.
Porque a aprendizagem é, antes de mais nada, um processo corporal. Todo conhecimento tem uma inscrição corporal.
Que ela venha acompanhada de sensação de prazer não é, de
modo algum, um aspecto secundário (DIDÁTICA, 1998, p. 29).
Quando ocorre um ensino mecânico, estagnado, em que o
educando não se sente parte do processo de aprendizagem
por não enxergar que tem capacidade de aprender outra língua, acaba se sentindo inferior e sem motivação. Daí a relevância de ensinar LEM de maneira a gerar uma expectativa de prazer, adaptando ferramentas para proporcionar um ambiente
agradável, somente desta forma a aprendizagem terá significado.

Com a conclusão deste trabalho foi possível constatar que hoje
nas escolas, nos deparamos com alunos que chegam com uma gama
de conhecimentos e o que mais os atraem são os benefícios que
a tecnologia lhes proporciona, todavia a escola, principalmente a
pública adentra-se numa grande batalha quando o assunto é despertar o interesse dos educandos, pois se entrava no requisito tecnologia, mas não podemos desistir, pois temos em nossas mãos uma
grande arma, nosso amor pela educação.
O
professor
precisa
reciclar
seus
conhecimentos, pois somente assim será capaz de vencer o preconceito, as dificuldades e até mesmo seu desânimo.
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BUSCANDO O SIGNIFICADO DA PRÁTICA DOCENTE:
AFETIVIDADE - UM FATOR DETERMINANTE
RESUMO: Este artigo aborda a agressividade e seu reflexo em sala de aula, caracterizado por uma criança problema que apresenta comportamentos de conduta irregular. A principal metodologia utilizada foi a observação, tendo como resultado
de tais comportamentos a dificuldade de adaptação da criança ao meio (devido seu
histórico anterior). Foram abordados diversos métodos visando a interação do aluno, trabalhando o afeto como uma possível solução ao problema estudado. Visto
que, comportamentos agressivos refletem e influenciam o grupo em que a criança
convive e socializa, refletindo no comportamento dos demais. A criança é um ser humano no início de seu desenvolvimento. Muitas são as causas que levam crianças
a se comportarem de maneira agressiva, esse fatores podem ser encontrados tanto
na família, quanto em sua dificuldade de relacionamento e adaptação, entre outros.
Palavras-chave: Adaptação; Afeto; Agressividade; Comportamento; Interação.
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INTRODUÇÃO
A criança quando vai à escola leva
consigo experiências pessoais e sociais. Ao longo de suas vivências há
uma diversidade de situações que influenciam em seu comportamento e
se refletem nas interações no ambiente escolar, dentre elas há casos de
pais separados; outros que não têm
afeto de seus familiares; outras são
super protegidas e há ainda aquelas
que desfrutam de liberdade total.

mo para o responsável do próprio aluno;
e em muitos casos, a criança não atende
mais aos apelos dos pais e professores.
A criança agressiva pode apresentar este
comportamento por variados fatores, dentre eles, presenciar atos de agressão em
seu ambiente familiar; ou como meio de
chamar atenção; ou ainda como reflexo de
alguma frustrações que acontecem devido não conseguir o que se almeja. Gerald
R. Patterson, Ph. D. escritor de Convivendo com as Crianças comenta em seu livro:

Quando estas crianças se deparam com a diversidade da escola acaba tendo comportamentos inesperados em grupos, já que elas copiam
atitudes de seus cuidadores, reproduzindo suas experiências cotidianas.

Se outras crianças lhe dão a bola quando, ela as agarra, ou largam a bicicleta,
quando ela as empurra, saem da caixa de
areia quando ela grita, todas essas consequências são reforços positivos para a conduta agressiva ( PATTERSON, 1979 P. 96).

Contudo, há crianças que se isolam,
que são agitadas, que xingam e por último, as que são agressivas. Geralmente,
as crianças que se isolam são mais afastadas das outras, não representando
“problema” em sala de aula, pois o grande
desafio será a inserção e acolhimento
desta criança no grupo. Já as agitadas,
sempre querem ficar ocupadas com
exercícios, brincadeiras, jogos, etc. ou
até sendo auxiliando seus professores.

Geralmente, professores ou pais adotam
a repreensão numa disciplina coercitiva,
no qual o aluno sofre punição pelas ações
que comete como meio de inibir a violência
porém, não surte efeito, já que o praticante tende a repetir o ato diante da necessidade que para a criança é a violência. “A
repreensão é uma consequência fraca cujo
efeito tem pouca duração sobre o comportamento” (PATTERSON,1979 p.98).

As que xingam, são normalmente
orientadas e aconselhadas a não pronunciar tais expressões, levando o
educador a construir posturas, estabelecer regras|combinados, entre outros. Mas, e as agressivas? Essas são
um caso mais complicado, pois machucam as outras crianças causando
constrangimentos para os professores,
mães dos alunos agredidos e até mes-

Após a graduação e em sala de aula, me
deparei com diversas situações nas quais
me chamou a atenção a questão da agressividade das crianças, dentre elas os grupos
de Minimaternal e Maternal (foco de meus
estudos e observações). No grupo (objeto
de estudo) encontramos crianças de 2 a 3
anos com diversos históricos e de diferentes comportamentos. Em especial havia
uma criança que chamou muita atenção
pela maneira que se relacionava com as
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outras, de modo a me despertar certa curiosidade em conhecê-la e em especial entendê-la. Sua agitação e a maneira com que
lidava com as situações que a envolvia, influenciavam o comportamento de todas as
crianças que se encontravam naquele ambiente. A agressividade por parte da mesma, levava às outras a utilizarem dos mesmos meios para obterem o que almejavam.
Contudo, a criança por sua vez, costumava se isolar das demais; falava muito pouco; tinha o hábito de agredir para conseguir
o que queria (brinquedo, espaço, etc.); ao
sentar-se ao lado de outra criança também utilizava-se de métodos agressivos,
como empurrões, beliscões, entre outros.
Após alguns dias de observação, notou-se
que as outras crianças estavam absorvendo
certas atitudes de agressividade vivenciadas; a professora já não conseguia lidar com
a agitação da sala, que a impedia de trabalhar seus conteúdos programáticos, não
obtendo sucesso nas atividades propostas.
O trabalho com a turma estudada,
tem como objetivo compreender o comportamento agressivo e buscar formas
de intervenção propiciando a professora, melhores condições de se trabalhar
em sala de aula. Tendo, o desafio de
descobrir as razões pelas quais aquela determinada criança, utilizava-se de
agressividade em seu comportamento.
Avaliando o grau de comportamento
do aluno e a maneira em que reflete em
sala de aula; Detectando os fatores que
formam a situação-problema, focando
num ponto específico para busca de uma
possível solução; Trabalhando com observação; Proporcionando momentos de

vivência lúdica e socialização; Promovendo maior contato físico e afetivo entre as
crianças, de modo a contribuir com um relacionamento interpessoal mais dinâmico.
Neste artigo será analisado técnicas para
uma possível intervenção em sala de aula,
possibilitando aos professores um trabalho
em que os alunos convivam em harmonia.

BUSCANDO O SIGNIFICADO DA
PRÁTICA DOCENTE: AFETIVIDADE UM FATOR DETERMINANTE
O principal recurso utilizado para orientação desta pesquisa foi: A observação. Cada criança se expressa de um
jeito próprio, revela características únicas, comporta-se de forma independente, tem um ritmo de aprendizagem
que não é igual ao de nenhum outro.
Ao observar atentamente as peculiaridades de cada criança, certamente iremos encontrar questões
que nos encaminhe a diminuir as dificuldades que ela carrega consigo.
De acordo com Patterson, Gerald R.
e GULLION, M.Elizabeth em seu livro Convivendo com as Crianças: “Antes
que você possa mudar o comportamento de uma criança você deve observá-la.”
Sabendo que a “observação” pode ser
tida como uma modalidade, entre outras,
de verificação (“ver” de verdade + ação)
é possível estudar sob quais condições
se dá este ato de aferição da verdade
ou da falsidade do que se observa.
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Com a participação da professora e a liberdade para desenvolver atividades com o grupo. As possibilidades
foram discutidas e desenvolvidas para
se obter resultados de maneira lúdica
e natural, sem maiores interferências.
Segundo LIMA,1980 (p.73): Observando o comportamento dos seres vivos,
podemos distinguir, nitidamente, três
formas fundamentais de comportar-se:
• Inata (instinto);
• Adquirida (automatismo, hábito, resultado da automatização de uma
atividade inteligente);
• Construída mediante descoberta.
A inteligência, simplesmente é a forma
de coordenação da ação (motora, verbal
ou mental) frente a uma situação nova
com o objetivo de auto-organizar-se para
enfrentar uma situação e de encontrar um
comportamento que mantenha o equilíbrio
entre o organismo e o meio. Toda atividade (motora, verbal ou mental) tem duas
variáveis: a estratégia (forma da ação=
inteligência), e a energética (o tônus com
que a atividade é exercida= afetividade).
A necessidade de aprender como fazer
as coisas, na forma como se manifesta na
prática dos meios sensoriais, motores e
intelectuais da criança, meios que a conduzem ao domínio do meio ambiente, é,
pelo menos, tão importante como os mecanismos de busca do prazer no que se
relaciona a seu comportamento e desenvolvimento durante os dois primeiros
anos. (Lauro de Oliveira , 1921 p. 74).
Do ponto de vista pedagógico, interessa-nos que os especialistas que tratam de
crianças, pelo menos, não desconhecem os

níveis de desenvolvimento como variável
importante. O desenvolvimento normal da
inteligência da criança (inteligência como
coordenação e integração dos comportamentos) implica em normal desenvolvimento afetivo (salvo ocorrências traumáticas).
Quando se fala em equilibração, necessariamente, admite-se que o desenvolvimento é uma relação do indivíduo
com o meio (físico e social). Educar uma
criança, é criar situações em que o organismo seja “forçado” a adaptar-se (isto é,
“forçado” a reorganizar o comportamento).
Segundo RAMALHO, 2001 (p. 18): Intolerar – define o dicionário é “não admitir
nos outros maneiras de pensar, de agir e de
sentir diferentes das nossas”. Esse comportamento é fácil de identificar, ao reunir pessoas de várias raças, religiões, habilidades,
posições sociais é alimentar noções de respeito a diversidade. É claro que isso nem
sempre acontece, muitas vezes é na sala
de aula que surgem os primeiros conflitos,
por isso é importante ensinar a dialogar.
Normalmente, os primeiros comportamentos agressivos surgem aos dois/três
anos de idade e manifestam-se por meio
do morder, gritar, empurrar, arranhar ou
bater, e com o tempo, o natural é que estes comportamentos comecem a desaparecer. Porém, em algumas crianças isso
não acontece e estas continuam a revelar-se violentas, partem objetos e agridem
os colegas ou mesmo membros da família.
Por vezes os comportamentos agressivos manifestam-se de uma forma seletiva, ou seja, só em determinados locais
ou com algumas pessoas, mas em outros
casos torna-se mais grave porque a criança
513
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demonstra não possuir uma mínima tolerância à frustração, reagindo de uma forma violenta à mínima contrariedade. Num grau mais
elevado, essa intolerância pode surgir com
situações ínfimas do cotidiano, como por
exemplo o desaparecimento de um brinquedo ou pelo simples fato da cadeira em que
se costuma sentar à mesa não ser a mesma.
A agressividade é compreendida como
uma forma da criança se defender, porém,
precisa ser orientada pelos pais desde
os primeiros anos para não ser algo que
venha trazer efeitos negativos para seu
desenvolvimento. Paciência e autoridade
são duas maneiras de instruir a criança
a usar sua agressividade de forma equilibrada, como impulso de determinação.
Existem alguns comportamentos que são
característicos até os quatro anos de idade,
como tapas, mordidas, gritos, chutes. Apesar
da pouca idade, os pais já podem orientar
e colocar limites para o filho diante dos primeiros comportamentos agressivos por ele
manifestos. Converse com a criança, puni-la
pode não ser a melhor solução. Além dela
não entender esse limite, os tapas e empurrões dados nos colegas da escola, dois comportamentos comuns também até os três
anos, podem ter outro significado, como
vontade de aproximação. Já entre a faixa
etária dos quatro aos seis anos, a criança
começa a perceber as regras de convivência.
A ausência de limites, a tolerância excessiva dos pais, a falta de tolerância perante
frustrações, violência física ou emocional,
ausência de carinho são fatores que provocam comportamentos agressivos, porém, é
interessante observar também se a criança
não está passando por um momento de
transformação em sua família, como sepa-

ração dos pais, ganho ou perda de novos
membros na família, seja por nascimento de irmão ou morte de alguém querido.
Foram analisados o comportamento da
criança e sua repercussão em todo grupo, utilizando os materiais coletados com
pesquisa de campo. Durante a pesquisa, foi
notado que a agressividade da criança se
dava a sua dificuldade de adaptação ao meio.
De maneira, a reagir agressivamente, como
forma de resposta ao que estava sentindo.
Na visão da professora, a criança reagia desta forma por ser filho único, de
maneira a caracterizá-lo como mimado. A mesma relatou como era difícil seu
trabalho em sala de aula, em virtude da
falta de limites que havia naquela criança. Notou-se que a forma trabalhada pela professora para reprimir as atitudes do aluno não eram as mais corretas,
nem tão pouco lhe garantiam sucesso.
Segundo Dina (mãe): “ele (criança) não
costumava ter atitudes agressivas em
casa, nem em seu relacionamento com os
familiares. Era carinhoso e aceitava com
normalidade ao ser repreendido por algo
errado.” Baseando-se nessa afirmação procurei caminhos que levassem as crianças
ao diálogo como forma de expressão.
Optamos (eu e a professora titular)
por incluir em nossas possíveis soluções
atividades que se adequassem a idade
das crianças de maneira divertida e lúdica. O fator que denominamos determinante para o sucesso do grupo foi o
afeto, com a ajuda e a compreensão da
professora, sugere a doação de carinho aquela criança, de maneira a sentir-se
querida pelos demais. Tratamos de desen514
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volver ferramentas para aproximá-la das
outras, trabalhando as questões afetivas.
Após ter incluído novos métodos para
se trabalhar com tal questão, o andamento
das atividades propostas pela professora
em sala de aula ficou mais produtivo. As crianças responderam muito bem aos métodos, a princípio houve certa resistência por
parte do aluno agressivo, que com o decorrer do tempo mostrou-se mais receptivo.
Ao realizar algum comportamento
agressivo, o aluno era abordado de maneira carinhosa, explicando como aquela
atitude fazia mal ao seus colegas, sempre
utilizando de linguagem clara e objetiva.
Ao término do trabalho houve melhora
significativa do comportamento agressivo que a criança desenvolvia, mas notava-se que quanto mais carinho lhe depositavam, melhores eram os resultados.
As boas interrelações promovem um
ambiente mais agradável e com isso possibilitam a oportunidade de um processo
de ensino aprendizagem mais eficaz. Boas
relações se manifestam por meio de diálogo, troca, paciência, compreensão, tolerância. Do ponto de vista da psicologia infantil, podemos analisar os seguintes fatores:
Comportamento adaptativo – desconhecendo o mundo, que vai aos poucos descobrindo, dia a dia, a criança apresenta um
comportamento de caráter adaptativo: sua
vida é um ajustamento sempre recomeçado, mesmo por que seu ser está em crescimento, isto é, em modificação constante.
Daí esse aspecto de versatilidade da conduta infantil, que tanto desconcerta os
adultos: o menino gosta de uma causa hoje
e amanhã já não gosta mais troca de afe-

tos, é emocionalmente um “bandoleiro”.
A vida psíquica infantil é assim. Um devenir (vir a ser) contínuo: apresenta-se não
estabilizada mais sim em constantes mudanças. A criança é o que se chama imaturo, um ser ainda em formação. Por isso
é bastante moldável como a cera antes
do resfriamento. Ela é a matéria plástica
com que o educador muito pode fazer.
Valor do método intuitivo a criança tem uma grande capacidade de observação às vezes bem maior do que a do
adulto; em compensação possui reduzida
capacidade de raciocínio. Por isso, na escola, o método preferido deve ser o intuitivo,
isto é, o baseado nas coisas concretas e
na observação dos alunos. Seja em linguagem, matemática ou geografia, o ensino de
partir sempre da observação da criança.
Pedagogia do amor – a criança é predominante afetiva. Sua imaturidade fraqueza, sua falta de segurança e de confiança em si geram uma grande necessidade
de se saber assistida, amparada, apoiada,
amada. A falta de amor, o abandono afetivo, a ausência de carinho produz na criança distúrbios e desajustamentos dos
mais graves. É absolutamente necessário,
para o desenvolvimento normal da criança,
que ela se sinta amada por seus pais, por
seu meio ambiente, por sua professora,
daí o grande êxito do sistema educativo
de DOM BOSCO – a Pedagogia do Amor.
A primeira condição para alguém ser bom
professor é esta: - “Amar os seus alunos.”
Lógica sentimental – Ainda como consequência da afetividade infantil surge
este conselho: devemos os pais e educadores, apelar mais para o sentimento da
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criança do que para o raciocínio. Quando a
criança se sente amada pelos pais, pela professora, tende a obedecer-lhes. É mais fácil
conseguir-se uma coisa do infante dizendo
“não faça isso que mamãe fica triste”, “não
faça isso que a professora não gosta”. Do
que dando uma longa explicação racional,
em termos de causa e efeito. Naturalmente
que, à medida do crescimento da criança, as
explicações de ordem afetiva terão que ir
sendo substituídas pelas verdadeiras razões.
Criança problema – é aquela que apresenta desvios de conduta. Em casa ou na escola,
sem que tais desvios sejam provenientes de
nenhuma anomalia física, mental ou moral.
A criança-problema, também chamada
difícil ou desajustada, apresenta um vários
dos comportamentos: Rebeldia, Capricho,
Desconfiança, Medo exagerado, Turbulência, Agressividade e cólera, Rixas frequentes, Indolência, Apatia, Furto, Histeria,
Mentira, Falta de interesse pelos estudos,
Fugas, Incapacidade para aprender, Enurese
(incapacidade de conter urinas), Estados de
angústia, Antipatia pela escola e pelos colegas, Desordens sexuais, Nervosismo e instabilidade, Inibição e timidez, Perversidade.
O professor deve ter amor pela criança que apresenta problema, conquistar
o aluno, dar lhe atividades para descobrir
as aptidões e interesses que possa motivar o este aluno a interagir com os colegas a fim de, poder contribuir para melhoria da personalidade da criança “problema”.
Como são muito pequenos e nessa idade
(2 a 3 anos) querem mudar de atividades
a cada dez minutos, incluímos em nossas abordagens a leitura de histórias que
transmitisse mensagens ligadas ao relacionamento em grupo, amigos e família, uti-

lizando de articulações durante a leitura,
enfatizando as onomatopéias criadas pelos autores, explorando os elementos que
aparecem nas histórias. Em seguida, partimos para as simulações de leitura – etapa
em que as crianças reproduzem o que escutaram em nossas vozes e baseando-se
nos desenhos do livro para descreverem a trama, ou seja, leitura memorizada.
Buscando trabalhar meios de expressão
e diálogo, utilizou-se às Rodas de Conversas e Teatro de fantoches, levando
às crianças a se expressarem e dialogarem: Rodas de Conversas – orientam-se
crianças da importância de se ouvir o
colega falar, para que o mesmo fosse
feito no seu momento de participação.
Organizando uma roda com todas as
crianças, com a participação da professora
e suas auxiliares, o assunto a ser abordado
era inicialmente o que haviam feito com
a família no final de semana. As crianças
vão falar de suas experiências pessoais,
como os passeios de férias, os encontros
com familiares, as brincadeiras com animais de estimação e acontecimentos marcantes. Trabalhando o respeito e o diálogo.
Teatro de fantoches – Organize as crianças sentadas em roda e comece contando uma história que elas conheçam bem.
Pode ser um conto ou uma fábula. Repentinamente, pare e peça a elas que continuem sendo fiéis ao texto ou inventando.
Deixe-as contar até um determinado trecho e retome lendo a história original. É
possível também inverter a ordem pedindo
que os pequenos contém ou criem o início.
Deixe fantoches e fantasias à disposição
para a atividade ficar mais interessante.
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Depositar carinho, tornou-se fator determinante, pois alguns valores que até
então são interditados na escola devem
ser resgatados, tais como: sentir a presença do outro, sentir-se bem, perceber o olhar, o abraço, compreender o olhar das crianças. O acolhimento é algo
a ser repensado no ambiente escolar.
Em psicologia, o termo afetividade é
utilizado para designar a suscetibilidade
que o ser humano experimenta perante
determinadas alterações que acontecem
no mundo exterior ou em si próprio. Tem
por constituinte fundamental um processo cambiante no âmbito das vivências do sujeito, em sua qualidade de experiências agradáveis ou desagradáveis.
Neste método não há forma específica
de abordagem, nem tão pouco regras. O
abraço, o beijo, um afago, o cafuné, entre tantos outros podem ser aplicados a
qualquer hora e momento. As atividades
propostas podem ser administradas em
qualquer ambiente, podendo ser aplicadas
tanto dentro como fora da sala de aula, de
maneira que não há regra de espaço a serem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A criança é um ser humano no início de
seu desenvolvimento. Os aspectos psicológicos do desenvolvimento da personalidade, com presença ou não de transtornos do comportamento, de transtornos
emocionais, e/ou presença de neurose infantil - incluídos toda ordem de carências,
negligências, violências e abusos, que não
os deixa "funcionar" saudavelmente, com
a alegria e interesses que lhes são natural.

A infância é o período de grande desenvolvimento físico, marcado pelo gradual crescimento da altura e do peso da
criança - especialmente nos primeiros
três anos de vida e durante a puberdade.
Mais do que isto, é um período no qual o
ser humano desenvolve-se psicologicamente, envolvendo graduais mudanças
no comportamento da pessoa e na aquisição das bases de sua personalidade.
Entre os dois a três anos de idades, a
criança lentamente passa a compreender
melhor o mundo à sua volta, e a aprender que neste mundo há regras que precisam ser obedecidas, embora ainda seja
bastante egocêntricas - comumente
vendo outras pessoas mais como objetos do que pessoas, não sabendo que
estas possuem sentimentos próprios.
Assim sendo, a criança muitas vezes
prefere brincar sozinha a brincar com outras crianças da mesma faixa etária. Nesta idade as crianças, também passam
a aprender padrões de comportamento
de um processo chamado identificação.
As crianças passam a se identificar com
outra pessoa por causa de vários motivos, incluindo laços de amizade (um
amigo ou uma pessoa próxima como
outro parente ou uma babá, por exemplo) e semelhanças físicas e psicológicas.
Neste período, as crianças já frequentam escolas, ingressando no Minimaternal/Maternal. É um ambiente no qual a criança encontrará um lugar novo e diferente,
aprenderá a relacionar-se com as outras
crianças, com quem compartilharam atividades e brinquedos. Este novo ambiente
implica em um novo desafio, já que a cri517
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ança deverá permanecer algumas horas separada da sua mãe, num lugar desconhecido
para ela, com outras crianças de sua idade,
com as mesmas necessidades e inquietações.

ar no chão para alcançar o objetivo),
sedução (fazer chantagem emocional com
pais e professores) e imitação do outro
são características comuns nessa fase.

Muitas são as causas que levam crianças
a se comportarem de maneira agressiva,
esse fatores podem ser encontrados tanto na família, quanto em sua dificuldade de
relacionamento e adaptação, entre outros.

Em nossa sociedade, ser agressivo certamente vale a pena sob muitos aspectos.
Embora se admita que a criança brigue
de vez em quando , ficamos preocupados
quando ela vive brigando com outras crianças. Quando uma criança é agredida ou é
empurrada ela, geralmente, chora. Alguns
estudos mostraram que o choro é, na verdade, um poderoso reforço para a agressão.

A aprendizagem social é o que aprendemos pela nossa associação com outras pessoas.
Do ponto de vista da aprendizagem social, se
uma criança foi ensinada a se portar mal, ela
também pode ser ensinada a se portar bem.
Na teoria de Wallon, ele considera a pessoa
como um todo, afetividade, emoções, movimento e espaço físico se encontram num
mesmo plano, portanto são interligados. As
emoções têm um papel preponderante no
desenvolvimento da pessoa e as transformações fisiológicas de uma criança revelam
traços importantes de caráter e personalidade.
A alegria, a raiva, o medo, a tristeza e
os sentimentos mais profundos ganham
função relevante na relação da criança
com o meio. A emoção causa impacto no
outro e tende a se propagar no meio social. Dessa forma, num ambiente de sala
de aula, encontra-se um indivíduo com características agressivas, este tende a contaminar todo o grupo de maneira natural.
A construção do eu depende essencialmente do outro, sobretudo a partir do
instante em que a criança começa a viver a chamada crise de oposição, em que a
negação do outro funciona como uma espécie de instrumento de descoberta de si
própria. Manipulação (agredir ou se jog-

Se as outras crianças lhe dão a bola
quando ela as agarra, ou largam a bicicleta, quando ela as empurra, saem da caixa
de areia quando ela grita, tôdas as consequências são reforços positivos para a
conduta agressiva. A repreensão é uma
consequência fraca cujo efeito tem bem
pouca duração sobre o comportamento.
No decorrer do trabalho nota-se que
cada criança é um ser individual com características únicas em processo de formação, sendo influenciada tanto pelo
contexto social como físico. Diversos fatores podem interferir em sua formação,
fatores estes que podem causar prejuízos
irreversíveis que se incorporam definitivamente em sua fase adulta. Elas utilizam da agressividade como forma de
expressão para chamar atenção para o
problema que ela está vivenciando, que
podem ser desde doenças físicas a problemas pessoais. Para que estes problemas
sejam identificados o primeiro passo a ser
tomado é a observação. Ou seja, “mais
vale olhar uma vez que ouvir cem vezes”.
No processo de observação, verifi518
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cou-se a importância da maneira pela qual
passamos a conhecer a criança, não como
objeto de trabalho, mas como um ser em
desenvolvimento que necessita de nós
(professores) para se tornarem cidadãos
capazes em uma sociedade mais humana.
Certamente a observação será um dos
principais métodos utilizados em sala de
aula, juntamente com o emprego e o exercício do afeto, para podermos fazer da nossa aula um ambiente agradável e acolhedor,
estreitando os laços entre professor-aluno,
recebendo em troca o interesse, envolvimento e participação do mesmo; tornando as relações do grupo mais harmoniosas.
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PRÁTICAS EDUCATIVAS EM ESPAÇO NÃO FORMAL COM IDOSOS
RESUMO: Este artigo originário da pesquisa que analisou a atuação do pedagogo no
espaço não escolar do abrigo de idosos Neste texto abordamos a relação entre educação, prática educativa e Pedagogia, o espaço não formal e atuação do pedagogo nesse
espaço, tendo o seguinte questionamento: como o pedagogo pode contribuir com os
residentes do abrigo dos idosos, por meio de práticas educativas neste espaço não formal? A metodologia privilegiou a abordagem qualitativa e, especificamente para atingir
esse objetivo, optamos pela entrevista semiestruturada e pela observação participante,
tendo como interlocutores idosos residentes do abrigo, equipe gestora do abrigo e pedagogos que atuam neste espaço. Os resultados apontaram que a efetivação de trabalho
do pedagogo no abrigo contribui de forma significativa para a valorização do idoso neste
espaço.

Palavras-chave: Práticas educativas; Educação não-formal; Atuação do pedagogo.
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INTRODUÇÃO
O curso de Graduação em Pedagogia, docência e gestão em processos educativos, da Faculdade Magister por meio do seu currículo
possibilita ao pedagogo a inserção em
vários contextos educativos dentre
eles o espaço da educação não formal.
Nesta perspectiva o curso me proporcionou uma valiosa reflexão diante das
várias realidades e a importância da construção de relações sociais, étnico-raciais, da pedagogia, e aqui principalmente destaco o trabalho com idosos.
Estas inserções nos mais diversos espaços educativos contribuiu instigando
assim, a reconstruir conceitos e práticas
acerca da educação e sobre as questões
que envolvem toda a sociedade, não
se limitando aos espaços formais.
A resolução CNE/CP, n°1, de 15 de
maio de 2006, criada com o objetivo
de instituir Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em
Pedagogia, licenciatura, nos dá suporte
legal para compreender e aprofundar a função do pedagogo em espaços
não formal. Dentro deste enfoque todas essas inquietações foram analisadas através de experiências advindas
por meio de estágio e práticas no espaço não formal do abrigo com idosos.

Estimulados pela realidade do idoso residente do abrigo, foi analisado com base
no processo de formação adquirida no
curso de Pedagogia, as práticas educativas do pedagogo no espaço não formal do
abrigo com o idoso, com a finalidade de
compreender o valor das mesmas. Dessa maneira neste texto, um extrato desta pesquisa buscou trazer contribuições
para
o
seguinte
questionamento:
Como o pedagogo pode contribuir com os residentes do abrigo
dos idosos, por meio de práticas educativas neste espaço não formal?
Assim sendo, trago de início algumas reflexões sobre a educação não formal; fazendo uma relação com a atividade pedagógica
no espaço não formal do abrigo dos idosos.

A EDUCAÇÃO, A PRÁTICA EDUCATIVA E A PEDAGOGIA
A Educação tem experimentado através
dos tempos, dos vários povos e épocas, diversas transformações, seja no campo social, cultural ou político que vem consolidar
o seu entendimento nos diversos espaços,
sendo eles institucionalizados ou não.
Com base nessa perspectiva podemos
afirmar que a educação é um fator essencial
na vida do homem e da sociedade, tornando um elemento permanente na sociedade
num todo. Sendo um processo contínuo,
a educação ultrapassa os limites do saber
e a simples aquisição do conhecimento.
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Ela faz parte da cultura de cada indivíduo, se desenvolve por meio das manifestações culturais existentes na sociedade, e é através da prática da mesma
que conquistamos os diversos espaços. E
dentro desta afirmativa Libâneo destaca:
Não há uma forma única nem um único modelo de educação; a
escola não é o único lugar em que ela acontece e talvez nem seja
o melhor; o ensino escolar não é a única prática, e o professor
profissional não é seu único praticante (LIB NEO, 2004, p. 26).

Quando falamos das práticas educativas,
não estamos falando apenas do seu sentido de exercer teorias, mas sim do seu papel
como instrumento e possibilidade transformadora na sociedade. Na Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional – LDBEN –
n°9.394/96 instituída com a intenção de
dar novas expectativas ao tratamento da
educação no Título I do Art. 1° reafirma: “
A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na
convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino, em instituições próprias”.
Nesse sentido trazemos para este cenário
as nossas discussões e reflexões no que
tange aos aspectos da educação no espaço
não formal. Essa perspectiva nos convida ainda ao falar das especificidades deste espaço
educativo, e também ao tecermos considerações acerca da Pedagogia, pois como profissionais da educação, as atuais Diretrizes do
Curso de Pedagogia estabelecem as várias
possibilidades de atuação nesses espaços.

cial que a Pedagogia se tornou de forma
bem mais ampla, abrangendo não somente os espaços escolares, como também se tornando fundamental no campo social através de uma formação mais
ampla, direcionada ao indivíduo possibilitando uma visão melhor sobre os aspectos: cultural e social, permitindo ao
mesmo uma maior concepção de mundo.
A pedagogia enquanto Ciência que estuda a educação tem no seu âmbito, também o estudo da atividade docente, do
exercício e do processo dessa atividade.
É através deste exercício que o mesmo
direcionado pelo seu amplo conhecimento irá desenvolver práticas educativas e
pedagógicas contribuindo para uma melhor formação para o indivíduo de acordo com o contexto no qual está inserido.
O curso de Pedagogia “abre um amplo leque” de práticas para o conhecimento, desenvolvendo através de conhecimentos teórico-metodológicos, a
melhor maneira de como se direcionar
para os demais problemas, desenvolvendo através da ação educativa que
contribui no alargamento dos saberes
da cada indivíduo dentro da sociedade,
contemplando à realidade de cada um.
No caso estudado, entendemos o quanto se faz necessário o trabalho pedagógico
no abrigo, pois contribui para o desenvolvimento do idoso no cotidiano, possibilitando
ao mesmo, um dia-a-dia mais significante.
O trabalho pedagógico tem por ob-
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jetivo, identificar dificuldades e perspectivas na concretização de ações nos espaços que necessitam de uma maior
atenção no que diz respeito à educação,
através de projetos e atividades que
contribuam para a formação humana.
O curso de Pedagogia traz para os profissionais da educação, possibilidades para atuar nos espaços, sejam eles na família, na
escola, no hospital, na política, trabalhos
dentre outros, e conduz ainda o “despertar”
para uma humanização mais ampla para e
com o ser humano, e orienta o profissional
da educação, adaptando-o em vários campos da educação, atendendo para as demandas socioeducativas, seja em qualquer
espaço da sociedade, tendo a evidência do
trabalho pedagógico a ser desenvolvido.
A lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional n°9.394/96, vem contemplar todos os espaços da educação, assegurando aos processos desenvolvidos, sejam
no contexto familiar, no trabalho, instituições, movimentos sociais, enfim todos
os campos, desenvolvendo o ensino de
forma qualificada, norteando os processos administrativos pedagógicos das escolas e de todos os setores de ensino.
Partindo dos pressupostos de Zabala
(1998), podemos afirmar que a educação
pode acontecer em diversos espaços, não se
limitando apenas ao âmbito escolar, pois a
educação é um instrumento de humanização,
o qual deve abranger a sociedade, num todo.

Nesse sentido trazemos para este cenário

as nossas discussões e reflexões no que
tange aos aspectos da educação no espaço não formal. Essa perspectiva nos
convida ainda ao falar das especificidades deste espaço educativo, e também ao tecermos considerações acerca
da Pedagogia, pois como profissionais da
educação, as atuais Diretrizes do Curso
de Pedagogia estabelecem as várias possibilidades de atuação nesses espaços.
Foi a partir de um longo processo social que a Pedagogia se tornou de forma
bem mais ampla, abrangendo não somente os espaços escolares, como também se tornando fundamental no campo social através de uma formação mais
ampla, direcionada ao indivíduo possibilitando uma visão melhor sobre os aspectos: cultural e social, permitindo ao
mesmo uma maior concepção de mundo.
A pedagogia enquanto Ciência que estuda a educação tem no seu âmbito, também o estudo da atividade docente, do
exercício e do processo dessa atividade.
É através deste exercício que o mesmo
direcionado pelo seu amplo conhecimento irá desenvolver práticas educativas e
pedagógicas contribuindo para uma melhor formação para o indivíduo de acordo com o contexto no qual está inserido.
O curso de Pedagogia “abre um amplo
leque” de práticas para o conhecimento,
desenvolvendo através de conhecimentos
teórico-metodológicos, a melhor maneira
de como se direcionar para os demais problemas, desenvolvendo através da ação educativa que contribui no alargamento dos
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saberes da cada indivíduo dentro da sociedade, contemplando à realidade de cada um.
No caso estudado, entendemos o quanto se faz necessário o trabalho pedagógico
no abrigo, pois contribui para o desenvolvimento do idoso no cotidiano, possibilitando
ao mesmo, um dia-a-dia mais significante.
O trabalho pedagógico tem por objetivo, identificar dificuldades e perspectivas na concretização de ações nos espaços que necessitam de uma maior
atenção no que diz respeito à educação,
através de projetos e atividades que
contribuam para a formação humana.
O curso de Pedagogia traz para os profissionais da educação, possibilidades para
atuar nos espaços, sejam eles na família, na
escola, no hospital, na política, trabalhos
dentre outros, e conduz ainda o “despertar”
para uma humanização mais ampla para e
com o ser humano, e orienta o profissional
da educação, adaptando-o em vários campos da educação, atendendo para as demandas socioeducativas, seja em qualquer
espaço da sociedade, tendo a evidência do
trabalho pedagógico a ser desenvolvido.
A lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional n°9.394/96, vem contemplar todos os espaços da educação, assegurando aos processos desenvolvidos, sejam
no contexto familiar, no trabalho, instituições, movimentos sociais, enfim todos
os campos, desenvolvendo o ensino de
forma qualificada, norteando os processos administrativos pedagógicos das es-

colas e de todos os setores de ensino.
Partindo dos pressupostos de Zabala (1998), podemos afirmar que a educação pode acontecer em diversos
espaços, não se limitando apenas ao
âmbito escolar, pois a educação é um
instrumento de humanização, o qual
deve abranger a sociedade, num todo.

COMPREENDENDO O ESPAÇO NÃO
FORMAL E A ATUAÇÃO DO PEDAGOGO
A educação tem o objetivo de possibilitar maiores conhecimentos ao indivíduo, incentivando-o na busca por
melhores condições sociais, através de
uma visão mais ampla, que se estenda por todos os espaços da sociedade
e não somente nas unidades escolares.
Nesse sentido, a prática nos espaços
não formais vem com o intuito de formar cidadãos cada vez mais conscientes
e desenvolver seja em casa, no trabalho,
no lazer, uma extensa conscientização na
busca por uma educação de qualidade que
vise melhores condições num todo. Aqui
são oportunas as palavras de Libâneo:
			
A educação associa-se, pois a processos
de comunicação e interação pelos quais
os membros de uma sociedade assimilam
saberes, habilidades, técnicas, atitudes,
valores existentes no meio culturalmente
organizado e, com isso ganham o patamar
necessário para produzir outros saberes,
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técnicas, valores etc. (LIB NEO, 2004, p.32).
Para desenvolver tais habilidades surge
dentro do campo da educação, a educação
não formal, a qual também desenvolve processos educativos, porém, em outros espaços da sociedade. Isso devido às muitas
transformações sejam elas: econômicas,
tecnológicas, políticas e culturais, as quais
obtiveram, muitas mudanças; e para que o
indivíduo se situe em tais mudanças a educação não formal vem trazer uma maior conscientização nos diversos aspectos sociais.
A educação não formal ganhou um grande
espaço devido à necessidade de ampliar o
conhecimento e informação do indivíduo,
para que o mesmo esteja apto quanto às
várias demandas que diuturnamente surgem no contexto social, Luckesi enfatiza:
					
A educação é um típico “que fazer” humano, ou seja, um tipo de atividade que
se caracteriza fundamentalmente por
uma preocupação, por uma finalidade a
ser atingida. “A educação dentro de uma
sociedade não se manifesta como um
fim em si mesmo, mas sim como um instrumento de manutenção ou transformação social” (LUCKESI, 2001, p.30).
Ou seja, todas as formas de educação,
são desenvolvidas, apenas com um único intuito: formar cidadãos conscientes
de suas ações, para conquistar uma sociedade melhor, com condições dignas
para cada indivíduo e de acordo a especificidade de cada um em seu contexto.

Sabemos que para alcançar mudanças
significativas, é necessário que a sociedade num todo esteja associada num único objetivo, para isso faz-se necessário
desenvolver melhores formas de conscientização, em diversas formas e em múltiplos
espaços. Nesse intuito a Educação não formal vem em caráter popular, desenvolver
a valorização do saber comunitário é por
meio desse processo de conscientização
que o indivíduo adquire uma postura conhecedora de sua participação na sociedade.
Compreendemos que a instituição escolar, tem um papel muito importante na
sociedade, pois é através dela que transmitimos ao indivíduo desde a Educação
Infantil, a importância dos valores sociais
e culturais. A escola atua como caráter
formal desenvolvendo ao indivíduo os
saberes da educação escolar, que foram
sistematizados cientificamente, e que vem
também orientar o indivíduo sobre os diversos campos de atuação na sociedade.
A educação não formal adquire grande
destaque nos anos 90, no que se refere á
valorização do indivíduo em seus aspectos culturais e nos demais valores, alargando uma aprendizagem que perpassa
as paredes da sala de aula, ocorrendo durante toda a vida, os processos formativos
e de aprendizagem começam a ser mais
evidentes em nossa sociedade, devido
a grandes mudanças nos aspectos sociais, os quais afetam diretamente ou indiretamente o indivíduo, devido as ações
que o mesmo desenvolve na sociedade.
O desenvolvimento de ações que
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abrangem os espaços sociais num todo,
tem o objetivo de analisar, discutir e desenvolver uma participação através de ações
educativas, buscando uma possível transformação para cada indivíduo, de acordo
no contexto de cada um, logo, é a partir
deste caráter coletivo, que o indivíduo adquire melhorias tanto para o seu próprio
contexto, quanto para a sociedade, e através dessa coletividade, se conquista
uma educação de qualidade para todos.
As atividades desenvolvidas por meio desta modalidade educativa desenvolveu uma
maior conscientização ao indivíduo, quanto
à compreensão, participação no meio social
e diante das coisas que o cerca, estando integrado em atividades desenvolvidas de forma coletiva dentro dos seus limites pessoais.
A educação não formal possibilita o
desenvolvimento de uma aprendizagem
e influencia no crescimento profissional e
formativo do pedagogo, para o trabalho
em outro espaço que não fosse e educação formal. Permitiu ainda a valorização
de suas habilidades, a aquisição de novas
possibilidades de práticas educativas para
atuar de forma coletiva, no que se refere a soluções de problemas do cotidiano, com base nas aprendizagens teóricas
e metodológicas, oriundas do processo de
formação inicial no curso de Pedagogia.
O pedagogo desenvolve processos de
ensino e de aprendizagem que tem como
principal objetivo a formação humana,
desta forma, o mesmo abrange direta e
indiretamente de questões culturais, éticas, étnicas e raciais, seja na teoria ou na

prática. Com base nessa afirmativa sobre
a prática da Pedagogia, Libâneo ressalta,
Pedagogia é então, o campo do conhecimento que se ocupa do estudo sistemático da educação, isto é, do ato educativo,
da prática concreta que se realiza na sociedade como um dos ingredientes básicos da configuração da atividade humana
(LIBÂNEO, 2004 p.30).
Em que o ser humano está em constante mudança devido a sua interação com
o mundo e com o outro, nesse intuito a
educação é peça fundamental para o processo de adaptação de qualquer indivíduo,
ou seja, faz-se necessário trabalhar habilidades que orientem na construção da compreensão da realidade, dentro dos aspectos sociais, considerados diversificados,
que são imprescindíveis na total formação
humana, a qual acontece ao longo da vida.
Com isso, o pedagogo no seu papel de
profissional da educação vem desenvolver,
através de práticas educativas no espaço
não formal, por meio da bagagem teórica
e metodológica, identificando problemas
socioculturais e educacionais a partir de
necessidades existentes em espaços da
sociedade na qual o trabalho pedagógico
possa ser desenvolvido, e aqui em especial no espaço do abrigo com os idosos.

Salientamos que há uma grande necessidade de ampliar as discussões sobre de
que forma o idoso pode usufruir de uma
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vida digna com qualidade, nesse sentido
o trabalho do pedagogo no abrigo promoveu um melhor desenvolvimento, seja
no aspecto físico, cognitivo, social, cultural, psicológico e outros aspectos, de forma que os mesmos se sentissem melhor
a cada dia, podendo desempenhar suas
necessidades diárias adequadamente,
a partir de atividades diversificadas.
Assim, concordamos ao afirmar que a
educação se desenvolve em todos os lugares e em todos os momentos da nossa vida, ela agrega as pessoas às novas
condições de um mundo em mudança, seja
na família, no trabalho, ou em qualquer
lugar da sociedade, nos dando suporte
para aprender algo novo que contribua
para o nosso desenvolvimento humano.
Nessa perspectiva o curso de pedagogia, vem por meio de seu currículo orientar o profissional da educação para que o
mesmo atue, em vários espaços na sociedade, direcionando um olhar mais amplo
aos espaços que necessitam de uma educação diferenciada quanto às necessidades do indivíduo, resultando em melhores condições de vida na sociedade.
Com base nessa afirmativa Libâneo ressalta:
A pedagogia, mediante conhecimentos científicos, filosóficos e técnico-profissionais, investiga a realidade educacional em transformação, para explicitar objetivos e processos
de intervenção metodológica e organizativa referentes à
transmissão/assimilação de saberes e modos de ação. Ela
visa ao entendimento global e intencionalmente dirigido,
dos problemas educativos e, para isso, recorre aos aportes
teóricos providos pelas demais ciências da educação. Por
sua vez, pedagogo é o profissional que atua em várias instâncias da prática educativa, direta ou indiretamente

ligadas à organização e aos processos de transmissão e
assimilação de saberes e modos de ação, tendo em vista
objetivos de formação humana previamente definidos em
sua contextualização histórica. (LIB NEO, 2004, P.32 – 33).

Por meio de projetos que desenvolvam
uma educação que perpassa as paredes da
sala de aula, através de atividades, como
teatro, atividades lúdicas, movimento,
música, trabalho com a coordenação motora, que exercitem a memória, o físico,
o corporal, relembram histórias e outras
atividades que possibilite ao idoso se sentir importante, feliz, afastando o sentimento de abandono, invalidez, ou de incapacitação de viver normalmente na sociedade,
pois infelizmente esses sentimentos são
bastante comuns nos abrigos de idosos.
O Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas
com idade ou superior a sessenta anos,
no Art. 22, V. diz ser necessários: “priorização do atendimento do idoso por
sua própria família, em detrimento do
atendimento asilar, exceto dos que não
a possuam ou careçam de condições de
manutenção da própria sobrevivência”.
Este artigo discute, o respeito à vida e ao
espaço do idoso, trata ainda a importância que o mesmo tem em deleitar-se de
todos os processos sociais, respeitando as suas necessidades, infelizmente é
muito pouco a assistência da família para
com o idoso no abrigo. A família assim
como a sociedade precisa se conscientizar que também passarão pelo processo
do envelhecimento, o qual necessita ser
constituído de forma saudável e digna.
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Com isso sabendo que o idoso necessita de uma maior atenção devido a algumas carências que os mesmos adquirem,
em especial quando residem num abrigo. As atividades pedagógicas portanto foram importantes, pois aumentam as
chateações ocorrentes na terceira idade.
No capítulo V do Estatuto do Idoso, no
artigo 20 diz: “ o idoso tem direito à educação, cultura, esporte, lazer, diversões,
espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade”.
Por isso é importante que ao desenvolver os projetos, os mesmos sempre despertam nos idosos a certeza de que não estão
esquecidos. Nesta perspectiva por meio
da pesquisa desenvolvida, a qual por algum tempo foi possibilitado ir ao encontro de diversas situações em momentos
distintos no espaço do abrigo, percebemos o quanto a atuação do pedagogo se
caracterizou como instrumento de desenvolvimento do aspecto físico, psicológico, social, educativo do idoso, através de
uma proposta pedagógica que possibilitou o protagonismo na terceira idade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa no abrigo do idoso possibilitou-me a compreensão das inúmeras
necessidades dos idosos, mesmo sendo
uma instituição que fornece um ambiente organizado, limpo e bem estruturado, é fato que o idoso no abrigo precisa
adquirir mais movimentos por meio de
atividades para aumentar mais a autoestima e assim ter mais expectativa de vida.
Foi então confirmado por meio de atividades realizadas, que o dia do idoso se tornou
mais significante, permitindo que o mesmo
se sinta mais feliz e considerando o espaço
do abrigo um ambiente mais agradável.
Ainda segundo a pesquisa a arte, a escuta
de suas histórias e a música são formas que
contribuem, pois o idoso gosta de se movimentar, relembrar fatos e contá-los, um
momento para ouvi-los é algo fundamental.
Diante de todas essas constatações, foi
percebido que a atuação do pedagogo no
abrigo do idoso é algo essencial, pois para
o residente do abrigo sua vida passou a ter
expectativas, passaram a se envolver em
atividades físicas, artísticas, culturais, dando um novo olhar dentro da terceira idade
para a sua autonomia e independência.
Assim, o pedagogo com base em sua
sólida formação teórica e metodológica pode contribuir para o crescimento
humano em diversos espaços, se tornando um agente de transformação por
meio de sua prática, o trabalho realizado
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pelo pedagogo no espaço não formal e
a sua importância numa ação educativa, visando às necessidades do indivíduo
de acordo com o seu contexto social, e
aqui em especial no abrigo dos idosos.

Espero que o resultado dessa pesquisa possa oferecer uma ampla reflexão acerca de um olhar mais humanizado, quanto ao idoso no abrigo, para que
o mesmo perpassa mais uma fase humana de forma digna e com qualidade,
possibilitando também a valorização
da prática do profissional de Pedagogia
em espaços não formais de educação.
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PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL E A EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo levar à reflexão sobre como o psicopedagogo
pode contribuir para que a Educação Infantil garantindo experiências que valorizem as
aprendizagens. Refletir sobre o campo de atuação para o psicopedagogo requer conhecer
a história da Psicopedagogia enquanto uma ciência em ascensão. Aliar este conhecimento
deste profissional à modalidade da Educação Infantil torna imprescindível que possamos
perpassar nossas reflexões entre o binômio cuidar-educar, a relevância da educação infantil convida a refletir sobre o percurso que esta teve até chegar aos moldes em que é
apresentada atualmente. O referencial teórico apresentado mostra que é possível pensar
a Educação Infantil sob um enfoque psicopedagógico, auxiliando na prevenção de dificuldades e propiciando a construção de uma base sólida e consistente para os anos iniciais da educação básica. Sendo assim, além de encontrar campo de trabalho participando desta formação, o psicopedagogo auxilia na garantia de experiências que valorizem
as múltiplas infâncias e a criança enquanto importante ator social que produz cultura.

Palavras-chave: Infância; Aprendizagem; Brincar; Atendimento Psicopedagógico; Infância.
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INTRODUÇÃO
A psicopedagogia é a área do conhecimento que trabalha diretamente com as dificuldades de aprendizagem, porque analisa
como se dá esse processo. De maneira geral, o psicopedagogo é procurado quando as
mesmas estão bastante evidentes, e assim,
seu papel é avaliar e estabelecer um plano
de intervenção para reverter este quadro.
Torna-se importante clarificar que a
psicopedagogia não se caracteriza apenas como uma área que atua quando já
existe o problema ou dificuldade, mas
deve atuar na condição preventiva, com
o objetivo de evitar que ela se amplie.
É a esse objetivo que se propõe a psicopedagogia institucional, fazendo as intervenções nas escolas, o psicopedagogo
deve trabalhar com a dinâmica da instituição, auxiliando na formação de professores, orientando na organização das atividades e intervenções, consequentemente,
no processo de aprendizagem dos alunos.
A partir desta perspectiva de prevenção,
entendemos que, por meio de diferentes brincadeiras que permeiam a educação infantil,
podem-se prevenir algumas dificuldades de
aprendizagem relacionadas às habilidades
de leitura, escrita e até mesmo matemática que são diretamente influenciadas pelo
desenvolvimento psicomotor das crianças.
O professor de educação infantil não
tem clara a relação do alcance da apren-

dizagem de determinadas atividades lúdicas. Com o auxílio de um psicopedagogo é possível visualizar quais habilidades
e competências o universo da educação
infantil pode ser rico em aprendizagens.
Nunca devemos anular a importância de
termos profissionais qualificados na escola, que tenham claro os objetivos de suas
aulas, que consigam criar um bom vínculo
de relação com os pais e que conheçam as
principais características de cada nível de
desenvolvimento do ser humano e que consiga enxergar, a partir de um gesto simples da
criança, uma evolução na sua aprendizagem.
Não é tão simples como muitas pessoas
imaginam que sejam pois não é somente
cuidar da criança, é preciso entender que
ela é capaz de aprender sempre, independente do seu nível cognitivo, e à escola ou
creche cabe, portanto a função de cuidar e
educar. Na concepção de Barbosa(2009) a
organização do tempo e do espaço precisa oferecer a oportunidade de momentos
de troca com outras crianças e de brincadeiras que efetivamente promovam aprendizagens, garantindo o desenvolvimento.
Quando falamos em crianças pequenas
vemos a necessidade de promover situações onde as crianças se sintam instigadas
a criarem algo novo, a se expressarem, a exporem suas ideias e desejos, respeitando o
seu ritmo de desenvolvimento e de interesse, levando em conta o espaço reservado
na escola para que isso aconteça, colocando-as como centro do processo educacional.
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CONCEPÇÕES DE INFÂNCIA
Muitas são as teorias acerca da infância e, consequentemente as perspectivas em relação a esta fase que, para
muitos, é considerada a base da formação humana nas suas potencialidades.
Para Winnicott (1982), a criança, nas
primeiras fases do desenvolvimento emocional, precisa viver num círculo de amor
e de conforto “estável”, pois sua personalidade não está integrada ainda e o
“amor primitivo tem uma finalidade destrutiva” (WINNICOTT, 1982, p. 257).
Nesse período, a criança precisa aprender a tolerar frustrações, a conhecer
a realidade interna e externa, a estabelecer vínculos de continuidade. Caso
contrário, no futuro, essa criança poderá
sentir medo de seus próprios pensamentos, de sua imaginação, e não tolerar as menores frustrações do dia-a-dia.
Áries (1981) traz que "na sociedade
medieval a criança a partir do momento em que passava a agir sem solicitude de sua mãe, ingressa na sociedade
dos adultos e não se distinguia mais
destes" (p.156). As crianças não tinham
um tratamento diferenciado, nem um
mundo próprio, não existia neste período, o chamado sentimento de infância.
Sarmento (2005, p. 368) ressalta que
etimologia da palavra infância propõe um
sentido negativo, ao caracterizar infância como a idade do não-falante, remetendo a ideia do discurso inarticulado,

desarranjado ou ilegítimo. Através do
entendimento do mesmo autor, a infância significa uma classe social de uma
determinada geração e criança é o indivíduo que participa desta classe, sendo
ele o ator social da classe pertencente.
De acordo com Gélis (1991), o sentimento de infância não se apresentou de maneira
uniforme. Este fato deve-se a diversidade
de entendimentos, mas o mesmo expõe
que apesar de ser sem linearidade podese observar que nesse período houve uma
maior preocupação em relação dos pais
quanto à saúde e educação das crianças.
Nas concepções atuais, elas são consideradas como ser histórico-social, condicionadas por vários fatores, seja eles sociais,
econômicos, culturais, ou até mesmo político. Partindo desse pressuposto cria-se uma
visão romanceada da infância, como um
momento repleto de encanto e ludicidade,
com várias outras propriedades inexistentes em determinados contextos sociais.
A criança é considerada um ser competente, tem suas necessidades, seu modo de
pensar e agir, modos que lhe são próprios.
No entanto, as representações de infância
variam conforme a colocação da criança na
família, na classe social, a questão de gênero,
etnia, grupo etário, na sociedade em geral.

A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
A ação do brincar está normalmente
associada à diversão, porém sabemos
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que há muito mais por detrás destes
momentos. Estimular o brincar é essencial para que a criança possa se desenvolver melhor e de maneira natural.
Muitos adultos acreditam que é mais
produtivo ocupar a criança com aulas direcionadas (balé, natação, luta, inglês),
criando uma agenda de compromissos
formais que “supram o cognitivo”, e que
brincar naturalmente e livremente é perda de tempo. Ledo engano; o brincar favorece a criatividade e a imaginação,
estimula o raciocínio estratégico, estabelece regras e limites, dá prazer, acaba
com o tédio e a tristeza, estabelece regras e limites, entre outros benefícios.
Como afirma Freire (1992), o padrão de
desenvolvimento no qual nos encontramos pode ser definido a partir do nosso
esforço de adaptação no mundo. Precisamos entender que a educação infantil
é tão importante quantos todos os outros níveis de ensino, sendo a primeira e
fundamental etapa da educação básica.

sidade das crianças porque é um objeto
que pode ser transformado quando ligado
à sua realidade ou a manipulação desta.
Por meio do brinquedo a criança reorganiza, constrói e reconstrói relações entre
situações no pensamento e situações reais.
Machado (2003, p. 34) nos diz com relação
à ação do brincar da criança, que o sucesso
das experiências culturais adultas dependerá da confiança construída e adquirida a
partir de experiências boas na infância.
Para Pokorski, (2008, p.309) “a escola, em seu Projeto Político-Pedagógico, deve prever e aplicar, em sua prática,
uma intenção na construção de um projeto de vida, no qual as relações interpessoais saudáveis entre professores,
alunos e famílias sejam privilegiadas.
Às vezes, investimos muito no planejamento de conteúdos e objetivos, mas esquecemos as relações afetivas, o acolhimento daquele aluno que chega pela primeira
vez à escola, cheio de sonhos e expectativas.

A brincadeira é o lúdico em ação, portanto é a ação externada por meio do
jogo ou do brinquedo, porém, este fato
não é via de regra, não são fatores determinantes para tal ação. O ato de brincar pode ser conduzido independentemente de tempo, espaço, ou de objetos,
fato que na brincadeira a criança cria,
recria, inventa e usa sua imaginação.

Ao que muitos duvidam, brincar é coisa
séria, porque brincando, a criança se expressa, interage, aprende a lidar com o mundo
que a cerca e forma sua personalidade, reconstrói situações do cotidiano se expressa
e desta maneira percebe-se a importância
do brincar como forma da criança expressar-se e desenvolver suas habilidades de
criação, de relacionar-se e de interagir.

O momento do brinquedo assume formas e significados de acordo com a neces-

O modo lúdico de aprender na educação infantil é muito importante, pois
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leva o aluno a sensações e emoções fundamentais para o seu desenvolvimento.
Afinal, brincando a criança forma sua personalidade e aprende a lidar com o mundo.
Pelo fato da brincadeira está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento infantil, também deve estar inserida
no contexto escolar com o objetivo de
auxiliar o processo de aprendizagem.
A brincadeira é uma maneira surpreendente de aprendizagem, além de promover a integração entre as crianças.
O brincar é igualmente importante à
criança quanto se alimentar e descansar já
que por meio da brincadeira a criança estabelece relações de conhecimento consigo,
com os outros e com o mundo. De acordo
com Kishimoto (2004, p. 15), consideramos
que o jogo tradicional faz parte da cultura
de um determinado povo, que transmite
características próprias por meio das gerações que se sucedem e com isso tornam o
jogo tradicional uma manifestação cultural
sempre presente no cotidiano das crianças.
O psicopedagogo pode ajudar a garantir
este direito inalienável da criança, auxiliando na construção de um currículo
que garanta o estabelecimento e a organização dos tempos, materiais e espaços
de brincar, pois para que ele aconteça
com qualidade é preciso planejamento
e parceria com os adultos e cuidadores.
Uma brincadeira de qualidade contribui
para a formação integral da criança.

O TRABALHO DO PSICOPEDAGOGO
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
O acompanhamento Psicopedagógico tem como objetivo abordar o processo da aprendizagem, como esse se
desenvolve e de que forma o indivíduo
se relaciona com o aprender; nos aspectos cognitivos, emocionais e sociais.
Quando são identificadas dificuldades
neste processo, a Psicopedagogia busca as
suas origens, os possíveis distúrbios; as habilidades e as limitações do ser que aprende.
A literatura tem-nos apontado que o
trabalho psicopedagógico desenvolvido em instituições educativas de educação infantil tem como marca o aspecto preventivo. O psicopedagogo tem a
possibilidade de direcionar o seu trabalho para a formação continuada do
educador, com o objetivo de promover
a sua aprendizagem, e, consequentemente, a aprendizagem de seus alunos.
A responsabilidade do psicopedagogo não é somente diagnosticar o problema do aluno e sim em se posicionar para
sanar de forma mais contundente de
como resolver, é sobre o psicopedagogo
que recai a árdua tarefa de amenizar os
problemas, ora detectado pelo professor.
Podemos considerar a importância do
trabalho dos psicopedagogos voltados
à Educação Infantil. Com seu trabalho
também podemos perceber a importância de todas aquelas atividades recomen535
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dadas como a leitura e todas as outras
que incentivem o sistema sensório motor sendo uma importante forma de inserção das crianças em todas as formas
de linguagem fazendo assim que a crianças aos poucos façam a construção do
pensamento e a constituição do sujeito.
Expor às crianças as diversas espécies
de matérias tendo a confiança de que eles
são capazes enriquece os seus cotidianos
e auxilia na construção da linguagem e do
pensamento, a partir disso podendo fazer uso da leitura como suporte para o seu
desenvolvimento e aquisição da língua.
Segundo Sá (2013, p. 16) “O psicopedagogo é o profissional indicado para assessorar e esclarecer a escola a respeito
de diversos aspectos do processo de ensino-aprendizagem.” O que denota que
o psicopedagogo, enquanto profissional
que possui uma escuta atenta às demandas de seu público-alvo, tem um papel
de suma importância dentro da instituição, podendo orientar e assessorar professores, trabalhar com as relações interpessoais do grupo, criando um ambiente
favorável à aprendizagem, acompanhar as
famílias, orientando-as e colaborando com
a construção de uma proposta pedagógica que contemple as muitas infâncias.

No âmbito escolar, o psicopedagogo
pode contribuir com orientações a diretores, coordenadores, professores e auxiliares, na prevenção e no estudo de como vem
sendo administrado esse conhecimento
dentro da escola por esses profissionais

Caracterizando esta formação como
necessária para o desenvolvimento integral da criança, o psicopedagogo além
de garantir que direitos básicos como
o brincar sejam resgatados nas práticas
das Instituições que atendem este público-alvo, ainda oportuniza ao grupo de
trabalho condições para a construção
de espaços que favoreçam a interação
das crianças entre si, com os adultos,
com os ambientes e com os objetos.

O profissional não pode esquecer sua
função primeira como orientador e guia
do desenvolvimento moral de crianças
e jovens. Finalizando posso dizer, que
o trabalho do psicopedagogo vem a superar pouco a pouco as dificuldades encontradas tanto nas crianças, quanto
nas famílias e até mesmo na equipe escolar, aumentando a auto estima, auto
confiança fazendo que estes tenham
cada vez mais autonomia perante a vida.

O trabalho do psicopedagogo cria vínculos com os pais e profissionais, sob a
ótica de quem conhece cada fase da infância e se aprofundou em conhecimentos
específicos de sua área, é possível realizar
um diagnóstico psicopedagógico da criança, do grupo e da instituição, propondo reflexões e melhorias para a mesma.
536
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CONSIDERAÇÕES GERAIS

os dizer que o brincar é o prelúdio para
o desenvolvimento integral da criança.

É notório que as brincadeiras que podem
estimular o desenvolvimento psicomotor
das crianças e, todas as vivências que são
oportunizadas pela educação infantil. Estas
foram selecionadas por serem mais populares e, de certa forma, fazem parte da cultura de nossa região. Além disso, as possíveis
intervenções utilizando tais brincadeiras
também não foram esgotadas, podendo
ser feitas outras adaptações e análises.
As brincadeiras da educação infantil
demonstram o quanto uma simples brincadeiras são importantes para o desenvolvimento da criança. Mais do que
isso: evidenciam o quão fundamental é
a formação dos professores que atuam
na educação infantil e também a relevância da abordagem psicopedagógica preventiva nesse nível de educação.
Sendo assim, a psicopedagogia é uma
área do conhecimento que vem com um
olhar diferenciado para esse sujeito que
tem dificuldade de aprendizagem, que não
aprende com os métodos convencionais, e
também busca provocar mudanças nas instituições, sempre com o intuito de auxiliar na aquisição da aprendizagem humana.
A brincadeira faz parte do universo infantil.

É a partir dela que a criança começa a
interagir com o mundo e a se perceber fazendo parte desse mundo. Brincar desenvolve habilidades psicomotoras, psíquicas,
afetivas e também cognitivas. Podem-

Neste trabalho, enfatizamos apenas um
dos potenciais das brincadeiras infantis
que é sua implicação direta no desenvolvimento psicomotor das crianças e sua consequente influência no desenvolvimento
das habilidades envolvidas na aprendizagem da leitura, escrita e matemática.
Ao analisar e discutir a importância do
psicopedagogo e verificar o amparo legal perante a lei, sobre a educação infantil bem como a importância de se ter
um profissional em psicopedagogia na
instituição de ensino. O psicopedagogo experiente deve saber introduzir todos os meios necessários que caracterizam um diagnóstico cuidadoso para não
marginalizar os alunos oriundos de situações sociais e culturais desfavorecidas.
É de suma importância à presença
de um profissional em Psicopedagogia,
principalmente para dar suporte na educação infantil, pois a base é fundamental e deve ser bem alicerçados e vários
déficits de aprendizagem surgem na infância cabendo ao psicopedagogo investigar de onde e como surgiu tal causa.
Sabemos que o déficit de aprendizagem poder ter causas das mais diversas,
como um simples elo afetivo como um
suporte pedagógico precário. Mas até
que se chegue ao um diagnóstico preciso deve ter um estudo bem aprofundado
de caso, o qual só um psicopedagogo bem
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preparado seguindo a corrente teórica na
qual mais se identifique poderá amenizar a
preocupação do docente bem como do discente no processo ensino aprendizagem.
As modificações de estratégias e metodologias de ensino podem contribuir para que todos aprendam.

canismos que ajudam a criança a impulsionar a sua aprendizagem;Identificação
de comportamentos e sentimentos que
podem tornar o aprendizado da criança
um pouco mais complexo no cotidiano,
como timidez, tristeza ou nervosismo;

Em alguns casos, as estratégias de ensino não estão de acordo com a realidade
do aluno, então há que ser revista e readequada. A prática do professor em sala de
aula é decisiva no processo de desenvolvimento dos educandos, e, nesta perspectiva o psicopedagogo orienta os professores
quanto ao processo de aprendizagem das
crianças, pois através de outros métodos ou atividades ele poderá detectar
quem realmente está com dificuldades
de aprendizagem, evitando rótulos muitas vezes colocados erroneamente, o que
prejudica a criança trazendo-lhe várias
consequências, como a baixa autoestima e até mesmo o abandono escolar.

Apoio para que a criança comece a atuar
progressivamente de maneira autônoma no
processo de aprendizagem, buscando por
conta própria soluções que possam ajudá-la
a superar suas dificuldades e inseguranças;

Conclui-se, desta maneira, que o suporte
psicopedagógico auxilia os alunos em diferentes aspectos, tendo como resultado um melhor aprendizado em sala de
aula. As famílias necessitam participar
ativamente deste trabalho, pois o objetivo do psicopedagogo e dos pais é garantir uma formação integral para a criança.

Estímulo de práticas que ajudam diretamente no desenvolvimento psicológico, afetivo e motor da criança,
que em muitos casos podem ser os responsáveis pelo bloqueio que dificulta a sua aprendizagem, favorecendo
o encorajamento e a autoconfiança.
Reconhecer que cada criança tem o processo de desenvolvimento diferente, e que
algumas aprendem com maior facilidade
enquanto outras aprendem mais lentamente, torna-se imprescindível. E nesse momento que é de fundamental importância
uma análise individual de cada criança a
fim de que se possa adequar os conteúdos conforme a necessidade de cada um.

Assim, chega-se a muitos benefícios
neste trabalho em conjunto que transformam rapidamente o processo de aprendizagem dos alunos, onde podemos elencar:
Compartilhamento de métodos e me538
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ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO
RESUMO: Abordamos nesta pesquisa a formação de leitores fluentes, críticos e criativos
dentro das concepções de ensino aprendizagem que já existem na educação, buscando
os motivos, gosto, capacidade e adequações feitas para atrair o interesse das crianças
pela leitura. Salientamos que as crianças vivem em um mundo repleto de informações,
mudanças tecnológicas, sociais e econômicas. A educação busca preparar as futuras gerações para o mundo adulto, na qual suas exigências no modo de produção e contexto sócio cultural centralizam-se nos valores e modos comportamentais que devem ser
atribuídos a estes. A educação é um bem de consumo que não deixa de ser um produto fabricado e assegurado pela instituição escola, garantido por lei enfatizando sempre sua qualidade quanto ao desenvolvimento total do indivíduo. A escola deve ser um
ambiente agradável e estimulante, seu objetivo principal deve ser formar alunos pensantes, críticos e politizados que saibam compreender e atuar verdadeiramente e positivamente na sociedade. O desenvolvimento humano necessita de algumas habilidades
básicas para se comunicar, interpretar e ler, e toda aprendizagem se une a leitura. A visão
se amplia com a leitura, e por meio das palavras é que temos a descoberta de mundos.

Palavras-chave: Educação; Aprendizagem; Crianças; Professor.
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INTRODUÇÃO
No Brasil pesquisas realizada em
2013 pelo IBGE em quatro estados:
Pará, São Paulo, Rio Grande do Sul e Pernambuco, mostram que pessoas entre
dez anos ou mais dedicam em média 6
minutos por dia a prática da leitura, diante disto, se faz necessário resgate
da leitura como prioridade nas políticas públicas e no imaginário social.
Afinal a leitura é mais que um instrumento escolar, é um passaporte para entrada na escrita e na cultura. O papel da
instituição escolar é ensinar a criança a
folhear instrumentos de leitura para inserir-se de modo pensante nessa sociedade letrada (letras- símbolos- números).
Pesquisas apontam que entre a população brasileira, 40% fazem curso ou
já terminaram com o objetivo de terem
melhores salários e se desenvolverem pessoalmente.
Somente com discussão a respeito da leitura podemos
vir a promover uma transformação social e positiva que todos merecemos.
No meio social onde vivemos, e as pessoas envolvidas com a educação devem
sensibilizar-se em torno dos livros e da
leitura, pois são instrumentos de atuação
importantes na sociedade. Uma nação
sem leitura não conceberá sua cidadania
plena. Na escola a leitura é a passagem
ao mundo das letras que se encontra com
o caminho dos números e dos símbolos.

Mediante a essas informações, como
chegar a este caminho letrado? O domínio da leitura e do letramento, não é algo
simples, envolve práticas a serem desenvolvidas gradativamente, algumas crianças desenvolvem estas aptidões no
seu cotidiano, porém a maioria carece
da ajuda da escola para esta tarefa.
No mundo em que vivemos, desde o
trabalho formal até a nossa rotina diária,
exigem o envolvimento complexo de situações práticas de leitura, desde leitura de
situações sociais à compreensão de textos.
Para que um cidadão se realize profissionalmente, ele precisa saber ler, pois
será a partir desse conhecimento que ele
terá estímulo para estender esse objetivo aos seus filhos, e consequentemente,
terem um futuro melhor financeiramente.

LEITURA UM ATO NECESSÁRIO
Ler para a criança é um ato de responsabilidade do professor que, ao emprestar
a voz para que o autor fale às crianças,
também assegura a elas o direito de ingressarem nesse universo letrado, antes mesmo de saber os nomes das letras.
Letramento é acontecimento, é o
pensamento que surge, inexplicável,
para viver e pensar o letramento.
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O conhecimento das letras é apenas um meio para o letramento, que é
o uso social da leitura e da escrita. Letrar é inserir a criança no mundo letrado e seus diferentes usos na sociedade.
O letramento vem da cultura e muitas
crianças já chegam à escola com conhecimento informal absolvido no seu dia-a-dia.
Cabe a escola despertar na criança o gosto de ler e emocionar-se com as histórias
lidas e fazer dos personagens seus parceiros. Aproximando a criança da escrita
e os encantamentos que ela proporciona.
Evidentemente que para se consolidar a leitura de forma significativa é
necessária uma aliança com as outras
áreas de formação do sujeito, uma delas
é investir na formação do professor para
aprimoramento na sua área de conhecimento, com o reforço da leitura tornando-os leitores fluentes e críticos para que
gerem outros leitores atuantes, este é um
dos grandes desafios a serem superados.

ligado com a capacidade de leitura.
A sociedade passa por evoluções tecnológicas de informação, mas o instrumento necessário para acompanhar estas
mudanças sociais é a leitura em seu amplo sentido, já que a participação nesta
realidade acontece quando somos sujeito
históricos capazes de registrar o passado, projetar o futuro e realizar conquistas no presente para um mundo melhor.
A leitura deve ser um convite ao mundo
da fantasia, pois é uma aprendizagem adquirida para a vida inteira, transcendendo as
letras. A observação diária do professor em
sala de aula, adequando o desenvolvimento cognitivo de cada aluno que irá estimular este aluno para o mundo da leitura.
A literatura é um dos caminhos para
o mundo da imaginação, algo além da
vida real, possibilita o mergulhar em diversos mundos por meio das histórias.

Paulo Freire (1975) já possuía esta visão
quando dizia: “Ninguém educa ninguém,
assim como ninguém se educa sozinho.
Alguém só aprende se existir um alguém
que lhe deseja ensinar, da mesma forma, alguém só ensinará se tiver alguém
ardentemente predisposto a aprender”.

É preciso o interesse pelas palavras, isso pode ser desde muito cedo,
por meio das músicas e conversas ouvidas dentro do ventre materno, quando embalada com canções ninar, ou nas
conversas com a família ao compartilhar histórias e experiências, não podemos esquecer de que somos narrativos.

A instituição escolar é o local que
deve propor e possibilitar a aquisição
de novos saberes, garantir um processo de aprendizagem significativo em
todas as disciplinas, visando despertar o desejo de aprender, intimamente

O ser humano é fonte inesgotável de
história e por isso de leitura. O processo de leitura faz parte das competências
cognitivas, sociais e culturais e para se ler
bem é necessário o interesse para as narrativas em geral. A escola e a família pos543
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suem o papel de estimular este fascínio.
Nas reformas educacionais o professor
se depara com várias concepções educacionais. Uma delas é bastante conhecida como o professor transmissor de um
saber produzido no exterior da profissão, ou seja, o professor como técnico.
Em oposição a esta visão, novas
tendências vêm apostando no professor reflexivo capaz de criar seu próprio
caminho profissional, que é coletivo,
construído no caminhar pedagógico.
Precisamos de professor reflexivo que
saiba lidar com as múltiplas dificuldades
encontradas em sua profissão. Investir
na formação docente é o primeiro passo
para que o professor seja capaz de elaborar suas práticas, transformando-as
quando necessário para alcançar o aluno.
Assumir que o processo de mudança
educacional se faz com participação do
professor, e para tal se faz necessário
o investimento em formação contínua.
Temos que reforçar a necessidade de se
tratar o ensino como uma profissão dinâmica, em desenvolvimento, na qual o professor toma para si a responsabilidade que lhe
compete ao definir os rumos da mudança
educacional, um sujeito capaz de produzir mudanças sociais, políticas e culturais.
Outro item que não pode faltar em um
professor reflexivo é a preocupação com
o planejamento e avaliação de suas aulas,
isso só ocorre se o professor registrar suas

ações, avanços e dificuldades dos alunos.
O registro representa muito mais que um
roteiro de aula ou uma enumeração de
atividades desenvolvidas com seus alunos.
Escrever sobre a prática faz pensar e refletir sobre cada decisão que foi
ou será tomada, permitindo aprimorar
o trabalho diário e adequá-lo com frequência às necessidades dos alunos.
O que não falta no dia a dia do professor são oportunidades para colocar ideias
e reflexões no papel. Ao fazer o planejamento, por exemplo, ele pode antecipar o que pretende alcançar em sala de
aula. Sem essa reflexão, o docente corre
o risco de estar sempre improvisando.
Em cada uma das escritas reflexivas feitas pelo professor, há elementos, para que
ele cresça como profissional e melhore seu
desempenho, desde que elas sejam compartilhadas com um formador que o oriente,
uma parceria do corpo escolar como um
todo, na qual o professor não está sozinho.
Buscar despertar na criança o fascínio pela fantasia do mundo de ficção é
um desafio para todo educador. Particularmente quando se trabalha com crianças pequenas, cujas competências
para agir, interagir e modificar seu ambiente têm sido cada vez mais estudado.
O que as pesquisas que vêm sendo
realizadas sobre o desenvolvimento humano têm apontado é que a criança é
544
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que a criança é um sujeito competente,
ativo e agente de seu desenvolvimento. Nas interações com outros em seu
meio, em atividades socioculturais concretas, as crianças mobilizam saberes
e ao mesmo tempo que os modificam.
Daí a importância das crianças terem
amplas oportunidades de exploração e
conhecimento da leitura, como fonte de
prazer e cabe ao professor proporcionar este momento de amor pela leitura.
Aprender pode ser entendido como
o processo de modificação do modo
de agir, sentir e pensar de cada pessoa
que não pode ser atribuído á maturação
orgânica, mas á sua experiência positiva e prazerosa. A prática da leitura como
algo diário torna-se hábito, praticando
assim o escutar, imaginar e o recontar.
Quando a criança leva para casa o relato
de um conto de forma espontânea, divertida, inteligente, representa um passaporte
para a família assegurar-se de que o cotidiano da criança é mágico, cheio de descobertas e de demonstrações de prazer.
A leitura e a análise de histórias proporcionam para criança á oportunidade
de fazer sentido do texto e de experimentar a construção conjunta, vivenciando processos na qual aspectos linguísticos e afetivos da maior importância são
acionados em decorrência do próprio ato
de contar história, na qual as pessoas ficam em geral próximas umas das outras,
trabalhando temas como: perdas, frus-

trações, medos, etc. Atualmente a leitura nos dias de hoje é centro de grande
preocupação para toda sociedade, pois se
queremos pessoas críticas e informadas a
leitura é primordial para esta conquista.
No Brasil a grande maioria da população está alfabetizada. Mas nem todos,
ou melhor, apenas uma minoria sabe ler
bem, isto é, são poucos os que entendem
o que dizem os livros. Em geral, todos
os que sabem ler bem estão alfabetizados, mas nem todos estão alfabetizados
sabem ler bem. Por isso não devemos
confundir alfabetização e leitura, que
são coisas completamente diferentes.
A sociedade deu à escola a responsabilidade de alfabetizar seus alunos e há anos
ela tem cumprido essa missão, contribuindo significativamente para a alfabetização de uma grande parte da população.
A escola alfabetizou, mas muitas crianças
chegam á segunda etapa, á universidade,
sem compreender ou tendo muitas dificuldades para compreender o que lê.
Um dos motivos é a modernização
com a utilização de códigos e placas
que acabaram por simplificar textos, criando uma geração que não tem interesse pela leitura e suas possibilidades.
Não podemos negar que a escola é influenciada por vontades políticas e escolhas sociais, que acabam dando o acesso
para as pessoas conseguirem melhores
oportunidades de trabalho e nível social,
repetindo o modelo de vencer ou fracas545
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sar por meio do instrumento avaliativo.
Hoje temos alfabetizados e leitores e está
separação é evidente, obrigando todos os
sistemas educacionais de todos os países
a reconsiderar o ensino da leitura ou, mais
precisamente, levá-lo a considerações, levantando metas para acabarcom esta divisão.
Na fase do aprendizado, o meio deve
proporcionar à criança toda ajuda para
utilizar textos e não os simplificar para
adaptá-los as possibilidades atuais do leitor.
Não se aprende primeiro a ler palavras,
depois frases, mais adiante textos e, finalmente, textos dos quais se precisa. Para
aprender a ler enfim, faz-se necessário estar envolvido pelos textos, encontrá-los,
ser testemunha e associar-se à utilização.
A escola deve ser uma instituição que
segundo Cesar Coll (1993) - “encaixe os
saberes cientificamente construídos com
os conhecimentos elaborados pelas crianças”. Essa missão implica na adequação
dos saberes, possibilidades cognitivas
e conhecimentos prévios das crianças.
A fala ao contrário que se pensa não
é algo pronto, é uma aquisição que depende das interações sociais e nas possibilidades de observação e participação nas situações comunicativas.
Desde o nascimento, a criança interage com outras pessoas e desta relação
dão significado ao mundo e a si mesmo
tornam-se um ser histórico e singular.

As crianças menores se comunicam
entre si e com os adultos com diferentes propósitos: para pedir algo, relacionar-se ou para contar algo com suas
próprias palavras, brincando com elas.
Na organização da fala as crianças
precisam: identificar-se, descrever, narrar, explicar, transmitir informação, informar, concordar ou discordar, expressar sentimentos, manifestar dúvidas, etc.
Estas aprendizagens vão se desenvolvendo e aprimorando ao longo do tempo, com
as interações e vivências de variadas oportunidades. Um parceiro muito importante
é o professor, que na educação infantil responda qual as especificidades das crianças
tão pequenas e busca recursos para ensinar
respeitando a fase que cada um se encontra.
As instituições de educação infantil devem ter um olhar diferenciado para
a linguagem oral, pois é na comunicação
cotidiana que o professor observa os
avanços nas tentativas de comunicação.
Conversas em grupos é uma situação em
que as crianças desenvolvem muitas competências linguísticas. Aprender a se colocar
diante de um público pressupõe viver situações coletivas provocativas importantes.
Na apreciação pela leitura o professor
deve buscar ações que as crianças encontram significado e compreensão no mundo
da imaginação. O professor atua de modo
direto, ele é o modelo, o despertar e o gostar de leitura dependerá inicialmente deste
modelo positivo. As mudanças sociais e
546
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políticas são responsáveis por produzirem
as heranças culturais de uma sociedade,
que só existe devido á linguagem verbal
que é responsável por organizar o modo
de pensar e agir das pessoas. A linguagem
verbal se expressa no oral e no escrito,
criadas nas práticas sociais de comunicação entre os homens, nos sentimentos,
imaginação e expressão de suas ideias.

A escola por muitos anos negou o acesso da criança a escrita equivocadamente
já que a linguagem ocorre no contato
com o convívio social. Ana Teberosky
e Emília Ferreiro trouxeram uma nova
visão sobre a alfabetização com o livro:
“A psicogênese da língua escrita”, destacam que para aprender a ler e escrever
dependerá da relação que a criança terá
desde pequena com a cultura escrita.

Em estudos notamos a educação infantil assumindo seu papel educativo no
domínio da oralidade: reconhecem seu
papel na constituição de sujeitos falantes, pois as instituições de Educação Infantil são ambientes sociais, lugar na qual
muitas vezes as crianças começam a falar
e aprendem diversas formas sociais de
comunicação. É na Educação Infantil que
se estimula e se aprende as cantigas de
roda, jogos cantados e o gosto pela leitura.

A leitura e a escrita são processos que se
revelam na interação com o mundo, o contato com a linguagem escrita ocorre quando
o professor empresta sua voz aos textos e se
torna escriba de suas criações na produção
de textos. Assim as crianças podem contar
com olhar atento e curioso do professor.

Durante muitos anos ocorreram críticas ao trabalho com a leitura e a escrita,
pois as instituições educacionais centralizava-se nas práticas de decodificação do
escrito, deixando de lado o reconhecimento, compreensão e fruição da linguagem.
Mas hoje o pensamento mudou, com
vários estudos e pesquisas no campo
da psicologia, linguística e da pedagogia, sabe-se que as crianças vivem em
sociedades letradas, ricas em fontes de
comunicação entre as pessoas e assim
começam a interessar-se pela escrita,
eles procuram compreender o mundo dos adultos e suas representações.

CONSIDERAÇÕES
Alguns cuidados devem ser tomados
para não frustrar ou matar o sentimento de prazer ao ler para a criança. Alguns
cuidados e ações devem ser respeitados
quando falamos em despertar o gosto
pela leitura em crianças pequenas: elas
possuem o direito de apenas explorar o
livro e suas imagens; direito de pular páginas, criando uma nova história com
figuras que lhe chamou atenção; o direito de pedir para reler, já que ao reler
a criança imagina, acrescenta e recria os
personagens; o direito de ler a qualquer
momento, na sala de educação infantil
o acesso aos livros é muito importante
para que as crianças possam explorá-los
quando desejar e o direito de ler em voz
alta, ou calar, pois a leitura é companhia.
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Com as novas tecnologias, surgem novos
símbolos e siglas, mas com a internet a leitura também é estimulada pelas razões da
comunicação, abrindo assim, novos recursos para o acesso a materiais impressos que
hoje podem ser encontrados digitalizados.
Sem dúvida a tecnologia abriu portas de acesso rápido e abrangente de
novas possibilidades. Porém o papel do
professor não é dispensado, pelo contrário, cabe à escola ensinar e mostrar
os caminhos corretos para uma leitura produtiva e com conteúdo crítico.
A leitura é uma atividade dinâmica de
recriação, intertextualidade que enriquece
e amplia o sentido imediato daquilo que
é lido. As razões pelas quais levam o
homem a ler são próprias e ninguém pode
se sentir no direito de pedir um prestar
contas dessa intimidade estabelecida.
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A GESTÃO ESCOLAR E A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA
RESUMO: O objetivo deste artigo é apresentar uma reflexão sobre a convivência "familia-escola" de nossas crianças deste o ensino infantil ao fundamental. Este interesse se dá
pela notoridade vista entre afastamento familiar e o ambiente escolar, tornando-se um
problema, já que a participação e interesse das famílias favoreçam significantemente o bom
desenvolvimento escolar das crianças. Assim, refletir sobre a convivência família-escola nos
trabalhos que estão sendo desenvolvidos no espaço escolar é fundamental. Para isso, faz-se
necessário desenvolver uma prática de apoio às famílias favorecendo sua aproximação ao
trabalho pedagógico na instituição, promovendo uma relação familiar efetiva e de qualidade.

Palavras-chave: Família; Participação; Escola; Professor; Educação.
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INTRODUÇÃO
Durante muitos anos a educação
pública passou por diversas transformações, seguindo as transformações
políticas que ocorriam no país. Se considerarmos a educação desde o Brasil
colônia inicialmente, os curumins (filhos dos índios) e órfãos portugueses.
Mais tarde, os filhos dos proprietários
das fazendas de gado e dos engenhos de
cana-de-açúcar e também dos escravos.
Em todos os casos, apenas meninos.
Esses foram os primeiros alunos da Educação formal (e letrada) brasileira. E os
padres jesuítas, os primeiros professores.
De 1549, quando o padre Manuel da
Nóbrega (1517-1570) chegou ao nosso
território na caravela do governador-geral Tomé de Sousa (1503-1579), até 1759,
quando Sebastião José de Carvalho e
Melo (1699-1782), o marquês de Pombal, expulsou a Companhia de Jesus, a
catequização e o ensino se misturaram.
Os jesuítas lideraram as primeiras experiências de ensino no Brasil entre os
séculos 16 e 18, mas foram expulsos
de Portugal e da colônia em 1759. Responsável por essa determinação, Sebastião José de Carvalho e Melo (16991782), o marquês de Pombal, iniciou uma
reforma da Educação com o objetivo de
modernizar o reino de dom José I (17141777). Para substituir os padres, ele criou
as aulas régias, mas os efeitos concretos
só foram sentidos alguns anos depois.

As orientações de Pombal valeram até
a morte de dom José I, em 1777. Quando dona Maria I (1734-1816) assumiu o trono, demitiu o marquês. Apesar
da mudança política, no início não
houve uma ruptura no sistema de ensino. As aulas deixaram de ser denominadas régias e passaram a ser chamadas de públicas, mas só o nome mudou.
Dona Maria I reinou até 1792, quando
seu filho dom João VI (1767-1826) assumiu o poder. A vinda da família real para
o Brasil, em 1808, impulsionou o desenvolvimento cultural. Logo surgiram a Imprensa Régia e alguns jornais impressos,
o Jardim Botânico do Rio de Janeiro e o
Museu Real. Enquanto isso, as ideias que
levariam à independência já se alastraram
pelo país e ela se tornou real em 1822.
A Constituição de 1824 estabeleceu
que a Educação deveria ser gratuita para
todos os cidadãos. Para cumprir essa
determinação, deputados e senadores
aprovaram uma lei em 15 de outubro de
1827 que marcou o Dia do Professor e indicou que fossem criadas escolas de primeiras letras em todas as cidades e vilas.
Na prática, o ensino permaneceu sem
mudanças estruturais até 1834. Nessa data, um ato adicional alterou a Constituição e deu poder para cada província, entre outros aspectos, definir as
regras educacionais em seu território.
Com a Proclamação da República, o
Brasil adotou o federalismo e o poder,
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até então centralizado no imperador,
foi dividido entre o presidente e os governos estaduais. O período foi marcado pelo desenvolvimento da indústria,
pela reestruturação da força de trabalho
- não mais escrava. A ideia do ensino como direito público se fortaleceu e
surgiram modelos que se perpetuaram.

A participação dos pais na escola não
era comum, pois, afinal, a escola era a instituição que possuía o saber, e esse saber
era centralizado apenas na escola, não se
dava abertura para a família participar e
se inteirar da vida escolar de seus filhos.

A defesa da Educação pública, gratuita e laica ganhou força no país e em
1932, com o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Com a ditadura
militar as propostas de uma educação
mais democrática foram abandonadas.

Havia uma separação de tarefas, a
escola cuidava da instrução, da transmissão dos conhecimentos e a família
se dedicava à educação informal voltada a valores, atitudes e hábitos.

Paulo Freire (1921 – 1997) foi exilado no Chile e a Escola Nova deixou ser
considerada para as políticas públicas. O
novo governo manteve a preocupação
com a industrialização crescente e o foco
em formar um povo capaz de executar
tarefas, mas não necessariamente pensar
sobre elas. Na educação de adultos, as
ideias de Freire deram lugar a um modelo
assistencialista por meio do Movimento
Brasileiro de Alfabetização (Mobral). A leitura passou a ser tratada como uma habilidade instrumental, sem contextualização.

Desde os primórdios das sociedades humanas, a família sempre foi
a unidade central da organização social, assumindo funções sociais essenciais para a existência da vida coletiva.

Os
alunos
acompanhadas
ziam a divisão
mo trabalhavam

aprendiam
palavras
de
imagens,
fasilábica, e por últicom frases e textos.

Percebemos, portanto, através deste
breve histórico da educação nacional que
a escola sempre se mostrou detentora do
conhecimento e dos métodos pedagógicos, e sua aplicação era feita em detrimento
da participação dos pais e da comunidade.

Designa-se por família o conjunto
de pessoas que possuem grau de parentesco entre si, estabelecido por vínculo biológico ou não, como é o caso da
adoção, e vivem na mesma casa formando um lar. A família é considerada uma
instituição responsável por promover a
educação dos filhos e influenciar o comportamento dos mesmos no meio social.
O papel da família no desenvolvimento de
cada indivíduo é de fundamental importância. É no seio familiar que são transmitidos
os valores morais e sociais que servirão de
base para o processo de socialização da
criança, bem como as tradições e os costumes perpetuados através de gerações.
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O ambiente familiar é um local onde deve existir harmonia, afetos, proteção e todo o tipo de apoio necessário na resolução de conflitos
ou problemas de algum dos membros.
As relações de confiança, segurança, conforto e bem-estar proporcionam
a
unidade
familiar.
A família é o lugar indispensável para a garantia da sobrevivência e da proteção integral dos filhos e demais membros, independentemente do arranjo familiar ou da forma
como vêm se estruturando. É a família que
propicia os aportes afetivos e, sobretudo
materiais necessários ao desenvolvimento e bem-estar dos seus componentes.

Ela desempenha um papel decisivo na
educação formal e informal, é em seu espaço que são absorvidos os valores éticos
e humanitários, e onde se aprofundam os
laços de solidariedade. É também em seu
interior que se constroem as marcas entre as gerações e são observados valores
culturais. (KALOUSTIAN,1988, p.22).
No mundo moderno, a educação passa também a ser objeto de atenção das
famílias, que, apesar de ser preocuparem com a qualidade do ensino,
transferem à escola competências
que deveriam ser suas tão somente.
Não veem a escola como segunda etapa
da educação, mas criam nela toda a expectativa de que será responsável, a vida toda,

pela educação de seus filhos. E, em muitas
vezes, esquecem-se de fazer sua parte.
Tanto a escola como as famílias têm
sofrido modificações constantes, embora as mudanças ocorridas na família
aconteçam de forma muito mais rápida, como comenta Bencini (2003, p.38)
ao afirmar que as “mudanças que antes
ocorriam em 100 anos agora acontecem
em dez e está muito difícil acompanhar
as novas exigências sociais e culturais”.
Desse modo, cabe à escola atuar com a
iniciativa da interação, lançando propostas
e facilitando o acesso dessa família ao ambiente escolar, respeitando sempre aceitando as mudanças que a família passou durante o seu processo histórico. A implantação
de um mecanismo de representatividade
dos professores junto aos alunos e comunidade escolar é uma forma de intermediar o diálogo e aproximar uns dos outros.

A Lei como Facilitadora da Interação Família e Escola
O Estado por muito tempo foi o único responsável pelas decisões políticas educacionais, pois detinha competência técnica
especializada para tomar decisões certas.
Porém, esse direcionamento ganhou outra
projeção com a Constituição de 1988, especialmente, no que diz respeito à gestão
democrática que recomenda a participação da sociedade civil em suas decisões.
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As
legislações
complementares,
elaboradas e promulgadas após a Constituição, colocaram essa orientação
ainda mais em relevo, como a Lei de
Diretrizes e Bases (BRASIL, 1996) e
outras diretrizes normativas da área
da educação, nas quais transparecem as intenções para a promoção da
gestão participativa na rede de ensino.
A participação da comunidade na
gestão da escola pública é apontada
em muitos trechos da LDB, a referência cita que os estabelecimentos de
ensino terão a incumbência de “articular-se com as famílias e a comunidade,
criando processos de integração da
sociedade com a escola”, que é tarefa
dos professores “colaborar com as atividades de articulação da escola com as
famílias e a comunidade”, e que deve
haver a “participação das comunidades
escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes”. (BRASIL, 1996).
A LDB, em seus artigos 14 e 15, apresentam as seguintes determinações,
no tocante à gestão democrática:
Art. 14 – Os sistemas de ensino
definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades
e conforme os seguintes princípios:
I. Participação dos
ais da educação na
do projeto pedagógico

profissionelaboração
da escola;

II.
Participação
das
comunidades escolar e local em conselhos
escolares
ou
equivalentes.
Art. 15 – Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram
progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas de direito financeiro público. (BRASIL, 1996)
Os artigos citados dispõem que a
gestão democrática do ensino público na
educação básica aos sistemas de ensino oferece ampla autonomia às unidades
federadas para definirem em sintonia com
suas especificidades formas de operacionalização da gestão, com a participação
dos profissionais da educação envolvidos
e de toda a comunidade escolar e local.
Encontra-se inclusive a obrigatoriedade do envolvimento das famílias e da
comunidade na gestão da escola e nas
políticas da educação citada no Plano
Nacional de Educação (BRASIL, 2001).
No item referente aos objetivos está
registrado que um deles é a democratização da gestão do ensino público, nos
estabelecimentos oficiais, obedecendo aos
princípios da participação dos profissionais
da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. (BRASIL, 2001b).
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O Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), lei que dispõe sobre, as
proteções integrais à criança e ao adolescente, no que se refere à escolaridade e especificamente ao tema em questão diz: “É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do
processo pedagógico, bem como participar
da definição das propostas educacionais”.

Também o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), lançado em 24 de
abril de 2007 pela Presidência da República, pelo decreto nº 6.094, traz entre seus
programas o Plano de Desenvolvimento
da Escola (PDE/Escola), considerado, pelo
MEC, ferramenta gerencial para o processo de planejamento estratégico da escola.
Entre as diretrizes do Plano de Desenvolvimento da Escola (BRASIL, 2007a),
fica evidente a direção para o envolvimento e parceria entre escola e comunidade, como no trecho abaixo: O
PDE/Escola é uma ação de melhoria da
gestão escolar fundamentada centralmente na participação da comunidade.
No PDE/Escola, a comunidade escolar é diretamente envolvida em um
plano de autoavaliação que diagnostica os pontos frágeis da escola e, com
base nesse diagnóstico, traça um plano estratégico orientado em quatro dimensões: gestão, relação com a comunidade, projeto pedagógico e infraestrutura.

preciso que se considere responsabilidade, sobretudo da classe política, e
a mobilização da sociedade como dimensões indispensáveis de um plano de desenvolvimento da educação.
O tema em questão é atualmente
muito discutido e tem sido bastante divulgado inclusive nas mídias através de
propagandas. Tal situação demanda investimento e preparo dos agentes formativos que os capacite em práticas
de atendimento, em uma lógica de afirmação dos direitos sociais da comunidade.
Essas práticas, portanto, deveriam
se pautar pelas orientações das políticas públicas que estipulam a corresponsabilidade dessas instâncias na democratização do ensino, vista além do
acesso à escola e compatível com a participação da população na sua gestão.
Dentro dessa perspectiva de envolvimento e de coparticipação entre a escola e a comunidade, a família se constitui,
talvez, numa das principais protagonistas.
A família ganha um lugar de destaque
na política pública. Sua inclusão num
cenário de partilha de responsabilidades
entre o Estado, sociedade civil, aliada a
processos de descentralização e fortalecimento de gestão local (municipal), desenham as novas tendências na condução da
política social. (CARVALHO, 2002, p. 21.).

Constitucionalmente, como direito de
todos e dever do Estado e da família, é
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Combinando
responsabilidades
da escola e da família, Carvalho (2002, p.21) ainda complementa:
• da família uma maior parceria – participando com a escola no projeto
educacional destinado a seus filhos.
Fala-se hoje, igualmente, em comunidade presente na escola [...]. E nessa
direção a diretriz é envolver o quanto for possível família e comunidade
nos projetos e serviços públicos, tais
como a escola, a unidade básica de
saúde, hospitais, abrigos etc. É introduzir pactos com a família para que
esta seja parceira e partícipe das
ações e projetos movidos por esses
serviços. (CARVALHO, 2002, p. 21.).
O principal argumento para tornar a
família participativa na educação e na
escola de seus filhos, refere-se ao exercício de uma cidadania que seja ativa
e de responsabilidades compartilhada,
isso pode contribuir com a democratização do poder público e, consequentemente, melhorar a qualidade das ações
educativas, “na medida em que aqueles
que mais se beneficiarão de uma democratização da escola puderem participar ativamente das decisões que dizem
respeito a seus objetivos e às formas
de alcançá-los”. (PARO, 1998, p.228).
No entanto, para conseguir
preendimento de ações na
da gestão democrática, é
compreender as escolas em
sua complexidade (NÓVOA,

o emdireção
preciso
toda a
1995).

Dessa compreensão poderão surgir
iniciativas mais promissoras para a efetivação daquilo que as políticas públicas
anunciam. A condição determinante para
que ocorra uma participação de sucesso
e significativa vem por parte do empenho da instituição escolar em criar formas
de envolvimento e de aceitação para tal.
É importante que a escola tenha claro saber o que ela deseja da família em
relação à escola e qual seria o papel
dessa família na construção da gestão
democrática da escola e da política pública.
A família e a escola formam uma
equipe, é preciso que ambas tenham
um objetivo comum em relação à educação que se quer oferecer à criança e quais objetivos querem atingir.
Claro que cada um deverá fazer sua
parte, pois a cada um compete aspecto
diferente da educação e as responsabilidades devem ser corretamente delegadas.
A relação entre a família e a escola é tão necessária quanto importante e
deve ser fortalecida a todo instante, isso
pode ocorrer diariamente, chamando a
família para fazer parte do cotidiano escolar e não somente em eventos isolados.
A escola precisa saber que o aluno não
pode ser considerado como uma parte,
dividido em aluno na escola e pessoa em
casa, não há como analisar o desempenho
do aluno sem levar em consideração que
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seu perfil vai além dos portões da escola.
É necessário compreender que a criança é fruto de um processo histórico, social e familiar. Boas ou más condutas são sim, um reflexo do que
ela vivencia dentro do seio familiar.

ra do saber, e valorizar o conhecimento
que a criança e a própria família traz é
um facilitador para ter a presença dessa parte tão importante na educação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A questão central deste artigo é a contribuição da participação da família na gestão
democrática da escola pública na construção da cidadania, tornando-a propulsora da melhoria da qualidade da educação.
Durante a elaboração deste artigo
procurei explanar um grande leque de
opções que a família pode ter para fazer
parte ativamente da educação dos filhos.
A escola era a instituição que possuía o saber, e por isso não havia abertura para a participação da família e da
comunidade dentro do âmbito escolar.
O saber era centralizado apenas na escola, e se inteirar da vida escolar dos filhos não era comum. Havia uma separação
de tarefas, a escola, cuidava da instrução,
da transmissão dos conhecimentos e a
família se dedicava à educação informal voltado a valores, atitudes e hábitos.
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OLIVEIRA
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São Paulo.

Desmistificar a escola como detento558

Revista Educar FCE - 20 ª EDIÇAO - MAIO - 2019

REFERÊNCIAS:
ABUCHAIM, Beatriz de Oliveira. Pátio - Educação infantil. Artmed: São Paulo, 2009.
BENCINI,

Roberta.

Revista

Nova

Escola.

São

Paulo:

Abril,

2003

CONCEIÇÃO,
Armando
Pereira.
Violência
Infantil,
2009.
Disponível
em:
http://www.webartigos.com/articles/28389/1/Violencia-infantil-/pagina1.html#ixzz1IkD1nPo5.
Acesso
em
06/04/2011.
DIAS,
e

Carmem
Escola.

FREITAS, Ivete
na
Educação

Lúcia.
Presidente

Abbade.
Infantil.

KALOUSTIAN,
Tudo.
São

S.
M.
Paulo:

LA
TAILLE,
ucacionais.

Yves
São

Curso
de
Prudente:

Extensão
Unoeste,

Família
2010

Família e Escola: A Parceria Necessária
Presidente
Prudente:
Unoeste,
2006.
(org.).
Cortez;

Família
Brasileira,
a
Base
de
Brasília,
DF:
UNICEF,
1998.

de.
Limites:
Três
Paulo:
Editora

Dimensões
Ática,

Ed2008.

MORAIS, Regis de. Cultura Brasileira e Educação. Campinas, São Paulo, Papirus, 1989.
NÉRICI,

Imídeo

G.

Lar,

escola

e

educação.

São

Paulo: Atlas,

1972.

OSORIO, Luiz Carlos. Família hoje. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.
PAROLIN,
la.
Revista

Isabel.
atividades

Relação
Família
e
experiências.

559

e
Positivo,

Esco2008.

Revista Educar FCE - 20 ª EDIÇAO - MAIO - 2019

PIAGET, Jean. Para onde vai a Educação. Rio de Janeiro: Jose Olympio, 2000.
TIBA, Içami. Disciplina, limite na medida certa. São Paulo: Gente, 1996.
TORETE, Rossana Maria Cozeto. O diretor
dor entre a família e a escola. Presidente

da escola como mediaPrudente: Unoeste, 2005.

MONASTEIRO, Monica. Limites. Os pais mais bobos e inseguros da história,
2008. Disponível em:
http://www.portaldafamilia.org/artigos/artigo633.shtml.
SUTTER,
Graziela.
Refletindo
sobre
a
relação
família
escol
a,
2007.
Disponível
em:
http://www.webartigos.com/artigos/refletindo-sobre-a-relacao-familia-escola/926/.
ROMANELLI, Otaiza de Oliveira. História da Educação no Brasil, Vozes, 1978.
TEIXEIRA, Alberto Martins 2000. E a Propósito, o Que é a Escola e Para Que Serve? 2000. Disponível em:
http://www.clicrbs.com.
b r/e s p e c i a l /r s /p re c i s a m o s d e re s p o s t a s / 1 9 , 0 , 3 9 0 2 0 7 4 , E s p e c i a l i s t a - c o menta-participacao-dos-pais-na-formacao-escolar-dos-filhos.html.

560

Revista Educar FCE - 20 ª EDIÇAO - MAIO - 2019

JOGOS COOPERATIVOS E SUA IMPORTÂNCIA NA EDUCAÇÃO
RESUMO: O brincar é uma atividade natural, espontânea e necessária para criança,
uma peça importante para sua formação e seu papel transcende o mero controle de
habilidades. Os Jogos Cooperativos têm servido como um instrumento para a promoção de valores e atitudes humanas que propiciam o bem-estar pessoal e coletivo,
através de atividades onde todos participam, sente-se importantes e experimentam
uma sensação de bem-estar e realização. Em nossos dias, crianças são ensinadas pela
mídia a festejar a vitória e chorar na derrota, a pensar que alegria e triunfo de poucos é possível com o fracasso de muitos e que nesta sociedade, o importante para
sobreviver é procurar seus interesses, vivendo cada dia mais no individualismo. Os
jogos cooperativos surgiram da preocupação com a excessiva valorização dada ao
individualismo e à competição exacerbada, na sociedade moderna, mas especialmente, na cultura ocidental. Fazendo o uso de revisão bibliográfica, esse artigo tem
por objetivo investigar os benefícios dos jogos cooperativos no processo educacional.
Palavras-chave: Jogos Cooperativos; Educação; Instrumento.
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INTRODUÇÃO
O jogo é um recurso cada vez mais utilizado com a finalidade de facilitar as tarefas escolares, sendo assim são excelentes
recursos de que o professor poderá lançar
mão no processo ensino-aprendizagem.
Os mesmos contribuem para o desenvolvimento intelectual e social da criança
e propicia a relação intrapessoal e interpessoal, “O jogo é o melhor caminho de
iniciação à aprendizagem porque, leva à
descoberta da individualidade e à meditação individual” (ANTUNES, 2003, P.37).
Além de desenvolver habilidades como
a atenção e concentração, os jogos auxiliam a criança a construir estratégias
para lidar com a vitória e também com a
derrota.Através do jogo, a criança constrói normas para suas brincadeiras, interage com o outro, busca soluções e
amplia seus conhecimentos. Fazendo
uso de jogos as crianças aprendem a
aprender, a estudar, a investigar, a tomar
decisões, a analisar as condições, etc.
Os Jogos Cooperativos surgiram com
a constante valorização dada ao individualismo e a competição das quais foram
condicionadas e aprendidas como única
e melhor forma de caminho existente:
Jogando cooperativamente, podemos reconhecer que a verdadeira vitória
não depende da derrota dos outros.
Podemos compreender que ao partic-

iparmos do Jogo e do Esporte, o principal valor está na oportunidade de conhecer um pouco melhor nossas próprias
habilidades e potenciais e, simultaneamente, cooperar para que os outros realizem o mesmo (BROTTO, 1999, p.122).
Jogos Cooperativos são jogos para
unir pessoas, e reforçar a confiança em
si mesmo e nos outros, as pessoas geralmente participam autenticamente, pois
ganhar ou perder não é o que realmente
importa, e sim o processo como um todo.
Resultam numa vontade de continuar
jogando, e aceitar todos como são verdadeiramente. Fazendo o uso de revisão
bibliográfica, esse artigo tem por objetivo investigar os benefícios dos jogos
cooperativos no processo educacional.

JOGOS COOPERATIVOS
Jogo é um termo do latim “jocus” que
significa gracejo, brincadeira, divertimento. O mesmo é definido como uma atividade física ou intelectual que integra um
sistema de regras e define um indivíduo
(ou um grupo) vencedor e outro perdedor.
O jogo é um processo de derivação
por ficção e tem por função permitir ao
indivíduo realizar o seu eu, ostentar sua
personalidade, seguir momentaneamente
a trilha de seu maior interesse nos casos
em que, não possa consegui-lo recorrendo
às atividades sérias (ARAÚJO, 1992, p.18).
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um livro que é o pioneiro na história
dos Jogos Cooperativos no Brasil, “Jogos Cooperativos: se o importante é
competir, o fundamental é cooperar”.
Em 1971, surgem no Canadá, os Jogos Cooperativos: “jogar com o outro”,
ao invés de “contra o outro”, para incluir, ao invés de excluir, procurando uma
nova forma de vivenciar jogos e brincadeiras, tanto tradicionais como novos,
com um novo olhar, através de desafios,
metas comuns e regras flexíveis, onde
os objetivos são o prazer de jogar e a integração entre os participantes, e não,
ver quem é o melhor e quem é o pior.

Datadas a milhares de anos atrás,
os jogos cooperativos são atividades usadas por membros de comunidade tribais que se reuniam ao redor da fogueira para celebrar a vida.
De lá para cá, muitas outras iniciativas
foram feitas em direção à construção de
propostas que nos levasse à convivência
harmoniosa: A essência dos jogos cooperativos “começou a milhares de anos, quando
membros das comunidades tribais se uniam
para celebrar a vida” (BROTTO, 2002, p. 47).
Terry Orlick, canadense, doutor em psicologia, é a mais importante referência
quando o assunto é Jogos Cooperativos.
Muito do que se sabe hoje sobre Jogos
Cooperativos deve-se a seu trabalho inovador. Orlick é a pessoa que introduziu os
Jogos Cooperativos na Educação, com seu
trabalho na Educação Infantil do Canadá:

No término de cada jogo ou brincadeira é proposta uma reflexão sobre como
foi o jogo, como as pessoas se sentiram, o
que aprenderam e o que podem levar para
a vida, “A situação cooperativa é aquela
em que os objetivos dos indivíduos são
de total ordem que, para que o objetivo de um deles seja alcançado, todos os
demais integrantes, deverão igualmente
alcançar os seus respectivos objetivos”
(DEUTSCH, apud BROTTO, 2001, p.38).

[...] devemos trabalhar para mudar o
sistema de valores, de modo que as pessoas
controlem seus próprios comportamentos
e comecem a se considerar membros cooperativos de família humana. Talvez, se
alguns dos adultos mais destruidores de
hoje, tivessem sido, quando crianças, expostos ao afeto, à aceitação e aos valores
humanos, o que tento promover com os jogos e esportes cooperativos, teriam crescido em outra direção (ORLICK, 1989, p. 14).

A competição é considerada como
um valor natural e normal da sociedade humana e tem sido adotada como uma regra em praticamente todos os setores da vida social.
Desde muito cedo as crianças
aprendem a brincar e isso é importante para elas, pois as brincadeiras
e os jogos estão relacionados ao seu
universo e idade, o que possibilita o
início do desenvolvimento de suas hab-

No Brasil, Brotto introduziu os Jogos
Cooperativos tendo publicado em 1995
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ilidades (SILVA & KODAMA. 2004 p. 02).
A excessiva valorização dada ao individualismo e à competição exacerbada
na sociedade moderna fez surgir os jogos
cooperativos. O jogo cooperativo ajuda as
pessoas a se libertarem da competição, seu
objetivo maior é a participação de todos
por uma meta em comum, sem agressão
física, e cada um no seu próprio ritmo.
A diferença principal entre jogos competitivos e cooperativos é que nos jogos cooperativos todo mundo coopera
e todos ganham e estes jogos eliminam
o medo e o sentimento de fracasso. O
principal objetivo seria criar oportunidades para o aprendizado cooperativo e prazeroso (ORLICK, 1989, p. 123).
A finalidade dos jogos cooperativos
são de compartilhar, unir pessoas, despertar a coragem para assumir riscos. Os
mesmos têm pouca preocupação como
fracasso e com sucesso em si mesmo.
Os Jogos Cooperativos têm servido como um instrumento para a promoção de valores e atitudes humanas
que propiciam o bem-estar pessoal e coletivo, através de atividades onde todos
participam, sente-se importantes e experimentam uma sensação de bem-estar e realização (BROTTO, 1999, p.148).

referências para o contínuo aperfeiçoamento total, em sentimentos de aceitação e vontade de continuar jogando.
Dentro da área de atuação do
educador físico nas Séries Iniciais, os jogos
têm papel de destaque no desenvolvimento
infantil no que diz respeito ao conhecimento do próprio corpo, pois os jogos livres e
as atividades de expressão, a experiência
vivida do corpo em confronto com o objeto
propicia o esboço da primeira maqueta do
esquema corporal, garantindo uma destreza global do corpo em relação com seu meio
de comportamento (BOULCH, 1983, p.65).
Apesar de a competição ter se tornado
um paradigma dominante em nossa sociedade e ser enaltecida nos esportes, é
possível considerar a possibilidade de estabelecer uma visão cooperativa do mundo e das relações do homem com seus
pares com a política e com a natureza.
Os jogos cooperativos se baseiam em cinco
princípios, que vão colaborar na construção
da autoestima: inclusão, coletividade, igualdade de direitos e deveres, desenvolvimento humano e processualidade, o importante
é a participação de todos de maneira que
não haja excluídos (SOLER, 2003, p. 24).
Algumas características dos jogos cooperativos (BROTTO, 1999, p. 76.):

Os jogos cooperativos reforçam a
confiança pessoal e interpessoal, uma
vez que, ganhar e perder são apenas
564

•

Os participantes jogam uns com
os outros e não contra os outros;

•

Joga-se com o propósito de superar
desafios e não para derrotar alguém;

Revista Educar FCE - 20 ª EDIÇAO - MAIO - 2019

• Busca-se atingir objetivos comuns e não fins exclusivos;
•

bem como a habilidade interpessoal,
imprescindível nas relações humanas.

Prioriza o trabalho em equipe;

• Joga-se
er de jogar

pelo
com

os

prazoutros;

• Não há comparação de habilidades.

Cooperação é ação em conjunto. Cooperação é harmonia baseada num propósito definido e é o meio através do qual
grande poder pessoal pode ser obtido,
é a coordenação do esforço para atingir
um objetivo específico (ALBUQUERQUE;
Abbud; KALTENBACH, 2009, p.191.).
É possível perceber que a composição dessas duas palavras (jogos/
cooperativos) abordadas em relação a
um contexto escolar podem ser definidas como atividades, movimentos ou
ações expressadas concomitantemente
por todos os envolvidos de forma lúdica, almejando propósitos comuns.

DA IMPORTÂNCIA DOS JOGOS
COOPERATIVOS
Os conhecimentos e aprendizagens adquiridos pelos alunos nos jogos poderão
ser utilizados em ações que vão além
da prática pedagógica, preparando-os
para situações e adversidades enfrentadas na vida, como por exemplo, saber lidar com pessoas com opiniões distintas,

Os jogos constituem um fator indispensável para o desenvolvimento intelectual, motor e afetivo da criança. Eles são
a sua via natural de auto expressão. Os
jogos permitem-lhe explorar e entender o mundo que a rodeia através de todos os seus sentidos e proporcionam-lhe
os meios para expressar as suas ações,
sentimentos e ideias (ALVES, 2013, p. 5).

Jogos e brincadeiras são atividades de
grande importância para o desenvolvimento da criança e do gosto para a aprendizagem. Por serem atividades de cunho
mental, físico e lúdico que propiciam a
sociabilidade, a criatividade, bem como a
formulação de conceitos e ideias sobre a
realidade que cerca cada criança é que se defende a utilização dos jogos e brincadeiras.

Durante o jogo o sujeito encontra situações apropriadas para exercitar seu poder, expressar seu domínio e manifestar
sua capacidade de transformar o mundo
real, experimentar um sentimento de assombro gozoso diante do descobrimento
do novo e de suas possibilidades de invenção (GOÑI & GONZÁLES,1987, p.23).

Além dos benefícios compartilhados
por quaisquer atividades feitas em grupo, como o aprimoramento das habili565
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dades motoras, disciplina, controle emocional, concentração e benefícios para a
saúde, além disso, os jogos cooperativos
são inclusivos e têm muito a oferecer.

Muitas pessoas dizem que competir faz parte da natureza do homem, em
que a busca pela vitória torna-se extremamente importante para o seu
ego, enquanto que amor, união e cooperação são valores menosprezados.

bilidades de cada indivíduo e aplicá-las em
um grupo em prol de um objetivo comum.
[...] todos os jogadores nos jogos cooperativos realmente representam um único
time. Nenhuma habilidade pessoal é tão
importante como o simples fato de participar e se divertir juntos. Este tipo de
atividade transmite uma mensagem importante: você Os jogadores são mais importantes que o jogo (SOBEL, 1983, p. 01).
Os principais objetivos desses jogos são:

Em nossos dias, crianças são ensinadas pela mídia a festejar a vitória e chorar
na derrota, a pensar que alegria e triunfo de poucos é possível com o fracasso de muitos e que nesta sociedade, o
importante para sobreviver é procurar
seus interesses, vivendo cada dia mais
no individualismo (MAIA, 2007, P. 126.).

• gerar motivação, participação, respeito às diferenças, união, criatividade, atitudes de empatia, comunicação, enfim, formar
cidadãos seguros e solidários.
• Por meio dos jogos as crianças não
apenas vivenciam situações que se
repetem, mas aprendem a lidar com
símbolos e a pensar por analogia,
(...) Ao criarem essas analogias, tornam-se produtoras de linguagem,
criadoras de convenções, capacitando-se para se submeterem a regras
e dá explicações (PCN’s 1998, p.48).

Nos jogos cooperativos aprende-se a considerar o outro como parceiro, reforça-se a
confiança em si mesmo e nos colegas, acontece um aperfeiçoamento pessoal e coletivo.
[…] aqueles que jogam em estruturas cooperativas, podem se considerar importantes,
porque estão participando de um jogo onde
têm liberdade para expressarem-se autêntica e criativamente, demonstrando suas
possibilidades e dificuldades, e aprendendo
a respeitarem-se como partes integrantes
de um todo maior (BROTTO, 1999, p. 119).
O jogo cooperativo busca aproveitar as
condições, capacidades, qualidades ou ha-

Jogando, a criança é estimulada a usar
a imaginação, a concentração, a atenção e
a novas descobertas. Aprendem também,
a competir de forma saudável. Através
do jogo cooperativo a sinergia entre autoestima e relacionamento interpessoal é
sintetizada e ganha proporções extraordinariamente educativas e transformadoras (SOLER apud BROTTO, 1999, p. 56).
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tos, colocando-se no lugar do outro, priorizando o trabalho em equipe, onde
se procura jogar com um parceiro e não
com um adversário, jogar por gostar
e pelo prazer de estar com os demais.

O jogo lida com a conquista cognitiva, emocional, moral e social, podendo ser usado na escola para trabalhar
a confiança do aluno, incentivando-o
a questionar e corrigir suas ações, a
analisar e comparar pontos de vista.

[...] jogos cooperativos são importantes para a formação do aluno como
um todo, pois proporciona momentos
de inteira vivência cooperativa e respeito aos limites próprios e dos outros. Por serem jogos que já fazem parte
da vida do ser humano há muitos anos,
tem boa aceitação, pois trabalha o lúdico que faz com que a pessoa se sinta
bem ao participar da atividade proposta(SANTOS & SANTOS, 2017, p. 19).

[…] existe um grande envolvimento e
grau de aceitação por parte dos alunos
de diferentes faixas etárias dos jogos
chamados "Cooperativos", e que estes
contribuem para um melhor relacionamento entre os alunos, maior alegria, satisfação, colaboração com a integração
entre estes e menor nível de competição,
propiciando um ambiente menos tenso e mais tranquilo (MAIA, 2007, P.137).

Os jogos cooperativos ajudam as pessoas a aprenderem a trabalhar em grupo.
O que mais importa em jogos cooperativos é a colaboração de cada indivíduo
do grupo, e o que cada um tem para
oferecer no momento da atividade.

É importante que o professor trabalhe cooperação com as crianças e
o jogo cooperativo ajuda a criança
a desenvolver o psicológico, a parte social, afetiva, espiritual e motora.
Os jogos cooperativos vão além dos
jogos, na busca para uma melhoria de
vida para todos, onde todos participam
de maneira inclusiva. Na coletividade a
vitória é resultado de todo o conjunto.
Na igualdade de direitos e deveres todos são corresponsáveis, nas decisões e
na gestão do jogo (SOLER, 2003, p. 24).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os jogos cooperativos se apresentam
como alternativas para começar algumas
mudanças positivas em prol de uma ética cooperativa. Os mesmos nos ajudam
a ensinar e aprender a viver uns com os
outros ao invés de uns contra os outros.

No jogo cooperativo a busca está em
superar desafios e não derrotar alguém, a
pessoa que está envolvida no jogo toma
consciência de seus próprios sentimen-

Com o excesso de incentivo à competição e o crescimento da violência, faz567
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se necessário desenvolver atividades cooperativas para que as crianças tenham a oportunidade de vivenciar novas formas de jogar, sem a preocupação de ganhar ou perder,
mais sim de cooperar e ajudar; ter chances de considerar o outro como um parceiro e
não um adversário; operar para interesses mútuos e priorizar a integridade de todos.

TANIA CRISTINA VIANA LEMOS
Graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Camilo Castelo Branco,
1993; Graduação em Pedagogia pela Universidade Iguaçu, 2005; Professora de
Educação Infantil e Ensino Fundamental I, na EMEF Dona Jenny Gomes e EMEF
Professor Maestro Alex Martins Costa.
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DESAFIOS DA INCLUSÃO NO COTIDIANO ESCOLAR
RESUMO: O presente estudo trata-se de um trabalho acadêmico de revisão bibliográfica que tem por objetivo abordar sobre o tema Desafios da inclusão no cotidiano escolar. As soluções para as adversidades do ensino vêm sendo analisadas
de maneira unificada, e as soluções, tomadas sem a cooperação dos profissionais da educação, geram situações de transferência de responsabilidade da instituição para outras instâncias. Portanto, o educador tem poucas influências no refletir
criticamente sobre os problemas específicos de suas áreas de atuação e de tomadas
de decisões que os conduzem a formas mais contundentes de resolver as adversidades existentes. Apesar disso, muitos professores buscam em modificar sua prática educativa no cotidiano escolar, gerando um grande desafio aos educadores.
Palavra-chave: Desafio; Cotidiano; Educadores; Decisões; Ensino.
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INTRODUÇÃO
A presente obra da autora Ana Cristina
Alves Jesus (2010) aborda a importância
dos jogos para com crianças e adolescentes com problemas de aprendizagem.
Tal estudo é fruto de uma experiência
de pesquisa realizada com crianças e adolescentes de uma instituição de ensino. O objetivo deste estudo foi aplicar
jogos que abordam conceitos relevantes
para vida cotidiana tendo por base atividade de ordem motora e o desenvolvimento cognitivo. Para Jesus (2010, p. 5)
A importância do brincar para crianças
e adolescentes, pois temos que concordar que o brincar não significa apenas
recrear, é muito mais. É uma das formas
que a criança encontra de se comunicar
com o mundo, o brincar, em todas as suas
formas, é capaz de proporcionar alegria
e divertimento, logo o ato de brincar
desenvolve o intelectual, a criatividade e
a estabilidade emocional, proporcionando alegria e prazer (JESUS, 2010, p.5).

Em resumo, a autora faz uma revisão
geral de sua pesquisa que incluem brincadeiras, brinquedos e lúdico na educação e no ensino de conceitos. A priori
ela faz uma breve reflexão do significado
das palavras jogo, brinquedo, brincadeiras e lúdico em que, segundo Ana Cristina
Alves Jesus (2010, p.12), a ideia de jogo
é vista como passatempo e divertimento,
o brinquedo como objeto que serve para
crianças brincarem, a brincadeira é vis-

ta como entretenimento e ato ou efeito
de brincar e o lúdico o que tem caráter
de jogos, brinquedos e divertimento.
Conforme Silva (2008, p.12) prefere o
termo “atividades recreativas” que corresponde toda ação motora ou não que
causa prazer, espontaneidade e ludicidade. Jesus comenta sobre a questão
da psicomotricidade (2010, p.20) refere
como a psicomotricidade influencia no
desenvolvimento geral da criança, visando como o comportamento motor, emocional e intelectual estão interligados nas
atividades lúdicas. Tais atividades são
reconhecidas como meio de fornecer à criança um ambiente agradável, motivador,
planejado e enriquecido que possibilita aprendizagem de várias habilidades.
Segundo Jesus (2010) “na educação
infantil mediante a brincadeira, na fantasia a criança forma base e adquire a
maior parte de seus repertórios cognitivos, emocionais, sociais e motores” contribuindo assim para o processo de construção do conhecimento da criança.
As exposições gradativas fazem uso
das hierarquias descritas, o que facilita uma abordagem passo a passo para o
coping, ajudando as crianças a aprenderem que as situações não são ameaçadoras e que ela tem habilidades adequadas
para enfrentar. Além disso, percebem
que enfrentam situações relativamente
fáceis e, depois, progridem para situações cada vez mais desafiadoras em
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termos emocionais (JESUS, 2010, p. 45).
Por fim, Jesus finaliza dizendo que a
pesquisa teve por objetivo a eficácia do
ensino de conceitos relevantes para a
vida cotidiana, e que por meio de jogos a
pessoa com problema de aprendizagem
promove o desenvolvimento cognitivo.
Ainda refere que os jogos pedagógicos
podem ser uma proposta de metodologia
de ensino propicia a educação inclusiva.

EDUCAÇÃO INCLUSIVA: EM DIREÇÃO A EDUCAÇÃO INFANTIL

aluno, especialmente aquele com necessidades especiais educativas. O objetivo da
pesquisa sobre a qual pretendemos aprofundar foi analisar os testemunhos de professores de alunos com necessidades especiais, sendo uma pesquisa qualitativa, tipo
estudo de caso (MOSQUERA, 2004,p.188)
Elucidam a importância da atuação do
professor como mediador cultural cuja
função é formar as novas gerações para
atuar na vida social tornando assim uma
sociedade mais humana e menos “coisificada” em que trata os portadores de necessidades especiais de forma preconceituosa
implicando em conceber a inclusão como
processo de reflexão sobre sentimentos
e ações de todos os envolvidos em prol
da construção de um ambiente inclusivo.

A presente obra traz a reflexão sobre a importância da educação inclusiva
na educação infantil, remete as políticas públicas para com essa temática e
os problemas enfrentados para atender
essa demanda de portadores de necessiÉ importante refletir se todas as esdades especiais logo na primeira infância. colas de ensino regulares estão preparadas tanto em infraestrutura quanto
corpo docente para atender a essa deNa primeira parte aborda quatro manda, acredito ser algo inatingível de
questões importantes tais como: ambien- se saber, pois infelizmente a fiscalização
tes inclusivos para educação infantil, con- para com essa demanda é desdenhada.
siderações sobre o exercício docente refere
à formação do professor, o atendimento
das crianças portadoras de necessidades
Vale ressaltar que considerar que uma
educacionais especiais nas escolas de ed- escola é inclusiva a partir do momento em
ucação infantil regulares em que deve ser que a um aluno portador de necessidade
concebido como benefício para todas as cri- especial é muito vago, caberia uma amplianças. Conforme Mosquera (2004, p. 188): tude nos requisitos essências para atender
essa demanda assim como prevê as Leis de
Diretrizes de Bases atendimento igualitário
A educação inclusiva merece grande a todos independente de raça, cor, cultura,
atenção, pois são os professores que têm credo e ou necessidade física e psicológica.
um papel preponderante na atuação com o
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Segunda questão importante é sobre
a Infância na Creche por Roberta Rocha
Borges (2014) em que de início a autora
traz a reflexão sobre inclusão e exclusão,
salientando como conceitos complexos,
pois, segundo a autora no que se refere
à infância na creche, implica em reconhecer esse espaço como direito da criança a primeira etapa da educação básica.
Em tempos remotos houve a necessidade de se construir creches a partir do momento em que as mulheres começaram a
trabalhar, tais creches forneceram suporte
no cuidar de seus filhos enquanto trabalhavam, porém a visão dessas creches permeava apenas uma visão assistencialista.
A creche, como instituição dedicada à
primeira infância e concebida a partir de
fóruns públicos, situados na sociedade
civil, é o objeto de pesquisa de estudo.
Para isso, foi organizada uma metodologia de trabalho que possibilitou, por meio
das práticas democráticas, entender as
ideias e construir um projeto educacional de creche, que revelasse elementos da
pós-modernidade, junto a um grupo específico da sociedade (BORGES, 2014, p. 11).
É a partir dessas duas novas condições
que a autora infere em pensar no termo
inclusão, entretanto, ela pontua que tais
avanços não implicam necessariamente
em resultados efetivos em que ainda há
restrições para que crianças tenham acesso à creche havendo requisitos para serem
matriculadas tais como raça, cor e as que

chegam a ter acesso não tem garantia do
direito de uma assistência de qualidade em
que é notável o pouco investimento a que
são submetidos os educadores, persistindo assim o estigma da exclusão porque já
começa a partir daí, tem direito a creche
quem está em situação miserável quem é
da raça ou cor, sendo que a própria LDB da
garantia do atendimento igualitária em todos os sentidos predial, alimentação, material didático e corpo docente preparado.
A autora conclui que em grande parte
dos casos a creche tem sido a etapa inicial do processo de exclusão social. A terceira questão é sobre Educação Infantil
e Exclusão por Maura Corcini Lopes que
também corrobora a ideia de que a primeira exclusão se dá no acesso e serviços
oferecidos que são ainda massificados, padronizados, excludentes da diversidade.
Dada à precariedade do sistema público de ensino em que o Estado omite em
atender a esse direito que está na própria
legislação. Salienta que o atendimento as crianças da pré-escola faixa etária
dos 4 a 6 anos não contemplam as necessidades das mães trabalhadoras, pois
o atendimento é apenas meio período.
Ainda aborda as dificuldades enfrentadas no quesito qualidade de atendimento a
crianças tais como superlotação de grupos
prejudicando a construção da identidade
e desenvolvimento cognitivo das crianças.
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A quarta vem que o autor aborda o
sujeito com deficiência no âmbito social, porém, incluir um sujeito implica em
tratar a questão da existência das “diferenças” como “normalidade” em que
segundo o autor essa normalidade está
baseada em funções físicas e psíquicas.
Entretanto, conciliar diferença e igualdade implica de forma inconsciente, pois “toda conscientização que
não leve em conta o inconsciente corre
o risco de produzir falsas mudanças”.

EDUCAÇÃO INCLUSIVA: CULTURA
E COTIDIANO ESCOLAR
O autor Félix Diaz traz a consciência
no que implica tais ações de inclusão e
exclusão no que tange o psicológico da
criança e de todos os envolvidos na educação inclusiva em que há uma grande
preocupação em medidas legais e administrativas que não servem se não para
manterem a consciência tranquila, logo
não passa de algo técnico – científico.
O autor relata o caso de uma professora que prestou concurso e passou, porém a mesma alegou que não
prestou concurso para trabalhar com
crianças deficientes, indignada que
fora violado seus direitos de profissão.
Infelizmente é uma triste realidade, de que
valem tantas leis se os próprios profissionais não têm consciência de um atendimento humanizado em que enquanto professor

é um agente na formação de um cidadão.
Na segunda parte o autor traz relatos
de experiências em instituições escolares sendo: o abismo e pontes: entre a
inclusão desejável. A inclusão/exclusão,
a experiência refere aos profissionais em
uma escola de rede privada em SP em
que oferece o curso de educação básica e um atendimento especial a alunos
com necessidades educacionais especiais,
descreve sobre as estratégias de enfrentamento entre o desejável e o possível.
No que se refere ao possível a instituição dá suporte a todos os profissionais,
os cuidados especiais antes de receber o
aluno e a sua família, o projeto pedagógico da escola de forma orientado também
para esta demanda, atividades, avaliações
adaptadas, e por fim a relevância da criança
de um ambiente educacional inclusivo
(respeito, acolhimento e solidariedade).
Segundo Diaz, (2009, p. 22) “a discussão sobre educação inclusiva envolve
a relação exclusão e inclusão que ganha
tonalidades diferentes e altera as políticas sociais, impondo uma nova ética”.
Nessa linha de pensamento, os artigos deste livro expressam, não somente
o quadro atual no qual as pessoas com
deficiência se encontram, mas também trazem à tona elementos importantes sobre a educação dessas pessoas.
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guns eixos: cultura escolar, práticas pedagógicas, atendimento educacional. O
tema cultura escolar apresenta múltiplos
olhares sobre as práticas com distintos
grupos e com relações evidentes às diferentes experiências. (DIAZ, 2009, p, 25).

endo assim uma banalização do modo
de vida das pessoas na sociedade contemporânea, ou seja, os sujeitos pobres permanecem indiferentes perante as políticas públicas de nosso país.
Argumentam que os programas so-

INCLUSÃO ESCOLAR E SUAS IMPLI- ciais brasileiros têm um viés pró-idosos
CAÇÕES
e contrários às crianças mostrando que
presente obra do autor Alfredo José
da Veiga Neto (org.), faz menção a inclusão escolar e suas implicações abordando diversos temas que envolvem não
somente a questão de portadores de necessidades especiais, mas principalmente
questão ligada à situação socioeconômica.
A primeira temática se refere à Exclusão: os estudos sobre educação,
em que conceituaram de forma intrigante algumas situações que envolvem
a exclusão elencando a educação.
Contudo, categorizam alunos em risco
sócio educacional para facilitar a distinção
entre os que são excluídos e os que não
são. Essa distinção aparece ainda como
uma estratégia identificada como classificação humana sendo utilizada para
facilitar a exclusão/inclusão desses grupos em relatórios estatísticos educacionais especialmente os governamentais.
Visando apenas como números para
traçar o perfil e inventariar pessoas, hav-

existe reprodução das desigualdades na
distribuição de renda no Brasil, em que
quanto menos alfabetizadas forem nossas
crianças menos chances terão de no futuro conseguirem um trabalho com remuneração adequada, permanecendo assim, os
pobres do futuro que consequentemente
financiaram o consumo de nossos idosos.
A falta de incentivo por parte de nosso governo reflete na forma como nossas crianças veem a escola que segundo
os autores o mais difícil está sendo fazer com que elas permaneçam na escola com aprendizagens significativas que
seja válido para o exercício da cidadania.
No capítulo sobre Políticas Inclusivas
e possíveis implicações no ambiente, retratam sobre os educandos com necessidades educacionais especiais em especial
os que apresentam o transtorno autista.
A certa preocupação levantada pelos
autores em que fica a interrogação: será
que as escolas possuem corpo docente
preparado para atender a essa demanda? Segundo os autores, por suas breves
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pesquisas e relatos de experiências, puderam constatar que na rede pública infelizmente a uma carência de profissionais
habilitados para atender essa demanda.
No capítulo “A deficiência intelectual e
Educação Contemporânea: uma análise dos
sentidos da inclusão escolar”. A autora Célia
Maria David (2015) traz a reflexão sobre o
real sentido da inclusão especificamente
para deficientes mentais em que ela pontua:

área de deficiência intelectual é a avaliação em que ela pode sugerir de forma coerente, a mesma lógica, flexível do
plano educacional individual, permitindo diversificadas formas de expressão
e fornecendo indicativos dos processos
que devem ser retomados no plano pedagógico do aluno. (DAVID, 2015, p.37).
É interessante notar que na avaliação
o professor dever ter o cuidado de não
pluralizar sua metodologia, respeitando o
tempo de aprendizagem do aluno, pois por
mais que o sistema seja falho nessa área,
o professor tem de ser um agente transformador para a formação de um futuro
cidadão, respeitando sua subjetividade.

A criança deve ser educada preferencialmente na sala de aula regular, sendo-lhes asseguradas condições metodológicas para que sua aprendizagem
ocorra. Não é mais a criança que deve ser
responsabilizada pelos seus déficits, mas
é a escola que precisa estar preparada
A obra conclui sobre as perspecpara educar a todos (DAVID, 2015, p. 54). tivas da inclusão escolar e sua efetivação em que traz a reflexão sobre
a inserção do aluno com necessidade
Cabe ressaltar que a autora teve um especial na rede regular de ensino:
olhar diferenciado para esse temático indo além da visão tecnicista e focando a subjetividade da criança, ou
Inserir o aluno com necessidades
seja, tendo um olhar mais humanizado. educativas especiais no ensino regular por si só seria uma pseudo inclusão.
A inclusão por mais justa que seja reA autora ainda questiona: Estamos quer muita reflexão e preparo do conpreparados para ensinar a todos, inclu- texto escolar (NETO, 2005, p. 129).
sive aqueles que pensam de forma diferente? Diante de vários problemas de
assistência a essa demanda desde infraestrutura e corpo docente especialVale ressaltar, que a inclusão no Brasil,
izado, a autora ainda vai além dizendo: segundo os autores, envolve assuntos sociais, políticos, educacionais dentre outros.
Entretanto, é notório que houve um auQue o maior obstáculo à inclusão na mento significativo e as escolas têm rece-
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bido crianças com necessidades especiais
em um fluxo cada vez mais acentuado.
Diante de várias diretrizes para com
essa temática, entende-se que o sistema
escolar brasileiro está diante do desafio de alcançar a educação que contemple a diversidade da condição humana.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de como a
inclusão escolar vem sendo um dos temas mais polêmicos quando o assunto é educação na atualidade. Os autores
abordaram diversas situações que envolvem a inclusão desde portadores de
necessidade especiais a socioeconômicas.
Abordaram sobre possíveis metodologias
de ensino através de jogos dos quais possibilitam elencar o ensino trazendo situações
que fazem parte do cotidiano do educando.
Os jogos estão diretamente ligados ao
desenvolvimento mental da infância, tanto a aprendizagem quanto as atividades
lúdicas constituem uma assimilação real.
Outra situação que fora abordada referente às condições socioeconômicas
foi porque a inclusão não se dê apenas
aos portadores de necessidade especiais, mas que garanta ensino a todos de
forma igualitária, independente se deve
ou não ter esse direito a educação válido a todos desde a primeira infância.
Sendo assim, é importante se conscientizar que ao receber o aluno é fundamental conhecer o máximo possível
de seu histórico e de sua condição.
Ressaltaram também a importância do preparo do corpo docente que
muitas das vezes é desdenhado pelos
próprios profissionais da educação, en-
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tretanto, vale lembrar que a criança é
um ser em formação e os docentes têm
que ter essa visão de humanizar garantido assim o princípio da igualdade.

TANIA GONZALEZ GRANDE
Graduação em letras (Inglês/português)
pela Universidade Paulista (2012); Licenciatura em Pedagogia- Universidade Cidade
de São Paulo (2017); Especialista em Ludopedagogia – Faculdade de Ciências e Tecnologia Paulistana (2018); Professora de Educação Infantil CEI Anna Florêncio Romão.
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A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NO PROCESSO EDUCATIVO
RESUMO: Partindo da premissa de que a escola é um espaço voltado ao conhecimento e desenvolvimento humano, é comum que erroneamente familiares responsabiliza
apenas a escola sobre esse processo, quando na verdade a parceria entre ambas as
partes é capaz de potencializar e formar uma base sólida para a criança. Dessa forma,
o presente estudo teve como objetivo compreender o impacto da família no processo educativo. Para isso, foi desenvolvido um estudo de caráter bibliográfico, que
evidenciou que durante longos períodos a criança não foi enaltecida na sociedade,
porém com o seu reconhecimento enquanto cidadão, o acesso a educação passou
a ser uma das ferramentas mais reconhecidas de desenvolvimento humano. A escola, por sua vez, assumiu diferentes papéis voltados ao cuidar e educar, muitas vezes
oferecendo assistência as famílias trabalhadoras, além do caráter pedagógico que foi
fortalecido na contemporaneidade. Contudo, muitos familiares deixaram de lado a
responsabilidade de participar ativamente do desenvolvimento da criança, com valores, estímulos e a criação de um ambiente saudável para o seu crescimento. Dessa
forma, quando parceira da escola, consegue alinhar os valores transmitidos, incentivando, acompanhamento e potencializando ainda mais o trabalho que é feito pela
instituição escolar. Concluiu-se que a parceria entre ambos deve ser enaltecida, uma
vez que este forte elo é capaz de garantir o desenvolvimento integral da criança e
todo suporte necessário para que transcenda e evolua enquanto aluno e cidadão.
Palavras-chave: Escola; Desenvolvimento Infantil; Família; Parceria escolar; Família.
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INTRODUÇÃO

A sua realização justifica-se em razão
de mostrar os benefícios da parceria entre família e escola, e como a família impacta o desenvolvimento da criança,
podendo utilizar dessa forte influência de forma positiva para desenvolver uma base voltada ao afeto, estímulo
e exploração das capacidades mentais.

A escola é um espaço marcado pelo
desenvolvimento de saberes, estímulos
e potencialização da capacidade humana. Contudo, para que esse processo seja
efetivo, enaltece-se a necessidade de existir uma parceria entre família e escola,
pois a família representa a base da formação do indivíduo, devendo acompanhar
Acredita-se que quando a criança encone se alinhar aos objetivos da escola para
que o aluno encontre ambientes sólidos tra uma base sólida, tende a se desenvolver
que o auxiliem com os mesmos objeti- de forma mais equilibrada, acreditando no
vos: o desenvolvimento a nível integral. seu potencial e recebendo as contribuições
de todos os envolvidos neste processo.
Porém, é observável que muitas vezes os
pais responsabilizam apenas a escola por
este amplo trabalho que deve ser feito prioritariamente em conjunto. Dessa forma,
a questão que norteia o estudo é: Como
a parceria entre família e escola pode favorecer o desenvolvimento do indivíduo?
O presente estudo tem como objetivo geral compreender o impacto da
presença da família no processo educativo, visando mostrar a necessidade
de parceria entre a família e escola para
o desenvolvimento integral da criança.

Para isso, foi desenvolvido um estudo
de cunho bibliográfico, a partir de livros
e artigos científicos disponíveis em bases
de dados como Google Acadêmico e Scielo. Os descritores elegíveis para o estudo
foram: desenvolvimento infantil, infância,
família, parceria entre família e escola.
HISTÓRICO

DA CONSTRUÇÃO
FAMÍLIA

DA

Para entender a relação do conceito e
da família, é necessária uma contextualização de como fora idealizado a história
Dessa forma, os objetivos específicos da construção e princípios sobre criança
traçados consistiram em: explorar o históri- e família. Nesta perspectiva de comco da infância e formação da família, estudar preender melhor esta questão foi preciso
o desenvolvimento infantil e compreender um levantamento histórico sobre o sentio papel da família no desenvolvimen- mento de infância, procurar esclarecê-lo,
to da criança, sobretudo, na vida escolar. seu surgimento e sua transformação.
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Sabe-se que por muito tempo a criança foi esquecida, quase invisível pela
família e também no meio onde era inserida sem nenhuma perspectiva de que
era capaz de ser, um indivíduo com autonomia de realizar seus feitos independentemente de sua idade respeitando
suas etapas em seu desenvolvimento.
Neste primeiro capítulo, será descrito acontecimentos que irão apontar a
concepção da infância, demonstrando
como a criança era vista antigamente
até a concepção atual: “A definição da
infância nunca foi vista de uma maneira a qual é vista hoje, é uma realização
cultural e nova que inicia e toma forma
a partir da Idade Moderna, necessariamente no século XVII”. (ARIÉS, 1981, p. 5)
De acordo com Ariès (1981), a arte
medieval daquele século não reconhecia a
infância ou não tentava representá-la, dificultando-se a acreditar que essa falta se
devesse a aptidão ou a falta de eficiência.
Portanto, era provável que não existisse comodidade para infância, as crianças
não tinham autonomia, liberdade no contexto a qual viviam. Pode-se observar em
algumas figuras aonde prova ilustrações
de obras artísticas mostrando a criança
como um anjo ou como personagem bíblico, de forma singela, comum a imagem do menino Jesus, isto no século XIII.
Outras figuras artisticamente desenhadas mostravam e definiam bem, como essas

crianças eram vistas mini adultos o que ficava evidente nas vestimentas e na postura.
Nessa expectativa o sentimento de
infância é algo que distingue a criança,
a sua natureza enquanto ser humano, a sua maneira de realizar e imaginar, que se percebe da de adulto, sendo
assim, merece um tratar mais especial,
um olhar diferenciado na qual a criança deve ser contemplada com esmero.
Na idade média não existia uma transparência em propósito naquilo que caracteriza a infância muitos consistiam pela
situação física e avaliava a criança como
um momento que vai do nascimento dos
dentes até os sete anos de idade como
mostra a citação da descrição feita por Le
Grand Propriétaire [...] A primeira idade
significava que era a infância que germina os dentes a partir de quando a criança
nasce, esta permanece somente aos sete
anos e nessa idade aquilo que nasce é
denominado de enfant (criança), que significa não- falante (ARIÈS, 1998, p. 7).
Assim, entende-se com isso que a criança não tinha como se expressar, manifestar coisa alguma, devido as suas palavras
não soariam perfeitamente, sendo que
seus dentes não estavam bem alicerçados.
Até XVII a criança era esquecida pela
sociedade. O índice de mortalidade
daquela época era alto assim também
como a natalidade devido más condições
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sanitárias. Por este motivo, a perda era
vista como algo comum que não poderia
ser sentida por muito tempo. De acordo com Ariès (1978, p. 22), ‘’as pessoas
não podiam se apegar muito a algo que
era considerado uma perda eventual’’.
Na Idade Média a criança era exposta a
todo tipo de experiência, não existia preocupação alguma com a sua formação enquanto criança. Dessa forma, a criança não tinha
direito ou autonomia sendo esta obrigada
a assumir funções de responsabilidades
pulando etapas do seu desenvolvimento.

adultas e passaram a ter trajes conforme à sua idade, que as diferenciavam.
As modificações e reviravoltas sociais
ocorridas no século XVII cooperaram definitivamente para a transformação e construção de um sentimento de infância. As
mais primordiais foram às reconstruções
religiosas entre elas católicas e protestantes, que tornaram uma nova visão referente
à criança e sua aprendizagem. Um fato importante a ser ressaltado é a afetividade,
que adquiriu mais mérito no seio familiar.

Sendo assim, a afetividade era vista esSendo assim, a criança exercia atividades pecialmente, por intermédio da valorização
voltadas no que os adultos faziam, ou seja, que a educação começou a ter. A aprendizase socializam transmitiam de valores e de gem das crianças, que outrora se sucedia
entendimento que não eram justificados no convívio dos pequenos com os adultos
pela família. A criança era distanciada de em suas atividades cotidianas, foi transferiseu habitat familiar logo cedo, para ter da a serem praticadas no âmbito escolar.
convívio com outros adultos. Sobretudo, dentro desse contato, esta criança
passava rapidamente para a fase adulta.
A ocupação com propósitos educativos
fora delegado pela escola, que passou a ser
responsável pela modificação. Segundo
No entanto, a definição de infância Áries, (1978) As crianças foram então sepanão tinha um termo, pois o seu desen- radas dos adultos e mantidas em escolas até
volvimento era interrompido muito estarem prontas para a vida em sociedade.
antes de sua vida adulta chegar, assumindo ofício de responsabilidade.
Na Idade Moderna, devido ao grande
acontecimento que ocorreu nesta época,
Sobretudo a situação começa a tomar à elevação retomada em propósito de uma
outro rumo, idealizando um fato de nova concepção de família burguesa trás
suma importância no olhar do senti- uma reforma da escola. Conforme explicam
mento de infância. Sendo esta, a for- Lajolo e Zilberman (1991), conservando-se
ma de como as crianças de família bur- assim, um modelo de família no qual cabia
guesas que não se vestem mais como ao pai amparo econômico e a mãe a ad-
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ministração da vida doméstica particular.
No entanto, para desempenhar esta
situação, ou seja, tomar outro rumo era
preciso ser colocado objetivo principal,
a criança, aplicando assim a proteção
e cuidado de algo que fosse valorizado, a ser tratado com outra visão.
Contudo, este novo acontecimento em
valorização a infância, respeitando com indivíduo que cabe a este uma consideração,
suscitou de acordo com Zilberman (2003)
maior união familiar, mas igualmente meios
de controle do desenvolvimento intelectual da criança e manipulação de emoções.
Aparece uma preocupação com a constituição moral da criança, e a igreja
naquela época como entidade maior, se
responsabiliza em conduzir a aprendizagem, pretendendo averiguar que, a criança era fruto do pecado, e assim, deveria ser direcionada ao caminho do bem.

da como um indivíduo inocente que necessita de cogitações, vendo de outra
forma, a mesma, era vista como um indivíduo fruto do pecado. Segundo Kramer:
Nesse momento, o sentimento de infância corresponde a duas atitudes contraditórias: uma considera a criança ingênua, inocente e graciosa e é traduzida
pela paparicação dos adultos, e a outra
surge simultaneamente à primeira, mas
se contrapõe a ela, tornando a criança
um ser imperfeito e incompleto, que necessita da moralização e da educação
feita pelo adulto (KRAMER,2003, p.18).
É importante salientar, que esses dois
sentimentos são contemplados por intermédio de uma nova situação que se inicia
por parte da família em questão à criança
como um bem a ser visto no futuro, que
necessita ser guardado, e, no entanto, deve
ser distanciado de maus físicos e morais.

De acordo com Kramer (2003), não é a
família que é nova, mas, sim o sentimento
de família que surge nos séculos XVI e XVII,
Entre partidários e os mestres do sé- inseparável do sentimento da infância. Soculo XVII daquela época, formou-se o bretudo o aconchego familiar recebe um
sentimento de infância que dirigia a traz- caráter mais particular, e paulatinamente
er uma grande orientação em se inspirar a família se responsabiliza em um papel
a educação do século XX (Ariés,1989). A que outrora era realizado à comunidade.
partir daí, vem a compreender dos sujeitos
de receptividade direcionados às crianças,
É necessário frisarmos que esse sentide caráter repressivo e compensador. mento de infância e de família que simboliza um parâmetro burguês, que se
idealizou em universal (KRAMER, 2003).
Por um lado, a criança é contempla-
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de que não era vista, e devagar conquista um âmbito de maior evidência no meio em que está inserida.
Na contemporaneidade a Educação Infantil volta-se para a autonomia das instituições de ensino e que tal projeto
tenha em seu desenvolvimento uma padronização de qualidade garantindo sua
proposta no modelo educacional no sentido de direitos e o bem-estar das crianças
levando em consideração diversas linhas
de avaliações que muitas vezes são divergentes e se contradizem, correndo um
grande risco de dar um caráter institucional a infância regulando a em excesso.
Outro seria torná-la espontânea sem
distinção. Uma construção de instituição
de educação infantil que não se isole das
famílias e não compreendam a socialização da criança com um ajuste rápido à
sua cultura e sim discutir o tal modelo de
infância no decorrer da história tornando
conhecido na sociedade, internalizando a
relação de poder desiguais que tem caracterizado uma interação adulto-criança.
Diversos contextos educacionais são
diferenciados a partir da origem populacional atendida e a definição da proposta
pedagógica deve ser considerada uma ação
educativa intencional ampliando o universo cultural das crianças de modo que as
ajude a compreender melhor os eventos e
fatos da realidade de modo transformador.
Mario Andrade um autor modernista,

diretor do departamento de cultura do
município de são Paulo, criou os primeiros
parques infantis paulistas, na década de 30
ampliando a ideia de que as ações educativas das instituições de educação infantil
devem dar um significado aos interesses
das crianças e seus saberes já construídos
além de tornar amplo o ambiente simbólico ao qual estão submetidas garantindo
direito à infância que toda criança tem.
Pontos que se tornaram conhecidos
antes da constituição de 1988, pelos educadores e pesquisadores envolvidos
na área e foram apreciados, sendo alvo
de análise na Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, que dispôs que:
A Educação Infantil, primeira etapa da
educação básica, tem como finalidade o
desenvolvimento integral da criança até
seis anos de idade, em seu aspecto físico, psicológico, intelectual e social, completando a ação da família e da comunidade
(BRASIL, 1996, Lei 9394/96, artigo 29).
Pesquisas sobre aprendizagem e
o desenvolvimento infantil mostram
o quanto é importante que uma
proposta pedagógica para as creches e pré-escolas organizem condições
Para uma interação das crianças com
os adultos e outras crianças em diversas
situações enquanto desenvolvem formas de sentir, de pensar, de solucionar
problemas com autonomia e cooperação.
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Constituindo se como sujeito da construção histórica social. A valorização
de identidade pessoal e de sociabilidade deve ser valorizada na criança no
que envolve direitos e deveres e isso
deve constar na proposta pedagógica.
Sensibilidade, solidariedade e senso crítico se ampliam por intermédio de experiências significativas nas quais os elementos
históricos são mediadores do desenvolvimento infantil. Ela repensa e reconstrói
novas visões de mundo e de si mesma.
Nesta concepção buscam a construção
de identidade, dentro de um clima seguro com autonomia exigindo assim um
ambiente aberto e explorador do lúdico,
adaptados ao processo de aprendizagem
Sendo assim define se a proposta pedagógica propõe envolver as crianças em
situações que promovam atividade infatil, como o envolvimento em brincadeiras, descobertas e explorações com
seus companheiros, priorizando o desenvolvimento da imaginação, do pensamento e da linguagem como base e assim ela busca explicações sobre o que
ocorre a sua volta e consigo mesma.
Em um clima de segurança e liberdade
ela pode incorporar regras de comportamentos e formas de organização incluídas
nas atividades propostas e cabe ao educa-

dor um olhar atento onde o mesmo deve
criar oportunidades para tais experiências
e aprendizagens abrindo espaços para que
as crianças se tornem exploradoras trilha
diversos universos simbólicos passam por
diversas culturas encara situações emociona se com o belo e contra violência, vibra
com descobertas e reconhece obstáculos.
Isso significa estimular e envolvê-las
nas diversas situações respeitando
o ritmo de cada criança, seus desejos e suas características do cognitivo.
Garantindo a igualdade, o reconhecimento de uma pluralidade de significados
e valores dentro uma perspectiva de afeto
de relações diversas na qual cada um na
sua singularidade seja objeto de atenção.

IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NO PROCESSO EDUCATIVO
Segundo Antunes (2005), a integração
da família no processo de aprendizagem
é importante para construção da identidade da criança exercendo a cidadania e
a particularidade de cada um, a relação
família-escola contribui para o sucesso educacional e também emocional.
Quando a família interage durante o
desenvolvimento educacional percebe-se
a segurança por parte dos filhos que são
completamente amparados por ambas às
partes, isso estimula e ajuda da autonomia,
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desenvolvimento intelectual, formação do
indivíduo e na liberdade de expressão.
Quando esse acompanhamento acontece envolvendo a comunidade e a escola percebe-se grandes mudanças no processo de ensino na parceria entre aluno e
professor, o objetivo é o respeito e a socialização e qualificação do ensino fazendo com que a criança descubra os valores
educacionais os fazendo refletir e participar efetivamente o incentivando a contribuir com o ambiente aproveitando as
oportunidades do relacionamento familiar
adquirindo capacidades independentes
das disciplinas (VASCONCELOS, 2000).
A família tem o costume de jogar a responsabilidade do saber para escola, mas
compreende-se que a realidade é outra, pois a família educa e a escola ensina, ou seja, a família oferece a parte ética
para vida em sociedade e a escola instrui
as exigências competitivas da realidade.
Por falta de um contato mais próximo e
afetuoso com a família, surgem as condutas caóticas e desordenadas, que se reflete
em casa e quase sempre, também na escola em termos de indisciplina e de baixo rendimento escolar. (ANTUNES, 2006, p. 11).
No entanto, por ser responsável pelo
desenvolvimento social e psicólogo deve
buscar a interação com a escola para
questionar sugerir e fornecer elementos
para uma comunicação aprazível, com

essa iniciativa é possível suprir as necessidades do educando e com isso acontece o aperfeiçoamento do conhecimento.
Para uma educação bem-sucedida o ambiente familiar deve servir de
apoio para o desenvolvimento da criatividade e do comportamento do aluno ao absorver o conhecimento, pois
a família é a arma mais poderosa para
desenvolver o caráter e a personalidade
quando a educação vem de berço é possível reconhecer os princípios e valores.
Porém, se a família não acompanhar a criança pode gerar um sentimento de negligência e abandono em
relação a sua construção do conhecimento de mundo e seu desenvolvimento escolar, e o comportamento do aluno fica desordenado e acaba gerando
indisciplina e o baixo rendimento escolar.
A escola foi feita para servir a sociedade e para prestar contas do seu trabalho, de como faz e como conduz a
aprendizagem das crianças por isso é
necessário criar estratégia para que a
família acompanhe a vida escolar de
seus filhos (VASCONCELOS, 2000).
Criar boas relações é o princípio da
compreensão no processo educacional e a
família é precursora nesse desenvolvimento a estrutura da criança é baseada nessa
relação sem esse contato percebe-se a frustração e o desequilíbrio emocional do aluno.
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Não se constrói uma boa educação sozinho, é preciso um conjunto de três elementos que andem juntos, atrelados completamente uns aos outros, eles são: Família,
escola e estado, conforme citado pela legislação vigente, Lei de Diretrizes e Bases:
Art. 2º A educação, dever da família e
do Estado, inspirada nos princípios de
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.(BRASIL, 1996).

especialmente dos pais, tem várias implicações. Prioritariamente, os pais e outros
representantes participam do conselho
de escola, da associação de pais e mestres
(ou organizações correlatas) para preparar
o projeto pedagógico-curricular e acompanhar e avaliar a qualidade dos serviços
prestados. (LIBÂNEO, 2004, p 144).
Diante do que o autor afirma acima, que não somente a equipe pedagógica, os pais dos alunos são importantes nesses momentos, pois avaliam
e tem uma visão mais realista do que se
diz respeito a educação de seus filhos.

Com esse trabalho conjunto, dificilSegundo a lei de diretrizes e bases da Ed- mente a proposta pedagógica irá falhar,
ucação básica (LBD), a educação é um di- pelo contrário irá somar para uma escola
reito de todos, e dever da família e do estado onde há democratização e uma particicabendo aos pais, na idade própria, matric- pação presente por parte dos pais, o que
ular seus filhos na rede escolar, cumprindo dificilmente podemos observar em escoao estado a responsabilidade de oferecer las que trabalham sozinhas, estando mais
vagas e condições adequadas de ensino. propícias a falharem em algum aspecto,
podendo ser crucial para desenvolver alguns problemas, tais como indisciplina,
E diz também que, além de acompanhar marginalização e também afetar a aprena frequência e o rendimento de seu filho, dizagem desses alunos (LIBÂNEO, 2004).
é necessário que seja disponibilizado aos
pais a proposta pedagógica da escola, assim
conseguirá acompanhar o desenvolvimenCom esse modo de trabalho de forto do ano letivo e entender suas proposta, mação de aluno por parte da escola, é
sendo assim, se esse direito lhe e negado, possível acreditar que há esperança em
fica impossível que os pais contribuam dar aos alunos uma melhor qualidade
para a melhora da qualidade da educação de ensino\aprendizagem, ocasionando
oferecida a seus filhos (BRASIL, 2001). assim maior comprometimento de ambas as partes, onde o maior beneficiado será sempre o aluno (LIB NEO, 2004).
A presença da comunidade na escola,
Segundo Paro (2000, p.30) idealizador
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de uma pesquisa que relata a importância no seu desenvolvimento escolar, complementa que: “A escola deve utilizar todas as oportunidades de contato com os
pais, passar informações relevantes sobre seus objetivos, recursos problemas e
também sobre as questões pedagógicas”.
Sendo assim, família e escola em busca de um único objetivo, transmite a esses alunos mais confiança e certamente
ele irá se desenvolver de forma contínua
e bem instruída para enfrentar as diversidades da sociedade onde vive, a partir deste conceito será construída uma
educação de alto padrão (PARO, 2000).
Atualmente devido as mudanças sociais econômicas em nossa sociedade é
mais difícil fazer com que os pais participem constantemente na vida escolar
de seus filhos, pois hoje não temos somente o homem como o mantenedor da
casa, muitas vezes está ocupando seu
papel na sociedade e assim assumindo
cada vez mais responsabilidade, além de
cuidar somente dos deveres doméstico ela também enfrenta jornadas de trabalho em empresas privadas (TIBA, 1996).
Diante desta situação a escola precisa
mudar alguns conceitos e rever métodos
para que pais e escola se ajudem, e consigam juntos mudar a realidade que vemos
hoje dentro de sala de aula, total abandono de algumas famílias com relação
a educação de seus filhos (TIBA, 1996).
Se tanto a escola como a família se uni-

rem em uma único propósito, as chances de
um bom desenvolvimento escolar são muito maiores, mas para que isso aconteça é
necessário uma gestão democrática, onde
a escola estará disponível para conhecer
mais os pais ,e assim conscientizá-los e fazer com que participam das atividades pedagógicas não somente no dia da reunião
de pais, para falar sobre problemas ,mas
sim encontrar solução para tentar sanar o
problema, motivando a família através de
festas, projetos em parceria com os alunos.
Claro que isso não ocorrerá a curto prazo pois nossa sociedade ainda tem muitos preconceitos com relação à educação,
mas um trabalho realizado com boa vontade, e que vai de alguma forma valorizar o
aprendizado desse aluno, é muito provável
que se obtenha o sucesso (TIBA, 1996).
Deixando claro que precisa ser um trabalho conjunto, ambos têm que se completar, e não um ter mais responsabilidade
que o outro, são necessárias intervenções
de ambas as partes, os pais ajudando no
incentivo e a escola na parte pedagógica.
O interesse e participação familiar são
fundamentais. A escola necessita saber que é uma instituição que completa a família, e que ambos precisam ser
uns lugares agradáveis e afetivos para os
alunos\filhos. Os pais e a escola devem ter
princípios muitos próximos para benefícios
de
filho\aluno.
(TIBA,1996.p.140)
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família seria a base para esse aluno se
motivar com relação ao seu aprendizado,
sem esquecer o apoio pedagógico com um
olhar mais específico, podendo diagnosticar os problemas e encontrar soluções em
novos métodos de ensino (TIBA, 1996).
A criança que tem um acompanhamento familiar dentro da escola possivelmente
terá um nível de desenvolvimento muito
melhor, pois tem uma valorização do seu
aprendizado e muito mais autoconfiança
em buscar mais conhecimento (TIBA, 1996).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo visou compreender o impacto da presença da família no processo educativo, visando mostrar a necessidade
de parceria entre a família e escola para
o desenvolvimento integral da criança.
Dessa forma, os objetivos foram cumpridos, considerando que os renomados
teóricos que contribuíram para o estudo
enalteceram a necessidade de a criança
ter uma base sólida para o seu desenvolvimento, que é formada justamente por essa
parceria entre família e escola, pois ao
alinharem os seus propósitos e estímulos a
criança encontra um ambiente harmônico
e equilibrado para o seu desenvolvimento.
A família desde o início da vida da
criança é forte influenciadora na formação de hábitos e valores, enquanto a escola promove reforço de tais
aspectos e apresenta todas as ferramentas para o acesso ao conhecimento.
Este, por sua vez, deve ser incentivado e continuado constantemente pela
família, para que a criança tenha acompanhamento em seu desenvolvimento e
principalmente viva em um ambiente que
a acolha, entenda e incentive nesse processo de construção de conhecimento.
Por fim, essa parceria é considerada
imprescindível para a formação integ-
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do indivíduo. Discutir sobre o que é mais
efetivo, prestar apoio, incentivar e colocar a criança em um ambiente rico de
estímulos para a construção de saberes
é o que de melhor pode ser feito desde a infância para que a criança cresça
com as suas capacidades mentais plenamente exploradas e desenvolvidas.
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A ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Este artigo irá tratar da importância da arte na Educação Infantil e destacar a presença da arte no dia a dia das crianças em diversos contextos, procurando
mostrar a eficácia do envolvimento da arte no processo de ensino e aprendizagem
na Educação Infantil, em especial na rede pública de ensino do município de São
Paulo, abordando as diversas possibilidades de se trabalhar as linguagens artísticas,
muito além de apenas pintura com tinta. Para desenvolver este trabalho me amparo
em documentos como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, os Parâmetros
Curriculares Nacionais de Arte e o Referencial Curricular Nacional da Educação
Infantil; além de autores como Márcia Gobbi, Mônica Pinazza, Stela Barbieri que
abordam especificamente a arte na Educação Infantil; bem como referências
apontadas para estudo no decorrer do curso de Artes Visuais. Este trabalho ressalta
ainda importância que a arte tem e a forma com que é vista por muitas vezes
erroneamente, apenas como forma de lazer. A arte é muito mais do que o lazer e
quando apresentada de maneira significativa é uma forma enriquecedora de
apropriação do conhecimento e ampliação do repertório, da cultura e das
manifestações
particulares
e
coletivas.
Palavras-chave: Arte; Educação Infantil; Expressão; Linguagem; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

O

A arte é fundamental no processo de
aprendizagem na Educação Infantil e
destaco em especial as diferentes formas
de explorar, criar e recriar arte. Através do
estudo e da prática com bebês e crianças
em sala de aula é possível observar que
há aprendizagem no fazer e na produção das crianças, que precisam ser
valorizadas. Na primeira parte do desenvolvimento deste artigo abordo as
concepções que permeiam os documentos vigentes que usei como referência,
documentos esses que ressaltam e valorizando a arte dentro do currículo e das
propostas pedagógicas nas escolas, mas
que ao mesmo tempo fazem uma crítica
as práticas equivocadas de educadores
que empobrecem a arte ao limitar a criação
das crianças ou ao oferecer sempre os mesmos materiais e espaços, por exemplo.
Ressalta também as diferentes linguagens e expressões artísticas e destacam
algumas delas, citadas neste trabalho,
como: movimento, teatro, dança e música.
Na segunda parte do desenvolvimento em complemento a primeira, trago
como referência alguns autores que tratam das mesmas questões apresentadas
acima, porém de uma maneira mais detalhada, aplicando a importância específica
de cada linguagem no desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Podemos
observar claramente que há aprendizagem além do tradicional, além do desenho
pronto e mimeografado e das coreografias copiadas. É possível aprender com a
brincadeira, com o lúdico, com o imaginário, com as propostas livres e criativas.

QUE

DIZEM

OS

DOCUMENTOS?

Analisando alguns dos documentos vigentes da educação, destaco quatro:
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); Parâmetros Curriculares
Nacionais de Arte (PCN) e Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil
(RCNEI). A obrigatoriedade do ensino
de Arte na educação básica é amparada,
principalmente pela LDB quando aborda a seguinte ordem: “O ensino de arte,
especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular
obrigatório da educação básica” (LDB,
art. 26º, parágrafo segundo), dando
continuidade em suas especificidades, abordando o que irá compor o currículo, em:
“As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o
componente curricular de que trata o
parágrafo segundo deste artigo” (LDB, art. 26º,
parágrafo
sexto).
Partindo da composição curricular, o documento aborda os princípios em que
o ensino será ministrado: “liberdade de
aprender, ensinar, pesquisar e divulgar
cultura,
o
pensamento,
a
arte
e o valor” (LDB, art. 3º, item II).
O PCN de Arte tem como definição
que a arte é tão importante quantos os
demais conhecimentos no processo de ensino e aprendizagem, é a partir da ensino
de Arte que a criança pode também desenvolver o seu processo de percepção e
imaginação.
É
importante
considerar durante o processo de construção do
conhecimento a cultura que os alunos
trazem em sua bagagem, pois “A arte de cada
cultura revela o modo de perceber, sen-
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tir e articular significados e valores que
governam os diferentes tipos de relações
entre os indivíduos na sociedade” (PCN,
1997, p.19) e ainda como complemento:
“As manifestações artísticas são exemplos
vivos
da
diversidade
cultural dos povos” (PCN, 1997, p. 74).
Na educação tradicional podíamos observar que o ensino era centrado na
transmissão de conteúdos, deixando de
lado o conhecimento que as crianças
possuíam, e assim como houve uma mudança na educação de um modo geral,
também houve em Arte, pois hoje a criança é reconhecida em suas expressões
livres e espontâneas e valorizada em suas
produções, diferente do que acontecia na
escola tradicional. Ainda tratando-se de
uma escola tradicional, “As atividades de
teatro e dança somente eram reconhecidas quando faziam parte das festividades
escolares na celebração de datas como
Natal, Páscoa ou Independência, ou nas
festas de final de período escolar. O teatro era tratado com uma única finalidade: a
da apresentação” (PCN, 1997, p. 22).
Além dessa citação abordada acima
em que a Arte era apenas exposição e
reprodução de conteúdos prontos em especial com foco em datas comemorativas,
existe também “o desenho mimeografado com formas estereotipadas para as
crianças colorirem ou se apresentam “musiquinhas” indicando ações para a rotina
escolar
(hora
do
lanche,
hora
da
saída)”
(PCN,
1997,
p.
26).
Quando falo “existe também” anterior a citação acima, falo pois o documento
nos traz a informação de que ocorreu e
ainda ocorre em muitas escolas situações
que envolvem modelos a serem copia-

dos. Atualmente podemos observar que a
Arte, em específico as Artes visuais, é muito mais do que colorir um desenho pronto
ou imitar uma coreografia pré-moldado por
alguém, como o documento afirma: “As
artes visuais, além das formas tradicionais (pintura, escultura, desenho, gravura,
arquitetura, artefato, desenho industrial),
incluem outras modalidades que resultam
dos avanços tecnológicos e transformações estéticas a partir da modernidade
(fotografia, artes gráficas, cinema, televisão, vídeo, computação, performance)”
(PCN,
1997,
p.
45).
O PCN trata de alguns eixos da Arte,
dentre eles a dança, que envolve a
atividade corporal, o movimento. O documento trata a dança como “uma forma de
integração e expressão tanto individual
quanto coletiva” (PCN, 1997, p. 49), pois é
através da expressão de cada criança e
o envolvimento com os demais do grupo
que se desenvolve a aprendizagem e o
conhecimento sobre o próprio corpo,
conforme dito em: “A atividade da dança
na escola pode desenvolver na criança a
compreensão de sua capacidade de movimento, mediante um maior entendimento
de como seu corpo funciona” (PCN, 1997, p. 49).
Outro eixo abordado é a música que
encontramos
sempre
associada
as
tradições culturais, pois como já dito anteriormente, é de suma importância
considerar a bagagem que a criança trás a
escola e o documento diz que: “Qualquer
proposta de ensino que considere essa
diversidade precisa abrir espaço para o
aluno trazer música para a sala de aula”
(PCN, 1997, p.53). Na Educação Infantil,
em especial, a dança e a música são muito importantes, pois, as brincadeiras, os
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jogos e as diversas atividades de movimento articulam com os elementos da
linguagem musical e a dança, dentre tantos outras coisas, pois pode-se considerar a
“Arte como um campo privilegiado para o
tratamento dos temas transversais” (PCN,
1997,
p.
74).
Ao abordar o teatro o documento explicita que “A criança ao começar a frequentar a
escola possui a capacidade de teatralidade com um potencial e com uma prática
espontânea vivenciada nos jogos de fazde-conta” (PCN, 1997, p. 57). Na Educação
Infantil é clara a observação dessas ações,
pois todos os brinquedos ou objetos
colocados a disposição das crianças são utilizados como base para sua imaginação,
ou até mesmo livremente, sem objetos
eles consegue fazer seus jogos de faz-deconta individual ou em grupo. Sendo assim,
o professor deve ser “propiciador de um
clima de trabalho em que a curiosidade, o
constante desafio perceptivo, a qualidade
lúdica
e
a
alegria
estejam
presentes”
(PCN,
1997,
p.73).
No
Referencial
Curricular
Nacional
para a Educação Infantil (RCNEI) o foco
do estudo foi o movimento, as artes visuais e a música. O documento diz que “O
movimento é uma importante dimensão
do desenvolvimento e da cultura humana”
(RCNEI, 1998, p. 15), pois é através do
movimento que se manifestam diversas e
diferentes linguagens “como a dança, o
jogo, as brincadeiras, as práticas esportivas,
etc.” (RCNEI, 1998, p. 15). O movimento se faz importante também para o
desenvolvimento da atenção, pois através dele se conhece o próprio corpo. As
crianças se expressam e se movimentam desde quando bebê, pois “A primeira

função do ato motor está ligada à expressão”
(RCNEI, 1998, p.18) e “O movimento
para a criança pequena significa muito mais do que mexer partes do corpo ou
deslocar-se no espaço” (RCNEI, 1998, p. 18).
É muito importante que nesse processo de desenvolvimento corporal as
crianças possam familiarizar-se com o
próprio corpo e reconhecer-se através das
brincadeiras e da exploração de recursos como por exemplo: o espelho.
A música no RCNEI é definida como
umas
das
formas
importantes
de
expressão e que ela por si só justifica a presença no contexto educacional,
especialmente na Educação Infantil, pois
“a música é a linguagem que se traduz em
formas sonoras capazes de expressar
e comunicar sensações, sentimentos e
pensamentos” (RCNEI, 1998, p. 45).
A música dentre tantos contextos é
compreendida como linguagem e forma de
conhecimento, além de tradição cultural.
Sendo assim: Deve ser considerado o aspecto da integração do trabalho musical às
outras áreas, já que por um lado a música mantém contato estreito e direto com as
demais linguagens expressivas (movimento, expressão cênica, artes visuais, etc.) e
por outro torna possível a realização de
projetos integrados” (RCNEI, 1998, p. 49).
Finalizando o estudo do RCNEI, como
tema central deste artigo, o documento
traduz a importância das Artes Visuais
que estão presentes na vida infantil, pois
“expressam,
comunicam
e
atribuem
sentido
a
sensações,
sentimentos,
pensamentos e realidade” (RCNEI, 1998,
p.85). Por muitas vezes as práticas de
Artes Visuais são vistas como passatem-
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po com atividades sem significado e com
conotação decorativa de datas comemorativas, mas como já pudemos ver até aqui,
as Artes Visuais são muito mais que isso.
A
arte
das
crianças
sempre
envolvem
a
sua
própria
cultura, seu conhecimento já adquirido e
o meio em que está inserido, ainda que
seja possível a espontaneidade e autonomia no fazer artístico das crianças os seus
resultados sempre irão revelar a cultura dessa criança. No documento podemos ver
descrito
quando
aborda
que:
Os
conteúdos
da
aprendizagem
em
artes
poderão
ser
organizados
de
modo
a
permitir que, por um lado, a criança
utilize
aquilo
que
já
conhece
e
tem
familiaridade
e
por
outro
lado,
que
possa
estabelecer
novas
relações
alargando
seu
saber
sobre
os
assuntos
abordados”
(RCNEI,
1998,
p.
107).
Além de, “ampliar o conhecimento de
mundo
que
possuem,
manipulando
diferentes objetos e materiais, explorando suas experiências, propriedades e
possibilidades de manuseio e entrando em contato com formas diversas e
expressão e comunicação” (RCNEI, 1998,
p. 95). O documento destaca ainda a
importância do desenho, pois é por meio
dele que se constrói as demais linguagens
como: “pintura, modelagem, construção tridimensional, colagens” (RCNEI, 1998,
p.92).

ARTE

E

EDUCAÇÃO

INFANTIL

No livro “Ensino de Arte” da autora Elisabeth Prosser, destacam-se no estudo
três capítulos, dentre eles o primeiro
que fala sobre a “Arte no cotidiano e sua
importância no processo educativo”. A autora traz a importância da Arte no processo
de educação pela maneira de trabalhar e
mostrar a realidade, pois a criança em seu
fazer artístico elabora algo importante e
significativo para ela, algo de sua vida que
já viveu ou vive, traduzindo seu universo pessoal para si mesma e para o outro e
nesse processo de construção ela cresce
e reflete para novas conclusões e novas
realidades. No próximo capítulo que destaco aqui, a autora fala sobre a criatividade,
a imaginação e a fantasia da criança e inicia com a citação de Peter Slade que
“Todas as crianças são artistas criativos”. Todos nós temos o impulso criador e
transformador, como por exemplo: um rabisco qualquer, imitação de sons, batuques,
entre outros, considerados formas de criar espontâneas, pois quando criamos
combinamos
meios
diferentes,
linguagens,
símbolos
e
significados.
Durante o processo de criação existem
dois
elementos
fundamentais:
imaginação e fantasia. A criança vive
no mundo da imaginação, apesar de ter
informações da realidade, por muitas vezes não consegue diferenciar esses dois
“mundos” distintos, envolvendo então
o faz-de-conta que brinca com o real. A
criança vive uma brincadeira real no faz
de conta, pois para ela ao brincar na
casinha
colocando-se
no
lugar de uma dona de casa é algo real.
A criança descobre o seu eu durante o
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processo artístico no tempo em que se
concentra em determinada atividade e na
sua ação, nesse momento ela aprende e
vê, sente o que gosta ou não, o que quer
ou não. As crianças observam o mundo
exterior, apreendeu, parte da realidade
dela e reelabora esse exterior em símbolos.
Sendo assim, a arte é uma ponte entre o
mundo individual e o mundo coletivo. No
último capítulo em destaque no estudo
desse livro, a autora trás o envolvimento do
lúdico na sala de aula e a escolha dos conteúdos de Arte. Na Educação Infantil,
especialmente, é imprescindível que o lúdico caminhe ao lado dos conteúdos do
currículo. As brincadeiras para as crianças
proporcionam envolvimento, habilidade,
vontade de fazer. A criança pode brincar
com qualquer material e transformar no que
q
u
i
s
e
r
.
Em comparação entre o brincar e a
Arte, existem alguns elementos em
comum: criatividade, imaginação e reelaboração. A criança apresenta lembranças
do que já viveu, lembrança de momentos
dificultosos ou bons e aprender a lidar com
a realidade, assim como ocorre em Arte.
Nas brincadeiras de faz-de-conta as artes
cênicas sempre estarão presentes, bem
como a dança. Durante as brincadeiras a
criança usa linguagens artísticas e o tempo todo está envolvida com representações,
desenhos, pinturas, dança, música, ou
seja, ela faz arte mesmo sem saber que o
faz, por isso a linguagem artística é mais
que uma forma de expressão, pois permite
a exploração e possibilita o fazer brincando.
Vygotsky diz que: “Na brincadeira é
como se a criança fosse maior do que é
na realidade”. No livro “Educação, Corpo e Arte” da autora Isis Moura Tavares,

destacam-se dois capítulos: “Fazer e apreciar Arte” e “O corpo em movimento”. A
autora defende no primeiro capítulo
que a concepção de Arte tem objetivos
diferentes que serão descritos abaixo:
1. Formação dos sentidos: fazer com que
a criança utilize em maior proporção e
melhor os sentidos que ela possui. Levar a criança a perceber, sensibilizar,
construir,
reconstruir
e
redirecionar o seu próprio olhar sobre as coisas.
Linguagens
artísticas
são
as
formas de interpretação e expressão da
realidade que nos cerca, além de que
a Arte mostra os anseios, desejos e
m
e
d
o
s
.
2. Conhecimento artístico: é o que se
precisa ter para compreender os objetos
que nos cercam. Precisamos entender além de sentir, porque conhecendo
ampliamos cada vez mais o nosso repertório. É importante trabalhar como
cultura as manifestações artísticas do
cotidiano para que a criança perceba a
diferença do mundo em que elavive e a realidade.
3. Atividade de apreciação e produção
artística: a atividade em Arte não é só
cantar, desenhar, tocar e pintar; atividade também é apreciar. A apreciação e
a produção devem caminhar juntas
para que se construam estratégias de
conhecimento dentro da cultura. Levar em consideração a realidade cultural
da escola para o planejamento é extremamente
importante,
bem
como
aproveitar o desejo e o envolvimento das crianças nesse processo.
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No último capítulo desse livro que será
abordado aqui, a autora nos fala sobre “O
corpo em movimento” em que a autora fala sobre a divisão da expressão do
movimento
em
três
eixos:
involuntário,
automático
e
voluntário.
1. Involuntário: quando não pensamos,
como por exemplo: susto, soluço, “tics”
n
e
r
v
o
s
o
;
2. Automático: fazemos sem pensar para
fazer, como por exemplo: andar, falar
e
movimentar
as
mãos,
bem
como
o
movimento
expressivo;
3.
Voluntário:
faço
porque
quero, com algum objetivo já elaborado.
O nosso corpo sempre irá expressar algo
através das emoções e dos sentimentos,
sejam
eles
movimentos
involuntários ou não. Podemos observar essas
manifestações de expressão corporal tão
significantes e ativas em especial nos
bebês e crianças pequenas, pois em sua
maioria não possuem a linguagem oral e
nos mostram seus desejos ou angústias através de suas expressões. Stela Barbieri
em seu livro “Interações: onde está a arte
na infância?” começa nos dizendo que
“Arte é infância” (BARBIERI, 2012, p.17)
e a partir dessa fala destrincha muitas
concepções valiosas especialmente sobre a Arte na Educação Infantil. A partir do
trabalho com Arte na Educação Infantil
as crianças tornam-se ainda mais capazes
de descobrir o seu próprio e abrir imensas
oportunidades de outros conhecimentos e
dessa forma a torna capaz de aprender a imaginar e fazer. As crianças têm a
possibilidade de ler e interpretar o mundo do seu jeito e partir disso elas podem se
transformar e transformá-lo. Sobre a imag-

inação e a criatividade da criança, Barbieri
nos diz que: “A imaginação e a criatividade das crianças não tem limites, o que
favorece o desenvolvimento de sua potência e a exploração e apropriação de suas
múltiplas linguagens, ampliando suas formas de expressão” (BARBIERI, 2012, p.
1
8
)
.
O professor enquanto mediador deverá criar condições nesse processo de ensino e
aprendizagem, oferecendo e respeitando
o tempo da criança para a realização das
suas criações individuais ou coletivas, além de envolver-se no processo
proporcionando interação para tornar ainda mais significativa a aprendizagem. As
crianças possuem os seus sentidos despertos a todo momento e definidas pela
autora como “pura expressão” assim
como a Arte. É muito comum vermos
educadores repreendendo as crianças por
serem ativas, “sua necessidade potente,
conectada, presente e de movimento constante, muitas vezes não tem espaço nem
lugar para acontecer” (BARBIERI, 2012, p.
27), sendo assim, ao mesmo tempo que
valorizamos a expressão das crianças,
não permitimos que elas se levantem em
uma roda de música, o que limita a sua
aprendizagem, pois “Cada um tem uma
maneira singular de se expressar” (...) “Muitas vezes não temos um olhar para isso,
para esse território amplo de tantas expressões” (BARBIERI, 2012, p. 27). O papel
do professor é sempre orientar e ajuda
a criança a realizar as suas ideias, pois “a
escola pode ser espaço para construir e reconstruir o mundo” (BARBIERI, 2012, p.
2
7
)
.
O autor Jorge Larossa diz que a experiência não é aquilo que passa por nós, mas
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aquilo que se passa em nós, aquilo que
fica gravado nas nossas entranhas. Sendo
assim, o acesso a Arte nas escolas possibilita e propicia a expressão individual, mas
ao mesmo tempo exercita a participação
coletiva, pois sempre temos a aprender
com o outro e com o mundo exterior que
nos cerca. É essa interação entre criançacriança e criança-adulto que amplia as
possibilidades de aprendizagem, fazendo
com que a criança saia do seu mundo
para viver novas experiências, e o adulto
deve pensar sempre que “É importante
propiciar experiências significativas, olhar
para a criança que está na nossa frente” (BARBIERI, 2012, p. 32).
De
acordo
com
Barbieri:
Afinal,
arte
é
linguagem
e
linguagem é o traço diferencial da
espécie
humana.
(...)
torna-se
imprescindível
que
a
Educação
Infantil seja um espaço de acesso
às
manifestações
artísticas
e
culturais
produzidas
pela
humanidade.
Portanto,
somente
o
trabalho
com
arte
poderá
fortalecer e assegurar, por meio das
múltiplas
linguagens,
a
autoria
e
expressão
das
crianças
pequenas, a fim de que elas possam
se
relacionar
com
o
mundo
e
compreendê-lo,
ampliando
assim
seus
referenciais
e
potencialidades
humanas.”
(BARBIERI,
2012,
p.
38)
O
compromisso
dos
educadores
nesse processo é sempre e assegurar
possibilidades para que as experiências estéticas vivenciadas pelas crianças sejam
ricas e não algo pronto que empobreça o seu repertório. O que as crianças

produzem significa muito, pois “A produção
das crianças, assim como as obras dos
artistas, possibilita trocas de percepções,
ideias, informações e conhecimentos”
(BARBIERI, 2012, p. 43). Sobre o espaço,
a autora trata sobre a Arte no espaço e
inicia dizendo que o espaço em si é um educador, pois como já dito anteriormente, a
criança aprende também com o mundo exterior. O espaço sempre tem intenção e irá
orientar a ação conforme sua organização.
Como comenta a autora Louise Weiss
(1989): é preciso pensar os espaços e ambientes na escola para que propiciem
encontros,
pesquisas
e
criação.
Barbieri
complementa
dizendo:
É
importante,
numa
proposta
de
artes,
organizá-la
de
tal
modo
que
as
individualidades
se
manifestem
com
força
expressiva.
Para
isso,
é
preciso
apreciar
generosamente
a
produção
infantil.
Mirá-la
com
interesse
para
que
as
sutilezas
do
percurso
criativo
possam
ganhar
vida
por
meio
da
relação
do professor com o trabalho das
crianças
(BARBIERI,
2012,
p.
5
1
)
.
É importante nesse processo de organização do espaço, valorizar a produção
das crianças nessa organização, expondo-as em suas disposições, pois “Povoar
constantemente a escola com a produção
das crianças é mostrar a vida da escola”
(BARBIERI, 2012, p.58). Tratando-se dos
materiais utilizados para realizar Arte com
as crianças, muitas vezes nos limitamos
a propostas apenas com tinta, mas se
pensarmos em uma educação que propõe
o desenvolvimento integral e verdadeiro

600

Revista Educar FCE - 20 ª EDIÇAO - MAIO - 2019

da criança, podemos envolver a liberdade
de brincar com terra, areia, texturas, cores
e sabores, por exemplo. É necessário que
enquanto educadores aprimoramos o
nosso olhar para torná-lo mais sensível ao
que as crianças necessitam. No decorrer
da escrita do livro a autora coloca depoimentos de alguns educadores em prática,
destaco
a
citação
da
professora Rosely (p.73) quando diz que:
Não
é
utopia
desejar
a
presença de um professor atento e
sensível
nos
grupo
de
Educação Infantil, capaz de promover a
aproximação
das
crianças
com
a arte, de modo a valorizar o
potencial
expressivo
dos
pequenos
e
ampliar
suas
habilidades
artísticas,
que
começam
muito
cedo,
com
as
primeiras
garatujas,
consideradas
por
alguns
como
riscos
sem
sentido,
que
não
servem
para
nada;
nas
brincadeiras
com
massinha
ou
argila ou nas construções de torres
e
castelos
com
areia,
pedras e gravetos (BARBIERI, 2012, p. 74).
O desenho também é uma forma
de expressão, por isso é de extrema
importância que as crianças constituam
essa linguagem. Propor as crianças cópias
ou
pinturas
de
desenhos
prontos
não são práticas que irão promover o
desenvolvimento e muito menos a criatividade, ou seja, é preciso que o desenho
livre, espontâneo e criativo, como forma
de brincar no mundo e comunicar-se, pois
no desenho observamos fortes marcas
com características próprias do autor. A
autora diz que: “Pesquisas evidenciaram
a importância do desenho infantil como

processo de desenvolvimento de uma
linguagem e uma maneira singular de
comunicação” (BARBIERI, 2012, pg. 93).
O nosso corpo fala, como já abordado anteriormente, o movimento é uma
linguagem de expressão muito impactante,
sendo assim o corpo da criança fala. As
escolas de Educação Infantil então “devem
privilegiar a ação, o movimento, para que
as crianças possam ser potentes” (BARBIERI, 2012, p. 107), além de que elas
precisam de espaço para ouvir seu próprio
corpo. O educador na Educação Infantil
deve ser muito observador. É necessário
que ele observe e escute o mundo das
crianças: o que elas vivem, de onde elas
vêm, o que elas sabem e o que anseiam
saber, para a partir desses resultados organizar o seu trabalho com o foco no desejo
das
crianças.
No livro “Infância e suas linguagens”
das autoras Marcia Gobbi e Mônica
Pinazza, expõem a ideia de que a infância, a arte e a ciência caminham juntas. As
autoras afirmam que as produções e elaborações infantis estão compostas de
criação, invenção e transcrição como base
da Arte em que produzem. Comparam as
crianças aos artistas por ter momentos de
coexistência. Os corpos em movimento
possibilitam diversas aprendizagens e experiências, e para as autoras a dança é
uma possibilidade de criação expressando a autoria da criança e o seu
protagonismo no dançar. Em relação ao
desenho, as autoras dizem que: “Cada
desenho remete ao mundo articulado do
desenhista, aos seus raciocínios afetivos
ou mentais, às suas lembranças ou às suas
expectativas” (GOBBI; PINAZZA, 2014,
p.
111).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante de todo o estudo realizado e
da prática cotidiana com a Educação
Infantil, pude concluir que ainda há muito a ser feito artes visuais, mas acredito que
estamos no caminho certo para o aperfeiçoamento das nossas práticas. Apesar da
arte ainda ser visto por muitos como
um mero “pintar”, a partir do que foi
apresentado aqui está comprovado que
a arte é muito além disso é que com ela
consegue-se
um
interesse
maior
das crianças pelo que é proposto e
consequentemente um desenvolvimento mais valioso. É preciso ressaltar que os
educadores que já atuam na Educação Infantil precisam estar em uma constante
formação continuada para debater as diversas linguagens artísticas. Realizar esse
trabalho me fez refletir sobre a minha
prática e sobre a minha formação, pois é
interessante observar que há aprendizagem no brincar, na música, no teatro, na
dança e nas artes visuais, trazendo sentido e prazer a aprendizagem. Sendo assim,
a arte tem papel importante na educação
dos bebês e crianças e quando elaborada
com planejamento, a aprendizagem será
mais prazerosa e significativa. Diante de
tudo o que foi dito, acredito na importância da arte como algo potente e
t r a n s f o r m a d o r .

TATIANE SANTOS AMADO

Graduação em Pedagogia pela Universidade Cruzeiro do Sul (2015); Especialista
em Alfabetização e Letramento pela Universidade Cruzeiro do Sul (2017); Professora de Educação Infantil no CEI (Centro
de Educação Infantil) Jardim Cotinha pertencente à Prefeitura de São Paulo.
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MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: CONCEPÇÕES E PRÁTICAS
DE PROFESSORES DE CEI DA REDE MUNICIPAL DE SÃO PAULO
RESUMO: Este artigo tem como objetivo refletir sobre a prática dos professores de
CEI na Rede Municipal de Ensino de São Paulo e suas abordagens. Destaca também,
algumas práticas cotidianas que foram colhidas em pesquisa de campo, para assim,
podermos entender como a música é vivenciada na educação infantil e como esses professores são capacitados para atuar de modo que a música seja algo prazeroso e apreciado pelas crianças de CEI. Concluiu-se que a música na educação infantil
nos Centros de Educação Infantil da rede Municipal de Ensino de São Paulo, tem um
grande papel na formação educadora das crianças e que ela é vivenciada todos os dias
e de todas as formas possíveis, de acordo com os recursos que cada unidade dispõe.
Palavras-chave:

Educação

Musical;

Educação
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Práticas;
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INTRODUÇÃO

A MÚSICA NA CULTURA INFANTIL

Quando falamos de música na educação
infantil, não podemos nos restringir apenas
as rodas de música feitas na sala de aula. O
presente trabalho aborda exatamente as
práticas mais diversas dos professores de CEI
com seus alunos nas faixas etárias entre 1 a 4
anos. A música tem um grande valor simbólico e sentimental na formação das crianças.
Percebe-se que muitas gostam apenas de ouvir quando estão em grupo e apreciam cantar
quando estão sozinhas ou com suas famílias.
Os professores de CEI da Rede Municipal de São Paulo tem feito trabalhos
extraordinários com seus alunos, incluindo-os no cantar, na dança e no manuseio de instrumentos feitos com sucata.
Muitas são as atividades feitas com a
música no dia a dia e todos os dias, seja para
acalmar, agitar, ensaiar alguma apresentação
ou pelo simples fato de sentir a música, poder cantar porque estão alegres e querem
mexer suas mãozinhas inquietas e seus pés.
Foi feita uma pesquisa de campo, onde professores foram entrevistados, podendo contar
um pouco mais sobre seus projetos, relatando
suas práticas, anseios e resultados. Foram visitadas quatro escolas, onde dialoguei com diversos professores, escutando e anotando seus
relatos. Todos os nomes aqui citados foram
substituídos por nomes fictícios para a preservação tanto das pessoas quanto da escola.

Entende-se cultura infantil como a experiência, as descobertas, o fazer das crianças
entre elas mesmas, buscando a si e ou outro em interação com o mundo, ou seja, toda
a multiplicidade e riqueza dos brinquedos
de criança --- teremos que buscar a compreensão da música da cultura infantil dentro desse mesmo contexto, como parte que
é de um mesmo corpo de conhecimento, de
um mesmo conhecimento com o corpo, nele
incluídas, naturalmente, a sensibilidade, a inteligência e a vontade como dimensões da
vida na sua complementaridade e inteireza.
Os brinquedos com músicas fazem parte da
vida da criança desde muito cedo. Aos acalantos e brincos da mais tenra infância, de iniciativa materna, seguem-se as lengalengas e parlendas, onde os primeiros gestos da melódica
infantil se insinuam a par com o elemento rítmico da palavra. E, aos poucos, vão chegando os
brinquedos cantados, cuja ação dinâmica, com
suas variadas qualidades de movimento, talha
uma música de caráter e perfil diferenciados.
Finalmente, surgem as rodas de verso, verdadeiros ritos de passagem em que
o conteúdo poético, a atmosfera própria
e a movimentação, mesmo guardando dimensões da infância, apontam, cada vez
mais, a expressividade da nossa etapa a ser
vivida {...} É preciso desenvolver uma inteligência sensível, encontrar caminhos para
a alegria e afirmar a vida na interligação. E
se quisermos verdadeiramente fazer justiça
às crianças, teremos que desafiá-las em sua
graça e poder, através de sua própria cultu-
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ra {...} Toda criança gosta de música, poesia,
brinquedo... Não será, pois, oportuno, favorecer-lhes a índole e levá-las a tocar seu destino
com confiança? ( HORTÉLIO, 1977, p. 78).
O texto acima, escrito pela educadora e etnomusicóloga Lydia Hortélio para o livreto que
acompanha a fita cassete Brincando de Roda,
de 1977, por sua extrema importância e beleza, que convidam a refletir sobre a questão. O
“Documento de Música” do Referencial curricular nacional para a educação infantil, valorizando a presença dos brinquedos musicais
no cotidiano da educação infantil, afirma que:
Em todas as culturas as crianças brincam
com a música. Jogos e brinquedos musicais são transmitidos por tradição oral,
persistindo nas sociedades urbanas, nas
quais a força da cultura de massas é muito intensa, pois são fonte de vivências
e desenvolvimento expressivo musical.
Envolvendo o gesto, o movimento, o canto, a dança e o faz de conta, esses jogos e
brincadeiras são legítimas expressões da infância. Brincar de roda, ciranda, pular corda,
amarelinha etc. são maneiras de estabelecer
contato consigo próprio e com o outro, de
se sentir único e, ao mesmo tempo, parte
de um grupo, e de trabalhar com as estruturas e formas musicais que se apresentam
em cada canção e em cada brinquedo.Os jogos e brinquedos musicais da cultura infantil incluem os acalantos (cantigas de ninar);
as parlendas (os brincos, mnemônicas e as
parlendas propriamente ditas); as rondas
(canções de roda); as adivinhas; os contos; os
romances etc. (RGCNEI, vol. 3, 1998, p. 61).
A música faz parte da vida das pessoas, e
desde cedo, as crianças já demonstram um
prazer pelo som, melodia, letras e gestos

compostos na música. Na educação infantil
a inserção da música como parte dos conteúdos a serem trabalhados é essencial. A
música agrega, acalma, alegra e traz sensação
de prazer. Nas rodas de música, seja sentado ou de pé, as cantigas correm soltas pela
boca das crianças. Algumas gostam apenas
de ouvir, outras apenas de dançar, outras de
cantar e bater palmas, mas o entrosamento e
participação são aproveitados por todas elas.
Abaixo, teremos um trecho de uma professora relatando sua rotina em alguns dias da
semana e como ela trabalha a música com
suas crianças de dois anos de idade. “Após
sairmos da mesa do café, as crianças voltam para a sala e esse é o momento em que
nos cumprimentamos, com música, é claro!”
“Bom dia crianças! Vamos cumprimentar?!
Bom dia começa com alegria (batendo palmas)
Bom dia começa com amor (batendo palmas)
O sol a brilhar (mãos no alto feito pisca-pisca)
Os pássaros a cantar (mãos no alto imitando
pássaros)
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Booooom diiiiaaa!!! (mãos ao redor da boca
fazendo megafone)”
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Através dessa cantiga, promovemos o hábito do cumprimento e da socialização. É como
se eles despertam para a hora das brincadeiras
e se sentissem mais unidos.Outro relato de um
professor de CEI que tem alunos de três anos
é sobre o momento da contação de histórias.

professor. A caixa de música feita de caixa
de sapato, encapada com um papel bonito
e colorido, tinha um furo na parte superior
por onde as crianças colocavam suas mãos
e retiravam uma figura. Se saísse uma cobra,
por exemplo, cantaram a música da cobra.

PLIN PLIN PLIN 2x (dedinhos batendo em
forma de jogo da velha)
A HISTORINHA VAI COMEÇAR
PLIN PLIN PLIN 2x (dedinhos batendo em
forma de jogo da velha)
E nós vamos escutar (mãos nos ouvidos)

A COBRA NÃO TEM PÉ;
A COBRA NÃO TEM MÃO;
COMO É QUE A COBRA SOBE NO PEZINHO DE LIMÃO (2X)
ESTICA, ENCOLHE, SEU CORPO É TODO
MOLE.
PRA UM LADO, PRO OUTRO;
REBOLA MAIS UM POUCO (enquanto cantam, fazem gestos sugestivos com a letra).

Após esta cantiga, as crianças já sabem que
precisam ficar em silêncio e com a atenção
máxima para não perder nenhum ponto da
história que será lida, é o nosso código, eles respeitam bem. Nos dois relatos, notamos que os
professores usam a música como instrumento de instrução e orientação para seus alunos.
Estes mesmos professores relataram também,
que a música está presente na orientação das
refeições, higienização, horário do sono e na
despedida. A música é o meio de comunicação
que permeia os campos afetivos e cognitivos.

Berçário II CEI Freury DRE Campo Limpo

Mini grupo I DRE Capela do Socorro
Em outra escola (CEI), pude presenciar o
uso da música em sala de aula apenas para
agregar. A música era utilizada nas rodas de
música com alguns materiais de apoio ao

Neste terceiro relato, o professor explicou
que a música é usada nesse momento em
específico e que além da caixa musical, também utiliza instrumentos musicais uma vez
por semana. A escola é munida de instrumentos como pandeirinhos, flautas doce, pianinhos e tamborzinhos. Esses instrumentos são
distribuídos para as crianças para que elas
explorem ao máximo e que não há intenção
de ensinar a ‘tocar certo’, apenas deixar a
criança explorar e apreciar o som emitido.
Neste sentido, a criança se apropria não só
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da música cantada, mas também do momento, do seu corpo e do ambiente. O
modo como as crianças percebem, aprendem e se relacionam com os sons, no tempo-espaço, revela o modo como percebem,
aprendem e se relacionam com o mundo que
vêm explorando e descobrindo a cada dia.
DELALANDE,
1984,
p.
20.
CRIANÇAS, SONS E MÚSICA
A experiência das crianças com o universo sonoro começa bem antes do nascimento,
pois na fase da gestação, os bebês, ainda dentro do útero, já convivem com um ambiente
de sons provocados pelo corpo da mãe, como
o sangue que corre pelas veias, a respiração e
a movimentação dos intestinos e dos órgãos.
A voz materna também constitui material sonoro especial e referência efetiva para eles.
Os bebês e as crianças interagem permanentemente com o ambiente sonoro que os
envolve e, logo, com a música, já que ouvir
cantar e dançar são atividades presentes
na vida de quase todos os seres humanos,
ainda que de diferentes maneiras. Podemos dizer que os processos de musicalização
dos bebês e crianças começam espontaneamente, de forma intuitiva, por meio do
contato com toda a variedade de sons do
cotidiano, incluindo aí a presença da música.
Nesse sentido, as cantigas de ninar, as
canções de roda, as parlendas e todo tipo de
jogo musical tem grande importância, pois é por
meio das interações que se estabelecem que
os bebês desenvolvem um repertório que lhes
permitirá comunicar-se pelos sons; os momentos de troca e comunicação sonoro-musicais

favorecem o desenvolvimento afetivo e cognitivo, bem como a criança de vínculos fortes
tanto com os adultos quanto com a música.
A criança é um ser brincante e , brincando, faz música, pois assim se relaciona com
o mundo que descobre a cada dia. Fazendo música, ela, metaforicamente, transforma-se em sons, num permanente exercício.
HÁ, portanto, um denominador comum em
todas as práticas. Mas não é preciso ir buscá-lo
nos níveis de estilos nem de objetos musicais, eminentemente diferentes, que se podem
ouvir discos. Eles são encontrados no nível
das condutas dos músicos; pois, assim como
os estilos e as linguagens são variáveis, também é universal o comportamento do músico
que concentra sua atenção sobre o som que
ele produz com seu instrumento, dominando
o gesto para melhor controlar a sonoridade.
Se os estilos são diferentes, as condutas são
bastante vizinhas. Agora podemos ter um olhar sobre produções sonoras das crianças. A
aproximação com a música dos adultos vem
a ser possível e, aliás, instrutiva nos dois sentidos. Compreendem-se melhor as condutas
do músico adulto observando-se a gêneses
na infância, e nós interpretamos as pesquisas
da criança de uma perspectiva mais rica, uma
vez que as comparamos àquelas dos músicos.
[...] (FRANÇOIS DALALANDE, 2000, p.48)
A música e a sonoridade fazem parte atuante na educação infantil. Professores da
rede municipal de ensino planejam suas
atividades semanais acrescentando atividades que envolvam a música de diversas
formas, para que o gosto e a apreciação tanto pela música, quando pelos instrumentos utilizados alcance a todas as crianças.

608

Revista Educar FCE - 20 ª EDIÇAO - MAIO - 2019

mentando e melhorando sua visão de mundo.

Mini grupo II CEI Fleury DRE Campo Limpo

Na foto acima, apresentação de um grupo
de educação infantil do mini grupo II para a
festa de fim de ano da quarta escola que visitei. As crianças problematizam uma orquestra de bichos, onde cada uma utiliza seu instrumento para caracterizar os personagens.
A professora relata que durante dois meses os
alunos ouviram a música, contando o tempo
para que cada bicho entrasse em cena tocando seu instrumento. A linguagem musical no
processo de ensino apresenta-se como instrumental metodológico e pedagógico de significativa importância, pois, traz a sua natureza e
caráter, a interdisciplinaridade com a qual se
dinamiza todo o processo de ensino-aprendizagem. Sem levar em conta que ela não busca
com insistência a aplicação de maneiras, prescritivas e pré-estruturadas, na disseminação
dos conteúdos a serem trabalhados. Quando
a criança ouve uma música, ela aprende uma
canção, brincar de roda, participa de brincadeiras rítmicas ou de jogos de mãos, recebe
estímulos que a despertam para o gosto musical, o despertar que floresce o gosto pelo
som, ritmo, movimento, introduzindo em seu
processo de formação um elemento fundamental do próprio ser humano, favorecendo o
desenvolvimento do seu gosto estético e au-
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A professora desta turma do mini grupo II, ensaiou por dois meses com seus
alunos a peça cantada “A linda Rosa juvenil”. A apresentação foi feita num espaço
comum da escola para as famílias das crianças. Houve muita comoção, pois a apresentação foi a mais espontânea possível.
As crianças estavam muito seguras e felizes, pois já haviam se apropriado da letra, dos passos e do espaço utilizado. Foi
uma belíssima apresentação. Segundo Teca
Brito, (2003, p.17) a música é uma linguagem universal. Tudo o que o ouvido percebe sob a forma de movimentos vibratórios.
Os sons que nos cercam são expressões
da vida, da energia, do universo em movimento e indicam situações, ambientes, paisagens sonoras: a natureza, os animais, os
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seres humanos traduzem sua presença, integrando-se ao todo orgânico e vivo deste planeta. A música ganha ainda mais importância
por arrebatar não só as crianças, mas também os adolescentes e os adultos. Nesse
sentido, este trabalho se justifica na medida em que procura demonstrar a importância da música para a formação da criança.
Isso vale tanto para as atividades escolares quanto para todas as outras atividades
desenvolvidas para e com a criança. Além de
contribuir para que os diversos conhecimentos sejam mais facilmente apreendidos pelo
infante, a música faz com que ele desenvolva
sua criatividade, sua subjetividade e exerça
sua liberdade, tornando-o, no futuro, um ser
autônomo e capaz de exercer com responsabilidade seu papel de ser autônomo e cidadão.

RESULTADOS
A música no cotidiano escolar pode não
somente ajudar as crianças no aprendizado, mas também nos casos de crianças que
tenham problemas de relacionamento ou
inibição, para isso é preciso aliar música
e movimento. (SOUSA; VIVALDO, 2010).
Ao terminar a pesquisa de campo, pude notar que os professores entrevistados demonstraram esse mesmo pensamento de SOUSA 2010, pois as atividades propostas foram
planejadas exatamente para alcançar as necessidades de cada turma. A pesquisa foi satisfatória, pois a convivência com as turmas e seus
respectivos professores fez com que as palavras se concretizar em suas aplicações diárias.

Segundo SCAGNOLATO (2006), a música
não substitui o restante da educação, ela tem
como função atingir o ser humano em sua totalidade. A educação tem como meta desenvolver em cada indivíduo toda a perfeição
de que é capaz. Porém, sem a utilização da
música não é possível atingir a esta meta, pois
nenhuma outra atividade consegue levar o indivíduo a agir. A música atinge a motricidade e
a sensorialidade por meio do ritmo e do som,
e por meio da melodia, atinge a afetividade.
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ança possa desenvolver suas capacidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa realizada demonstra a importância da música na educação infantil, o quanto e como ela contribui
para o desenvolvimento da criança.
Como e quais tipos de música devem
ser utilizadas para um melhor aproveitamento na educação e no desenvolvimento como ser humano social.
A música está presente na vida do ser humano desde o nascimento, todos os sons do ambiente são música para os bebês. Música também está presente na cultura dos povos, nas
crenças, danças e também nas brincadeiras.

Devemos lembrar que as crianças da educação
infantil estão em constante desenvolvimento
e aprendizado, então temos que estimular
dforpositiva e facilitar sua aprendizagem. Podemos através de a música encurtar o caminho e facilitar o desenvolvimento das crianças,
além de sociabilizas mais facilmente, ajudando
a respeitar os outros que com ela convivem.
demos através de a música encurtar o caminho e facilitar o desenvolvimento das crianças,
além de sociabilizas mais facilmente, ajudando
a respeitar os outros que com ela convivem.

Ela ajuda o bebê a desenvolver os movimentos, a linguagem, a sociabilidade, além de
trazer calma. Isso deve ser utilizado nas escolas infantis, para auxiliar num desenvolvimento mais rápido e mais eficaz nas crianças.
Na educação infantil, as músicas muitas vezes são utilizadas para criar hábitos, como lavar as mãos, hora do lanche, entre outros, e
isso favorece para a educação saudável da
criança, além de estimular a sociabilidade.
Também favorece o estímulo rítmico da
criança, que desenvolve uma linguagem corporal para expressar a música que ouve.
Por tudo isso a música deve ser utilizada
para contribuir no desenvolvimento da criança, tanto intelectualmente quanto fisicamente. Devem ser utilizadas músicas com
ritmos fáceis de acompanhar com palmas,
gestos e expressões corporais, para que cri-
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Podemos através de a música encurtar o caminho e facilitar o desenvolvimento das crianças, além de sociabilizas mais facilmente, ajudando a respeitar os outros que com ela convivem.
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ENSINO A DISTÂNCIA E OS MAPAS CONCEITUAIS COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM
RESUMO: O presente artigo defende, baseada em teorias cognitivistas, o uso dos
mapas conceituais no ensino a distância. Inicia com uma breve história da EAD
apontando fatos que proporcionaram um salto nesta modalidade de educação até
os dias de hoje com as interfaces possibilitadas pela rede de computadores ligados à internet. E, por fim a teoria dos mapas conceituais que são diagramas que relacionam diferentes conceitos e, ao mesmo tempo, se apresentam como uma ferramenta de aprendizagem e de avaliação da aprendizagem. Isto posto acredita-se
que o ensino a distância pode motivar os alunos a construir mapas conceituais de
modo significativo e consciente de sua representação como processo de aprendizagem, desenvolvendo a autonomia intelectual e a capacidade de autoavaliação.
Palavras-chave: Educação a Distância; Mapas Conceituais; Ferramenta de aprendizagem.
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INTRODUÇÃO
A Educação a Distância (EAD), como uma modalidade de ensino e com o advento da internet, ampliou sua capacidade de interação tanto
de informações como nas relações interpessoais e no compartilhamento de conteúdos
oportunizando a cooperação entre as partes.
O ciberespaço é democrático e possibilitou o
aprender a aprender por meio do Ambiente
Virtual de Aprendizagem (AVA). Aqui o definimos como “Oz – existe, chegamos a ele, mas
não tem ubiquação” (STENGER, 1993 apud
SANTAELLA, 2004,p.40 ). E “consiste de uma
realidade multidirecional, artificial ou virtual
incorporada a uma rede global, sustentada por
computadores que funcionam como meios de
geração e acesso” (SANTAELLA, 2004, p. 40).
Cada computador, segundo Santaella (2004),é
uma janela aberta para objetos não físicos,
mas que são representações de objetos físicos
– são informações puras. Os computadores
conectados à internet com alta interatividade
e possibilidades de relações síncronas e assíncronas incrementaram o estudo a distância.
Um curso totalmente on-line é interessante
para o cursista porque, segundo Ally (2004),
as situações de aprendizagem são facilitadas
uma vez que o curso pode ser feito durante
o horário de trabalho ou no seu próprio espaço, ou seja, não tem hora e nem lugar e,
ainda, tem a possibilidade de contextualizar a
aprendizagem, consultar especialista, consultar outras fontes disponíveis no ciberespaço.
Professores educadores conscientes da sua
função de orientadores da aprendizagem em
um momento histórico novo, no qual as informações estão disponíveis a um click, necessitam ir além do simples ato de “passar”
informações. Estes se inspiram nos estudos
das teorias de aprendizagem que acreditam

no desenvolvimento da inteligência, na construção do conhecimento a partir do aprender
a aprender e na autonomia intelectual. A teoria da aprendizagem significativa descrita por
Ausubel diz que “a aprendizagem significativa
ocorre quando a nova informação ancora-se
em conceitos relevantes preexistentes na estrutura cognitiva de quem aprende” (MOREIRA, p.7, 2001). Neste contexto entende-se
que o mapa conceitual é uma ferramenta
que retrata com fidelidade o pensamento
expondo e o modo como os conceitos estão
relacionados à mente do aprendiz. Ou melhor, segundo NOVAK (1999, p.33) “a elaboração de mapas de conceitos é uma técnica
para patentear exteriormente conceitos e
proposições”. Normalmente encontra-se dificuldade na construção de um mapa sobre
qualquer tema, pois no ato da elaboração fazse uma reflexão profunda sobre as relações
dos conceitos preexistentes possibilitando,
até, novas conexões conceituais que não consideramos relacionáveis. (NOVAK, 1999, p.33)

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – 9394/1996 em seus dispositivos
gerais regulamentada pelo Decreto 5622/2005
diz, no seu artigo 1º, que a educação a distância é uma modalidade educacional:m[...] na
qual a mediação didático-pedagógica nos
processos de ensino e aprendizagem ocorre
com a utilização de meios e tecnologias de
informação e comunicação, com estudantes
e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos.
Este conceito de educação a distância descrito na LDB é atualizado, pois a EAD está
presente desde 1850 (ver quadro a seguir) e
nesta época não falava-se de tecnologias de
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informação. Apesar de que a educação a distância foi possível a partir da invenção da
escrita, pois segundo Nova e Alves (2003) “a difusão da escrita teria sido uma das principais (e até hoje mais eficazes) tecnologias aplicáveis a EAD. E não deixa de ser ainda
hoje.” Estes mesmos autores definem a EAD como “qualquer modalidade de transmissão
e/ou construção do conhecimento sem a presença simultânea dos agentes envolvidos.”
Nestes 160 anos de estudos da teoria e da prática na EAD seu conceito evoluiu. Segundo Anderson e Elloumi (2004) na maioria desse tempo a EAD era uma busca individual definida por comunicação postal entre estudante e professor. Moran (2002)
define Educação a Distância como “processo de ensino-aprendizagem, mediado por
tecnologias, onde professores e alunos estão separados espacial e/ou temporalmente.” No processo de ensino-aprendizagem os professores e alunos não estão juntos fisicamente, mas estão conectados, interligados por tecnologias. (MORAN, 2002)
Observe o quadro a seguir – Gerações da EAD – segundo o portal webaula (apud SANTOS, 2010). Neste quadro é possível visualizar as 5 gerações e
as tecnologias nelas usadas. Nota-se que, mesmo com a evolução das tecnologias, ao passar pelas gerações uma não despreza completamente a outra, mas há uma combinação entre elas. (ANDERSON E ELLOUMI: 2004, p. Xiii)
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QUADRO 1 – Gerações da EAD

Fonte:http://portal.webaula.com.br/noticia.aspx?sm=noticia&codnoticia=195emSANTOS,2010
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Participar da “quinta geração” da EAD significa que os processos de ensinar e aprender
a distância passou a ser real, possível, interativo, colaborativo, flexível e inteligente em
um ambiente virtual. A internet trouxe novas
possibilidades para EAD e para a educação
de modo geral. E com ela novos termos e
conceitos foram integrando-se à uma revolucionária maneira de interação e compartilhamento de informação e conhecimento.Interface, cibercultura, ciberespaço, hipertexto,
wikis, fóruns, blogs, tutor virtual ou professor
virtual, designer instrucional são alguns dos
novos termos e conceitos que surgiram com
a internet e agora, agregados à educação,
busca-se definir os conceitos destes termos,
mas cabe ressaltar que, com passar do tempo, eles podem ser conservados, ampliados
ou, até mesmo, descartados. E por que escolher um curso a distância? O que impulsiona a
educação a distância “evidentemente é a disponibilidade da internet e o uso da word wide
web para acessar e compartilhar informações”
(MOORE E KEARSLEY, 2007, p. 313). Estes
mesmos autores dizem que a tecnologia “não
é só o único fator que impulsiona a mudança,
pois a economia também o faz” (MOORE E
KEARSLEY, 2007, p. 313), afinal a necessidade de formação e treinamento, visando
a empregabilidade e o alto custo por meios
convencionais e a demanda por novos meios de acesso ao conhecimento tem aumentado. (MOORE E KEARSLEY, 2007, p. 313)
Além disso, existem as vantagens da EAD
que Ally (2004) descreve como sendo um estudo que não tem hora nem lugar; pode ser
síncrono ou assíncrono; a internet pode ser
usada para fazer atualizações, acessar materiais relevantes, comunicar-se com peritos no campo de estudo e as situações de
aprendizagem podem acontecer durante o

horário de trabalho ou no seu próprio espaço
e, ainda, pode contextualizar a aprendizagem.
Neste contexto, pensar em um curso online
é oportunizar novos meios de distribuir informação, formar um maior número de pessoas com baixo custo e, também, usufruir do
uso das tecnologias como ferramentas de
aprendizagem. Computadores conectados
à internet permitiram o desenvolvimento e
a construção dos AVAs e que França (2008)
faz menção a Ambientes Hipermidiáticos
de Aprendizagem (AHA) que define como:
[...] recursos utilizados para mediar, facilitar
e gerir os processos de ensino-aprendizagem em cursos on-line, compostos por um
conjunto de ferramentas tecnológicas que,
aliadas ao design instrucional de um projeto, proporcionam a possibilidade de distribuição de conteúdos, gerenciamento de
informação e outros fatores relacionados às
interações gerais de um curso e a produção
de conhecimento. (FRANÇA, 2008: p.40)
Os AHAs são espaços planejados, organizadores e facilitadores do processo de aprendizagem, pois possibilitam, segundo França
(2008), a combinação de recursos como sons,
vídeos, textos, banco de dados permitindo
ao usuário construir seu próprio percurso
e ter contato constante com professores e
colegas de curso. É importante lembrar que
são ambientes livres, ou seja, não têm custo
ou valor de licença como Moodle, E-proinfo, Teleduc e Atutor. Estes ambientes de
aprendizagem são estruturados, pensados
e organizados pelo designer instrucional
(DI) que, segundo França (2008), está cada
vez mais ganhando espaço nas equipes de
EAD, por ser um profissional com qualificação e “preparado para atuar nesses processos geralmente com formação nas áreas
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pedagógicas, vasta experiência e conhecimentos das tecnologias da informação e das
teorias da aprendizagem” (FRANÇA, 2008, p. 47). Este mesmo autor diz que o design instrucional em um curso a distância associa os elementos aos conteúdos, as concepções
metodológicas, as atividades, a interação e avaliação com a uma concepção pedagógica que é o ponto de partida na elaboração e desenvolvimento de um projeto educacional.
França
(2008)
apresenta
um
quadro
onde
expõe
alguns
aspectos
e
características
dos
ambientes
de
aprendizagem,
ver:

QUADRO 2 – Aspectos e características dos AHA
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Fonte: FRANÇA, 2008 p. 44
Um curso online inserido em um AVA dinâmico, requer um sistema de tutoria que
faça valer a experiência educacional. Garrison, Anderson e Archer (2000 apud ANDERSON 2004) desenvolveram um modelo conceitual de aprendizagem on-line que
chamaram de modelo de “comunidade de aprendizagem”. Este modelo apresentado na FIG. 2 pressupõe que aprendizagem relevante e significativa resulta de três componentes de “presença”: presença cognitiva; presença social e presença do tutor.
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FIGURA1 – Comunidade de averiguação

Fonte: Anderson, 2004 p.275
A presença cognitiva, segundo Anderson (2004), define-se como uma expressão de “conteúdo
epistemológico, cultural e social em uma abordagem que apoia o desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico” (ANDERSON,2004, p.274). A presença social relaciona-se com
o estabelecimento de um ambiente onde o “estudante se sente confortável e seguro para expressar suas ideias em um contexto colaborativo” (ANDERSON, 2004, p. 274). E a presença do
tutor possui três papéis críticos em sua performance no processo de criação e na sua presença
para uma aprendizagem eficaz. O primeiro papel crítico da presença do tutor, segundo esses
mesmos autores, é o desenho e a organização da experiência de aprendizagem que vai desde o
desenvolvimento da comunidade de aprendizagem até sua operação. O segundo papel crítico
“envolve a elaboração e implementação de atividades que encorajam a conversa entre e com
os estudantes, tutor e estudante, estudante e grupos, e estudantes e conteúdos de pesquisa” (ANDERSON, 2004, p. 274). O terceiro papel crítico é que o papel do tutor “vai além da
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moderação da experiência da aprendizagem
quando o professor acrescenta competências sobre o assunto de variadas formas de
instrução direta”. (ANDERSON, 2004, p. 274)
Em outras palavras, o processo de tutoria
para uma aprendizagem eficaz exige a presença do tutor no processo de elaboração
do ambiente, na moderação entre alunos x
alunos, aluno x tutor e aluno x conteúdo e,
também, na competência didática para compreender os processos de aprendizagem e,
assim, expõe e explora os conteúdos de variadas maneiras para atingir várias formas de
aprender. Assim, a presença do tutor é um
ponto relevante para garantir a aprendizagem.
Em um ambiente de aprendizagem monitorado por um tutor, a avaliação da aprendizagem tem papel fundamental. Segundo Santos
(2006), é preciso desenvolver estratégias e
atividades que possibilitam a potencialização
da construção do conhecimento valorizando
singularidades de cada participante, o mapeamento do processo de construção singular de
cada aprendente e a socialização do conhecimento. Neste sentido, para Santos (2006),
avaliação é: [...] diagnosticar e tomar decisões
acerca desse diagnóstico, é assumir a postura de sujeitos de ocorrências. É preciso que
os sujeitos envolvidos assumam responsabilidades perante seu processo de construção de conhecimentos, de mobilização
de competências [...] (SANTOS, 2006, p. 316)
Gomes (2010) descreve várias ferramentas
disponíveis em AVA que são relevantes para o
processo de avaliação como: quizzes, fóruns,
chats, portfólios e o software que dispõe os
mapas conceituais. Segundo a autora, “os
mapas conceituais podem ser usados como
uma forma alternativa de avaliação, sendo que
são também uma boa estratégia de promoção

da aprendizagem” (GOMES, 2010, p.330).
Assim os mapas conceituais são modelos de
avaliação certificando sua eficácia e importância, pois permite o diagnóstico da aprendizagem e, também, coloca o sujeito como responsável pelo processo da construção do
seu conhecimento, além de ser uma ferramenta de reflexão para atingir a metacognição.

MAPAS CONCEITUAIS
Os mapas conceituais, como ferramenta de
aprendizagem, estão fundamentados pelas teorias de aprendizagem construtivista e
cognitivista. Segundo Ally (2004), o construtivismo considera o estudante ativo e não
passivo no processo de aprendizagem. O
conhecimento não é recebido de fora para
dentro ou de outra pessoa é, sim, a interpretação individual pelo processamento das informações que se recebe através dos sentidos. E o cognitivismo, por esse mesmo autor,
considera a aprendizagem como um processo
interno que envolve memória, pensamento, reflexão motivação e metacognição. A
Psicologia Cognitivista “preocupa-se com o
processo de compreensão, transformação,
armazenamento e uso da informação envolvida na cognição [...]” (MOREIRA, 2002 p.3)
Ausubel (1968, apud Moreira; Masini, 2002)
é um representante do cognitivismo. Os cognitivistas assumem que a aprendizagem de
material significativo “é, por excelência, um
mecanismo humano para adquirir e reter a
vasta quantidade de ideias e informações de
um corpo de conhecimentos.” (MOREIRA;
MASINI, 2002 p.5). A ideia central da teoria de Ausubel é a aprendizagem significativa, que ele define como “um processo pelo
qual uma nova informação se relaciona com
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um aspecto relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo” (MOREIRA; MASINI, 2002 p.7). Os mapas conceituais, então,
apresentam-se como instrumentos cooperadores da aprendizagem significativa, pois são
diagramas que indicam as relações entre conceitos, ou melhor, “são diagramas hierárquicos que procuram refletir a organização conceitual de uma disciplina ou de parte de uma
disciplina.” (MOREIRA; MASINI, 2002 p.45)
Segundo Novak (1999) os mapas conceituais têm como objetivo a representação das
“relações significativas entre conceitos na
forma de proposições. Uma proposição consiste em dois ou mais termos conceituais
ligados por palavras de modo a formar uma
unidade semântica”(NOVAK, 1999, p. 31).
Assim, a construção de mapas conceituais,
segundo Novak (1999), é uma técnica para
patentear exteriormente conceitos e proposições,sendo um instrumento extraordinariamente eficaz para revelar a existência de
concepções alternativas (NOVAK, 1999, p.
33). E, este mesmo autor, diz que os mapas
conceituais constituem uma representação
[...] explícita e manifesta dos conceitos e das
proposições que uma pessoa possui, eles
permitem aos professores e alunos trocar
os seus pontos de vista sobre a validade de
uma determinada ligação preposicional, ou
reconhecer a falta de ligação entre conceitos
que sugerem a necessidade de uma nova
aprendizagem [...]. (NOVAK, 1999, p. 35)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A distância entre as pessoas não é infortúnio
para o compartilhamento de informações e
conhecimento. Depois da invenção da escrita que facilitou o trânsito do conhecimento,
a imprensa, os filmes, o rádio, a tv e a internet alcançaram pessoas e lugares inimagináveis. Pouco explorada antes da internet,
hoje a Educação a Distância ocupa lugar
de destaque e está cada vez mais reconhecida como meio eficaz de aprendizagem.
EAD como modalidade de ensino pode nos
proporcionar, sim, momentos ricos de interação, construção do conhecimento e de
colaboração e cooperação com os colegas.
As metodologias de aprendizagem adotadas no meio virtual para educação a
distância requerem um estudo mais profundo da forma de aprender das pessoas.
Assim apresentamos os mapas conceituais como uma ferramenta competente
para o processo online de aprendizagem.

Por fim, os mapas conceituais podem ser
uma ferramenta para a aprendizagem significativa, para promover o compartilhamento
de ideias, para fomentar a criatividade, para
instigar novos conhecimentos, para avaliar a aprendizagem e direcionar o currículo.
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EDUCAR CRIANÇAS: UMA QUESTÃO DE GÊNERO?
RESUMO: Este artigo como objetivo compreender as causas de nossa sociedade discriminar o trabalho do homem como educador infantil, e como objetivo específico além
de investigar as competências necessárias para atuar na educação infantil e discutir
se as questões de gênero relacionadas aos educadores são determinantes para uma
educação de qualidade. A metodologia aplicada foi a da pesquisa bibliográfica. Foi possível constatar que a educação de crianças pequenas em instituições nem sempre foi
tarefa das mulheres. A educação era gerida por homens. Com o passar dos anos, a
profissão docente deixou de ser atrativa para o homem por conta da baixa remuneração e ficou naturalizada como tarefa para mulheres por exigir certos cuidados que
eram atribuídos naturalmente às mulheres. Atualmente pesquisas indicam que no Brasil
há preconceito por parte da comunidade escolar com o professor que atua na educação infantil, mesmo quando este é formado e habilitado para atuar como docente.
Palavras-chave: Educação Infantil; Gênero; Docência.
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INTRODUÇÃO
No imaginário social acredita-se que apenas mulheres são hábeis na educação e cuidado de crianças pequenas. Tradicionalmente,
nas famílias patriarcais, os homens ficam totalmente alienados aos cuidados dos filhos,
sendo esta função exclusiva das mulheres.
Quando um homem foge da regra socialmente
imposta e assume a docência na educação
infantil, causa um estranhamento por parte
das mulheres profissionais e das famílias das
crianças que frequentam estas instituições.
Partindo deste pressuposto, este artigo
tem por objetivo compreender as causas de
nossa sociedade discriminar o trabalho do
homem como educador infantil, e como objetivo específico além de investigar as competências necessárias para atuar na educação
infantil e discutir se as questões de gênero
relacionadas aos educadores são determinantes para uma educação de qualidade.Assim, surgem os seguintes questionamentos:
A educação de crianças nas escolas sempre
foi um papel atribuído às mulheres? Existem
preconceitos com os professores homens
que atuam na educação infantil? Se sim,
quais são? O gênero do educador pode determinar a qualidade da educação infantil?
A educação infantil é a primeira etapa da
educação básica e tem como objetivo o desenvolvimento integral da criança de zero até
seis anos de idade, nas dimensões físicas, psicológicas, intelectuais sociais, complementando a ação da família e comunidade. Há poucos
homens atuando nos cursos de Pedagogia e
atuando na Educação Infantil. Os educadores
homens que atuam na educação infantil, sofrem preconceitos por terem sua imagem rel-

acionada a homossexualidade, pedofilia e
pela incompetência em lidar com os cuidados
necessários para educar uma criança. Sendo
assim, este tema se justifica pela necessidade
de compreender qual a origem desse preconceito e como compreender as competências
necessárias para atuação de docente na educação infantil pode contribuir para minimizar
este preconceito e ampliar a participação dos
homens na educação/cuidado das crianças.
Para a realização deste artigo, foi utilizada pesquisa bibliográfica de diversos
autores que abordam sobre a atuação do
professor homem na educação infantil e
também sobre as competências necessárias
para o profissional de educação infantil.

CONTEXTO HISTÓRICO SOBRE MULHERES NA EDUCAÇÃO
Farias (2016) em seus estudos sobre o magistério, enfatiza que no Brasil a reflexão sobre
a docência requer a consideração do conceito
de gênero, ou seja, papéis sociais atribuídos a homens e mulheres, não considerando
apenas as diferenças biológicas entre o sexo
feminino e masculino e sim as produções de
identidades de homens e mulheres nas práticas sociais. Segundo Louro, (2011, p. 478):
Gênero, entendido como uma construção
social, e articulado à classe, etnia, religião,
idade, determinou (e determina) algumas
posições de sujeito que as mulheres professoras ocuparam (e ocupam). Discursos carregados de sentido sobre os gêneros explicaram
(e explicam) como mulheres e homens constituíram (e constituem) suas subjetividades, e é
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também no interior e em referência a tais discursos que eles e elas constroem suas práticas
sociais, assumindo, transformando ou rejeitando as representações (LOURO, 2011, p.478).
Historicamente há uma naturalização da
ideia que o magistério na educação infantil
deve ser realizado por mulheres, visto que a
presença da mulher nos cursos de pedagogia é visto como continuidade dos serviços
domésticos, ou seja, o cuidado com as crianças.
Ressalta Fonseca (2010, p.69), que “
Cuidar, tomar conta (das crianças) é um papel
social atribuído às mulheres já que se aproximam dos atributos maternos, ao lado de outras que socialmente se atribuem ao gênero
feminino e que pode ser uma das bases para
se entender a feminização do magistério”.
É importante destacar que mulheres
não podiam frequentar escolas, sendo assim não se formavam professoras.
A educação era uma função estritamente
masculina, alunos do sexo masculino, ensinados por homens religiosos ou tutores com
melhores condições financeiras.Na Europa,
a partir da Revolução Francesa a ascensão
da burguesia a mulher passou a assumir o papel social da educação das crianças.
Segundo Faria (2016) a entrada da mulher no magistério, desqualificou e desvalorizou por meio do discurso que
está já nascia com o dom de ensinar.
Somente no século XVII os homens foram
atraídos para outras profissões e deixaram a
função de educar para mulheres, que chegaram na escola primeiro como alunas e depois
como professoras. No Brasil, período colonial,
havia um modelo patriarcal que determina-

va que as mulheres fossem subjugadas pelos
homens e pelas regras por estes elaboradas.
A mulher não precisava ter boa formação,
somente o básico (ler, escrever, fazer contas,
aprender as 4 operações, a doutrina cristã, adquirir noções básicas de costura e bordado).
Após a Independência do Brasil, em 1827, o
ensino tornou-se gratuito e público, inclusive
para mulheres. Assim, surgiu a necessidade
de formar professores do sexo feminino, pois
os tutores deveriam ter o mesmo sexo que os
alunos. Havia uma valorização moral, onde a
professora do sexo feminino deveria comprovar entre outras coisas sua ética e bons costumes. No entanto a educação não era exercida pelas mulheres, estas apenas lecionava. Os
homens tinham privilégio na área educacional.
A estrutura da educação e os cargos de
liderança e administrativos eram de homens,
com exceção das escolas religiosas geridas
por madres. Segundo Faria (2016, p. 46):
Houve um objetivo político na ampliação
da participação feminina no magistério: as
mulheres ganhavam menos e, para que se
pudesse expandir o ensino para todos, era
preciso que o governo gastasse menos com
os professores. Os homens não aceitariam
um salário menor; então era necessário que a
mulher assumisse esse posto, principalmente
por sua suposta “vocação natural” e/ou “dom”
para essa profissão (FARIA, 2016, p. 46)
A partir do século XIX, com a modernização do Brasil, a mão de obra masculina foi direcionada para outras profissões. A falta de reconhecimento do ofício
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e baixos salários, situações precárias, fez
com que os homens se desinteressarem
pela docência. Segundo Faria (2016, p. 46):
[...] a República, as pressões por educação
aumentaram e impulsionaram, ainda mais,
a necessidade de ampliação das oportunidades educacionais. Os líderes republicanos
consideravam o magistério uma profissão
feminina por excelência, influenciados pelas
teorias positivistas e burguesas, segundo as
quais a mulher estava naturalmente dotada da capacidade para cuidar das crianças.
Dessa forma, as mulheres, sobretudo a partir
da segunda década do século XX, começaram
a abraçar o magistério, principalmente as
que provinham de uma situação financeira
precária e de classe média. Com a República, as pressões por educação aumentaram e
impulsionaram, ainda mais, a necessidade de
ampliação das oportunidades educacionais.
Os líderes republicanos consideravam o
magistério uma profissão feminina por excelência, influenciados pelas teorias positivistas e burguesas, segundo as quais a
mulher estava naturalmente dotada da capacidade para cuidar das crianças. Dessa
forma, as mulheres, sobretudo a partir da
segunda década do século XX, começaram a
abraçar o magistério, principalmente as que
provinham de uma situação financeira precária e de classe média (FARIA, 2016, p. 46).
Por ser uma profissão mal remunerada, a
mulher mantém a sua condição de dependente do homem. Faria (2016) relata que
nos primeiros anos do século XX os ganhos
salariais das professoras eram desprezados,

visto que o marido por estar numa situação
financeira melhor, podia sustentá-la. Assim,
a imagem da mulher era de rainha do lar a
do homem de provedor. Esta imagem foi
utilizada pela religião e pela educação, mantendo e reproduzindo a dominação masculina e a estrutura da sociedade de classes.

EDUCAR CRIANÇAS:
QUESTÃO DE GÊNERO?

UMA

O profissional de educação infantil
deve ter uma prática reflexiva, tendo suas
relações sustentadas pelo diálogo, pensamento crítico, pesquisa e documentação
pedagógica.Segundo Silva, 2014, p. 40:
O professor/ a professora de educação infantil não é um cuidador ou cuidadora, nem
babá, como alguns pais se referem ainda.
Ele / ela é alguém que exerce uma profissão. Recebeu formação para isso. Foi aprovado num concurso público ou passou por
uma entrevista que o habilita a exercer uma
função: a função de ensinar na primeira infância. Referimo-nos, portanto, a uma pessoa
que trabalha. Está envolvida em práticas de
ensino e aprendizagem, cuidado e desenvolvimento humano (SILVA, 2014, P.40).
O perfil deste profissional deve articular os diversos tipos de conhecimento sobre
o mundo, estimulando o desenvolvimento
global das crianças. Cabe ao professor de educação infantil MEC/SEMTEC (2000, p. 73):
[...] planejar pedagogicamente a educação
infantil, elegendo conteúdos a ensinar e suas
didáticas, gerenciando o espaço escolar na
educação infantil, levando em conta o desenvolvimento e aprendizagem específicos nas
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faixas etárias de 0 a 3 anos e de 4 a 6 anos.

um desenvolvimento agradável e sadio. São,
portanto, mediadores entre a criança e o meio.

Em relação ao profissional de educação
infantil,
Fortunati,
(2019,
p. 37) afirma que este deve estar:

Segundo
Kramer,
(2001,
p.
97):
As atividades do magistério infantil estão associadas ao papel sexual, reprodutivo, desempenhado tradicionalmente pelas mulheres, caracterizando situações
que reproduzem o cotidiano, o trabalho
doméstico de cuidados e socialização infantil. As tarefas não [eram] remuneradas e
têm aspecto afetivo e de obrigação moral.

[...] mais atento à criação de possibilidades do que à busca de metas predefinidas [...] afastar-se das certezas, assumindo
responsabilidade de escolher, experimentar,
discutir, refletir e mudar, concentrando-se
na organização de oportunidades mais do
que na ansiedade de atingir resultados, fazendo de seu trabalho fonte de prazer e
encantamento (FORTUNATI, 2019, p. 37).
Rinaldi (2005) relata que o professor de
educação infantil deve ser uma pessoa intelectualmente curiosa, que rejeita uma
abordagem passiva do conhecimento e prefere construí-lo juntamente com os outros
mais do que simplesmente consumi-lo.Em
relação aos profissionais que atuam na educação infantil, Felipe (1998, p. 8) afirma:
As pessoas, que têm a responsabilidade de
cuidar/ educar crianças nesta faixa etária, desempenha um papel fundamental no processo de desenvolvimento infantil, pois servem
de intérpretes entre elas e o mundo que as
cerca. Ao nomearem objetos, organizarem
situações, expressarem sentimentos, os adultos estão cooperando para que as crianças
compreendam o meio em que vivem e as
normas da cultura na qual estão inseridas.
Portanto, os diferentes profissionais envolvidos na Educação Infantil têm uma importante
tarefa a cumprir, na tentativa de contribuir para

Considera-se que o trabalho do profissional de educação infantil necessita de pouca
qualificação e tem menor valor. A ideologia aí
presente camufla as precárias condições de
trabalho, esvazia o conteúdo profissional da
carreira, desmobiliza os profissionais quanto às
reivindicações salariais e não os leva a perceber
o poder da profissão (KRAMER, 2001, p. 97).
A pesquisa de Novaes (1984) aponta que
as mulheres escolhem o magistério por gostar de lidar com crianças, ter jeito para
dar aula e gostar de ajudar ao próximo.No
entanto, segundo Tiriba, 2010 (p. 79-80)
[...] o cuidado está na raiz primeira do ser
humano, é anterior e acompanha todas as
suas ações. Nele estão enraizados o querer e o
desejar, realidades humanas fundamentais. O
cuidar engloba, portanto, a dimensão intelectual existencial (cogitare) e a dimensão afetiva
(preocupação por) (TIRIBA, 2010, p. 79-80).
Neste sentido, atualmente as mulheres
são aceitas nas escolas, pois são associadas
ao cuidado materno no trabalho realizado
com as crianças pequenas. Segundo Faria
(2016) o magistério por ser somente um tur-
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no permitiria a mulher atender as obrigações
domésticas, justificando assim, o salário reduzido. Monteiro e Altmann (2014, p. 723):
A docência dedicada à infância é uma área
profissional que ilustra a segmentação decorrente dessa perspectiva de divisão sexual do
trabalho, com o trabalho das mulheres associado à esfera reprodutiva e o dos homens,
à esfera produtiva. A educação de crianças
pequenas é associada ao âmbito do trabalho
doméstico e à esfera reprodutiva, sendo,
dessa forma, naturalizada como área de atuação feminina (ALTMANN, 2014, p. 723).
Araújo e Hammes (2012) afirmam que raramente é encontrado homem em cursos de Pedagogia e mais incomum ainda é encontrá-lo lecionando para séries iniciais e principalmente
na educação infantil.Há uma disparidade da
presença masculina nas instituições de educação infantil. Segundo os dados da Secretaria
Municipal da Educação de São Paulo em 2016,
dos 12430 professores de educação infantil
que atuavam na rede 122260 eram do sexo
feminino e somente 170 do sexo masculino.

desenvolvido pelos docentes do gênero masculino na educação infantil e constaram que
essa realidade não resultou em grandes problemas para as escolas, sendo que em geral o
trabalho realizado pelos professores era avaliado como positivos. No entanto, os familiares
acreditavam que as mulheres tinham mais
jeito para trabalhar com as crianças pequenas,
mas os homens impõem mais respeito.
Gonçalves et. al (2015, p. 151) afirmam:
Percebe-se que na Educação Infantil ocorre
o preconceito e o medo quando se tem a presença masculina na sala de aula e o mesmo não
acontece quando há a presença feminina, pelo
contrário, o conforto, a confiança de alguns
pais é nítido o que torna cada vez mais difícil
a inserção do professor na educação infantil.
Contudo, o acesso de docentes do gênero
masculino no ensino fundamental e médio é
bem mais acolhido e aceito pela sociedade na
atualidade (GONÇALVES et. al. 2015, p.151).

Sayão (2005, p. 16) relata: [...] os cuidados com o corpo foram atributos das mulheres, a proximidade entre um homem lidando com o corpo de meninos e/ou meninas
de pouca idade provoca conflitos, dúvidas e
questionamentos, estigmas e preconceitos.

Existe a preocupação por parte dos pais dos
educandos sobre a competência do homem
educador em relação aos cuidados (higiene
e alimentação). Na instituição de educação
infantil para a primeira infância, há uma resistência maior por parte dos pais. Muitos ainda associam a profissão de educador infantil
com a homossexualidade e pedofilia. Conforme Gonçalves, Faria e Reis (2016, p. 1009):

Araújo e Hammes (2012) constatam que
por ser minoria, há preconceito sofrido por
homens que atuam na educação infantil. Gonçalves et. al. (2015) realizaram uma
pesquisa nos municípios do estado de Mato
Grosso do Sul, para investigar as representações sociais dos familiares sobre o trabalho

[...] é possível afirmar que esses sujeitos
enfrentam preconceito por atuarem em uma
profissão em que a representação social vigente é a de que é a mulher que possui atributos inatos para essa área educacional. Esses
homens precisam provar a sua aptidão para
desempenhar as tarefas próprias do ofício,
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porém, mesmo comprovando, o medo da
pedofilia por parte da comunidade escolar cria
evidente resistência, em especial quando não
é permitido a esses profissionais participar de
tarefas que envolvem contato físico com as
crianças, como dar banho, trocar roupas ou
fraldas, ou quando, em uma turma em que o
professor é homem, só meninos a frequentam, enquanto as outras turmas da escola
são mistas (FARIA e REIS, 2016, p. 1009).
Conforme os estudos de Monteiro e Altmann (2014) há algumas dificuldades decorrentes da presença masculina na educação
infantil, uma profissão naturalizada como
feminina, como abaixo-assinado solicitando a
retirada do professor da sala, transferência de
crianças para outras turmas, questionamentos com relação aos momentos de higiene,
uso dos sanitários e situações nas quais as
crianças se machucam, o que denota preconceito por parte da comunidade escolar adulta.
Para Gonçalves, Faria e Reis (2016, p. 1009):
[...] existe estranheza por parte dos colegas
e dos pais quanto à presença de homens na
educação infantil. Essa estranheza pode ser
atribuída ao fato de a sociedade está acostumada à grande presença feminina nas salas de
aula da educação infantil, o que lhes é familiar. A aceitação de homens atuando com essa
faixa de ensino implicaria tornar o não familiar em familiar (FARIA e REIS, 2016, p. 1009).
O homem que atua na educação infantil
passa por um período em que precisa provar suas competências, habilidades, idoneidade moral, física e identidade sexual ilibada.Segundo Ramos, (2011, p. 61): “[...] Para
serem aceitos pela comunidade escolar, os
professores do sexo masculino passam pelo

crivo e pela vigilância dos adultos, especialmente quando a função no interior da instituição infantil exige a execução das funções
relacionadas ao cuidado das crianças”
Para Gonçalves et. al (2015), apesar
dos familiares acreditarem que a formação e trabalho realizado pelos docentes é mais importante que o gênero, o
fato do professor homem ter que dar banho ou trocar as crianças não é bem vista.
Assim, algumas escolas chegam a criar mecanismos para que eles não precisem
dar banho ou trocar fraldas, não mantendo
contato com o corpo da criança. Devido às
campanhas de combate a pedofilia, a sexualidade do homem é vista como incontrolável
e perigoso. Segundo Silva, 2014, p. 49:
A escola da educação infantil, seus professores e todos os envolvidos na unidade
escolar, na rede de ensino, é espaço para se
refletir na desconstrução de que esse espaço
é feminino e que a presença de um homem
é ameaçadora, incompatível com a realidade:
um fracassado trabalhador da indústria ou do
comércio que tenta a sorte num trabalho mais
“leve” de olhar crianças (SILVA, 2014, p. 49).
Assim, Araújo e Hammes (2012, p. 17)
enfatizam que não importa se o educador/a
escolhido/a para atuar em uma sala de educação infantil, é do sexo feminino e possui instinto materno ou masculino, mas sim a sua
atuação profissional, “Ao se afirmar que o aluno da educação infantil receberá um cuidado
melhor de uma mulher, por possuir o instinto materno, do que de um homem, desconsidera-se a formação profissional pela qual o
indivíduo do sexo masculino passou até chegar a uma instituição de educação infantil”.
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Conforme Monteiro e Altmann (2014) a
“desnaturalização” da divisão sexual das profissões foi possível a partir dos estudos feministas, dos estudos de gênero e da consideração
do gênero como categoria analítica. Para as
autoras a presença dos homens na docência
na educação infantil causou uma ruptura, com
noções de masculinidade evidenciadas na comunidade e com a expectativa de perfil do
docente que optou por atuar na educação infantil. Jensen (1993) o que há na distribuição
ocupacional dos gêneros na educação Infantil não é um número excessivo de mulheres,
mas uma escassez de homens, sendo assim,
faz-se necessário ampliar a participação dos
homens na educação/cuidado das crianças.

VALMIR JOÃO DA SILVA
Graduação em Pedagogia pela Faculdade Sumaré, (2015). Professor de Educação Infantil e Fundamental I na EMEI
Marcílio Dias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As questões que nortearam este estudo
foram: A educação de crianças nas escolas
sempre foi um papel atribuído às mulheres?
Existem preconceitos com os professores
homens que atuam na educação infantil? Se
sim, quais são? O gênero do educador pode
determinar a qualidade da educação infantil? Foi possível constatar que atualmente
naturalizou-se a docência de mulheres no
magistério. No entanto nem sempre foi assim. A educação era gerida por homens. As
mulheres não tinham acesso à educação.
No Brasil, quando a escola tornou-se pública inclusive para mulheres, surgiu a necessidade de formar professores que atuariam somente com a educação de meninas.
Os homens perderam o interesse pela
docência devido a falta de prestígio so-
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cial da profissão e pela baixa remuneração. Tinham que manter seus papéis de provedores da família e as mulheres de rainhas do lar. Neste sentido a profissão era
ideal para o papel feminino, pois era realizado em meio período, o que justificava
a baixa remuneração além de permitir que a mulher trabalhasse e cuidasse do lar.
Atualmente há poucos homens atuando na educação infantil. Estudos revelaram que estes sofrem preconceitos por parte da comunidade escolar, causando estranheza. Muitas
escolas chegam a proibir os professores homens de realizar cuidados básicos da profissão,
como darbanho e realizartrocas. No entanto, estudos indicam que a qualidade da educação
infantil não está relacionada ao gênero do educador e sim de sua atuação profissional.
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MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Esse artigo tem como principal objetivo abordar a importância da música na
vida das crianças na educação infantil. Porque a música é um instrumento facilitador
no processo da aprendizagem, proporcionando a criança a expressar seus sentimentos, ideias, despertar o prazer pelas diversas áreas do conhecimento, organização da
memória, percepção e do pensamento. Para tanto esse trabalho tem como principais
aportes teóricos os trabalhos de Martins (2004), Bréscia (2003), Tibeau (2006), tendo
como base a pesquisa bibliográfica com abordagens dissertativas e historiadoras. Os
resultados mostram que salientar e apresentar a música a criança torna-se o encontro
mais atraente, estimulante, despertando a interação e a socialização entre os pares,
a criatividade e a imaginação. Sendo assim a música é uma ferramenta pedagógica,
contribuindo na construção do conhecimento e no processo de ensino aprendizagem.
Palavras-chave: Música; Crianças; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO
A música contribui para a formação de indivíduos reflexivos, sensíveis e
criativos. Ela permite desenvolver os movimentos corporal, sentir alegrias, ter sonhos, sentir tristezas, expressar sentimentos, interagir com os pares
e proporcionar o conhecimento e reflexão entre a fantasia e a realidade.

Segundo Martins (2004), a música está presente em todas as culturas e pode ser
utilizada como fator determinante no desenvolvimento motor, linguístico e afetivo de
todos os indivíduos. É importante analisar que tipo de contribuição pode ocorre com
o trabalho de musicalização para as crianças e a formação do seu desenvolvimento.
De acordo com Bréscia (2003), antes mesmo da descoberta do fogo, o
homem já se comunicava através de gestos e sons rítmicos. A linguagem musical antecede até mesmo a fala, estando presente em todos os povos e culturas.

A musicalização tem como objetivo despertar e desenvolver o gosto musical, favorecendo o desenvolvimento da criatividade, da sensibilidade, da imaginação, da memória, a interação e a socialização entre os pares e contribuir para uma consciência corporal e de movimentos.
A música deve ser parte do contexto educacional, principalmente na educação infantil. Pois ela promove a comunicação social e integração e torna a linguagem musical uma importante forma de expressão humana. (UNESCO, 2005).
Esta pesquisa visa salientar a importância da música no desenvolvimento e na aprendizagem da criança na educação infantil. A mesma deve ser usada como instrumento facilitador pedagógico e contribuir
na construção do conhecimento e no processo de ensino aprendizagem.
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A MÚSICA E O ENSINO
A música está presente em diversas
situações e com diferentes objetivos.
Tem uma sucessão de sons e silêncio organizada ao longo do tempo. O ritmo, a
melodia, o timbre e a harmonia, elementos constituintes da música, são capazes
de afetar todo o organismo humano, de
forma física e psicológica (Bréscia, 2003).

A música é linguagem universal, mas
com muitos dialetos que variam de cultura para cultura, envolvendo a maneira de tocar, de cantar, de organizar os sons e de definir as notas básicas
e seus intervalos (JEANDOT, 1990).
Segundo Tibeau (2006), o ritmo está
presente em todas as manifestações da
motricidade humana, é universal e o percebemos em todos os movimentos. O
ritmo e o movimento se desenvolvem
simultaneamente no tempo e no espaço, ambos estão ligados à percepção
temporal, espacial e proprioceptiva.

Os autores e pesquisadores admitem a dificuldade de situar o ritmo
como algo concreto e de forma objetiva.

A linguagem musical deve ser apresentada a criança para conhecer diferentes
manifestações da linguagem e culturas “(...)
ao aluno a construção de hipóteses sobre
o lugar de cada obra no patrimônio musical
da humanidade, aprimorando sua condição
de avaliar a qualidade das próprias produções e as dos outros” (PCN: arte, 1997).

Segundo Snyders (1997), a educação
musical tem feito parte efetiva do currículo da escola, resta saber se o seu
desenvolvimento tem permitido aos
alunos uma experiência musical sistematizada, que possa gerar uma oportunidade para se ouvir diversas músicas e descobrir suas possibilidades expressivas.
A trajetória do ensino da música deve-se
com a chegada dos portugueses relacionado a catequização dos indígenas pelos
padres jesuítas. As orações e documentos foram transformados em canções para
conversão dos indígenas ao catolicismo.
Os ensinamentos musicais tinham como
base o canto gregoriano, usando mais
tarde a modinha popular (PINTO, 1998).

Sendo assim é fundamental que todos
tenham oportunidade de participar ativamente da música como ouvintes, intérpretes, compositores, improvisadores; promover a interação com os grupos musicais
e artísticos e incentivar que os alunos se
tornem ouvintes sensíveis e talentosos.
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A MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
A música na Educação Infantil atende a diversos objetivos e um
suporte para atender vários propósitos, como a formação de atitudes, comportamentos e formação de hábitos.

A criança encontra-se envolvida pela
“paisagem sonora” em que vive sua família
e a comunidades a que pertence, expressão criada pelo compositor canadense
Murray Shaffer. É este vasto ambiente
musical em que estamos imersos, composto dos mais diversos elementos.

planejamento didático, as melodias e letras do interesse do grupo, desenvolver
discussões para falar sobre sentimentos e mensagens gerados pela música.

É comum alguns educadores desconhecerem a música enquanto uma linguagem potencializadora da aprendizagem,
utilizando a mesma apenas como passatempo para tornar as festinhas mais
agradáveis, para receber uma visita importante, pelo término da matéria prevista no planejamento, pela necessidade
de preencher o tempo até a hora do
recreio ou saída. (COSTA, 1969, p.17).

A canção a ser trabalhada com o público
infantil deve ser atraente, levar em conta
Cada época, sociedade e comunidade certos elementos como a simplicidade das
tem sua ”paisagem sonora” particular. A letras que abordam temas interessantes as
criança pequena está imersa no ambiente crianças e relacionadas com o contexto de
e paisagem sonora de sua época e ao con- suas vidas. O educador deve ter flexibiliviver com seu grupo social e através do dade quanto à improvisação das canções e
contato com os meios de comunicação valorizar as canções trazidas pelas crianças.
irá construindo o repertório musical.

No ensino pré-escolar o contato
com a música deve representar movimentos
corporais,
acompanhamentos de sons, balanços e sapateados.
O educador deve ser cuidadoso na
escolha da música, a intencionalidade
da atividade que deve ser definida no

Não é necessário acompanhar a música com instrumentos. O mais importante
é a liberdade delas para acompanhar a
música que está sendo trabalhada. Pois
ela é receptiva, curiosa, descobre instrumentos, inventa melodias e escuta com
prazer as músicas de seu convívio social.
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Quando se oferece música e um ambiente
sonoro em diferentes situações, permitimos que bebês e crianças iniciem, intuitivamente seu processo de musicalização. Escutando os diferentes sons de brinquedos,
dos objetos, do ambiente e do próprio corpo, há observação, descoberta e reações
mesmo nos bebês. (UNESCO, 2005).

O gesto e o movimento corporal estão conectados à música porque o som
é também gesto e movimento vibratório.
O corpo traduz os diferentes sons que
percebe através dos movimentos de balanço, flexão, andar, saltar e outros. A criança quando ouve um som sonoro realiza um movimento corporal intencional.

O educador deve apresentar brincadeiras que envolvem músicas, cantos e movimentos, pois possibilitam a percepção rítmica, mesmo porque os bebês produzem
ruídos e balbucios desde recém-nascidos. Proporcionar diversas situações e
experiências de explorações e descobertas tanto sonoras quanto musicais.

A música é um elemento de fundamental importância, pois movimenta, mobiliza
e por isso contribui para a transformação e
o desenvolvimento (GAINZA, 1988, p.26).

As atividades como: cantar, fazer gestos,
dançar, bater palmas, pés, são experiências importantes para as crianças desenvolverem o senso rítmico, a coordenação
motora, processo de aquisição da leitura e
da escrita (CHIARELLI; BARRETO, 2005).

O universo sonoro da criança começa
ainda antes do nascimento, pois na fase
intrauterina os bebês já convivem com
um ambiente de sons provocados pelo
corpo da mãe. A voz materna também
constitui material sonoro e referência
afetiva para eles. Os bebês e as crianças
interagem permanentemente com o ambiente sonoro, ouvir, cantar e dançar são
atividades presentes na vida dos seres humanos, ainda que de diferentes maneiras.

O processo de musicalização dos bebês
e crianças começa espontaneamente,
Assim como no desenvolvimen- de forma intuitiva, por meio do contato
to musical, quanto mais as crianças ti- com toda a variedade de sons cotidiano.
verem oportunidades de vivenciar As cantigas de ninar, as canções de roda,
situações em que possam se expres- as parlendas e todo tipo de jogo musisar pela dança, mais naturalmente us- cal tem grande importância, pois favorearão essa linguagem (UNESCO, 2005). cem o desenvolvimento afetivo, cognitivo
e a criação de vínculos com os adultos.
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As crianças canções que devem ser trabalhadas visando sempre um interesse pedagógico e metodológico, bem como adequá-las ao contexto a serem trabalhados.

A escola tem como objetivo apresentar a musicalidade a criança com
o intuito de desenvolver o interesse, a apreciação e permear a alegria,
satisfação, prazer e emoções que a música trás de forma intensa.

Portanto, compreender a música como uma forma de representação
da realidade é potencializá-la como mobilizadora da atenção, da sensibilidade, da ludicidade das crianças no projeto pedagógico da escola.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo propiciou analisar em conjunto de referências bibliográficas sobre a importância do ensino da música na educação infantil. Sendo direito da
criança vivenciar momentos de apreciação musical, realizar jogos musicais, musicalizar-se, apropriar-se de músicas que não estejam no seu contexto social.
A música é um instrumento facilitador e formador no aprendizado da criança na Educação Infantil. Os momentos vivenciados na escola contribuirão para a efetivação de um ensino integral e no desenvolvimento cognitivo, emocional, físico, social e estético da criança.
O educador tem a possibilidade de propor e construir juntamente com o
mundo que nos rodeia vive numa profusão de ritmos evidenciados sob diversos aspectos: no relógio, no andar das pessoas, no vôo dos pássaros, nos pingos de chuva, na batida do coração, numa banda, num motor, no piscar de olhos, em muitas brincadeiras e em quase todos os tipos de trabalho manual.
É importante desenvolver nas crianças o senso do ritmo, sendo parte primordial do mundo que a cerca. O educador deve incentivar e motivar a criança a desenvolver, compreender os ritmos do mundo por meio da observação e do contato com instrumentos musicais.
A criança é um ser brincante e, brincando faz música, fazendo música ela metaforicamente transforma-se em sons, num permanente exercício. Sendo ela curiosa pesquisa materiais sonoros, descobre instrumentos, inventa, imita ritmos e ouve com prazer a música de todos os povos.

O ambiente sonoro da criança poderá se expandir, quanto mais oportunidades tiverem de ouvir músicas de diferentes qualidades como: do cancioneiro popular, da tradição cultural, religiosa da comunidade e música erudita de
diferentes épocas contribuindo para a construção de conhecimentos sobre músicas e o desenvolvimento de sua capacidade de selecionar o seu gosto musical.

642

Revista Educar FCE - 20 ª EDIÇAO - MAIO - 2019

Segundo Rosa (1978, p.77), as crianças também têm contato desde pequenas
com diferentes expressões do mundo da dança em festas da cultura popular (carnaval, festas folclóricas, bailes) através da televisão, do cinema e do teatro.
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LINGUAGEM, SURDEZ E A EDUCAÇÃO INCLUSIVA: UMA
ABORDAGEM NECESSÁRIA
RESUMO: O presente trabalho orienta-se em uma pesquisa bibliográfica qualitativa.
O objetivo é compreender como acontece a educação bilíngue para surdos e buscar
estratégias para incluir a família neste processo. Perpassa o histórico da educação das
crianças surdas, seus avanços e retrocessos até os dias de hoje, assim como a proposta atual para a educação dos mesmos, o bilinguismo, observando sua importância e
eficácia no desenvolvimento da língua materna (Língua Brasileira de Sinais) e a segunda
língua (Língua Portuguesa) na sua modalidade escrita, assim aborda o processo de letramento desses estudantes. O texto também relata sobre os aspectos de aquisição da
linguagem e quais as especificidades em relação com a surdez. As mulheres ganharam
o mercado de trabalho e as mães têm menos tempo para acompanhar o desenvolvimento escolar dos filhos. Percebe-se que essas mudanças na estrutura familiar causam
um impacto maior quando se trata da criança com deficiência. Mais especificamente no
caso das crianças com surdez, que não compartilham a mesma língua materna de seus
pais ouvintes, assim não desenvolvem a linguagem no tempo esperado, de acordo com
a teoria do desenvolvimento humano, conforme acontece com as crianças ouvintes.
Palavras-chave: Educação; Inclusão escolar; Surdez; Família.
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INTRODUÇÃO
Após os primeiros contatos com uma criança
surda com três anos de idade, em uma instituição de educação especial, busquei aprender a Língua de Sinais (Libras) para me comunicar com essas crianças. Com o intuito de
oferecer um aprendizado de qualidade, para
tentar garantir verdadeiramente a inclusão.
De acordo com pesquisadores do desenvolvimento humano, especificamente o
desenvolvimento da linguagem, relatam a
importância da experiência com o outro que
compartilha a mesma língua, pois através da
observação e reprodução, segundo a teoria
inatista, crianças ouvinte e surdas adquirem
a linguagem, ou seja, assim como a criança
ouvinte inicia seus balbucios e, após reforço
externo, começam a dar significado às palavras e assim inicia o aumento de vocabulário.
Aspectos tanto da teoria da aprendizagem
quanto do inatismo têm sido utilizados para
explicar como bebês surdos aprendem a língua de sinais qual possui uma estrutura muito semelhante à língua falada e é adquirida
na mesma sequência. Bebês surdos de pais
surdos parecem copiar a língua de sinais que
veem seus pais utilizarem, exatamente como
os bebês de audição normal copiam as expressões vocais. (PAPALIA,1995, p.220).
Mas como a maioria das crianças surdas têm
pais ouvintes que não compartilham da mesma língua, consequentemente essas crianças
não adquirem uma língua, apenas sinais caseiros que, em muitos casos, são usados apenas indicar algo. As crianças surdas que chegam à escola na idade de educação infantil
geralmente aos três anos de idade e costumam

chegar sem autonomia para sua alimentação,
fazendo uso da fralda, sem limites e muito
infantilizados, pois não há uma comunicação
com seus pais. Ao frequentarem as aulas, com
menos de um mês acontece o desfralde, iniciam o aprendizado da língua de sinais, e o maior
desafio é incluir a família neste aprendizado,
despertá-las para tal importância da verdadeira comunicação e o vínculo com seus filhos.
Nascemos com nossos sentidos; eles são
“naturais”. É possível desenvolvermos sozinhos, naturalmente, as habilidades motoras. Mas não podemos desenvolver uma
língua sem alguma capacidade inata essencial, mas essa capacidade só é ativada
por outra pessoa que já possui capacidade
e competência linguística. É somente por
meio de transação (ou, como diria Vygotsky,
“negociação”) com outra pessoa que a língua é desenvolvida (SACKS, 2010, p.59).

LINGUAGEM, SURDEZ E A EDUCAÇÃO INCLUSIVA: uma abordagem necessária
É por meio da linguagem que acontece
a interação entre indivíduos, autores relatam que ela ocupa um espaço importante
no
desenvolvimento
cognitivo.
É pela linguagem e na linguagem que se pode
construir conhecimentos. É aquilo que é dito,
comentado, pensado pelo sujeito e pelo outro, nas diferentes situações, que faz com
que os conceitos sejam generalizados, sejam
relacionados, gerando um processo de construção de conhecimentos que vai intervir
de maneira contundente nas novas experiências que este sujeito venha ter. (LODI & LACERDA, 2012 apud LACERDA, 1998, p.13)
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Para Skinner (1975 apud PAPALIA & FELDMAN, 2013), a linguagem ocorre por meio
de experiências e com base nos condicionamentos operantes onde os bebês repetem os
sons reforçados. Em contrapartida, o linguista
Noam Chomsky (1957 apud PAPALIA & FELDMAN, 2013), se opõe a esta teoria, pois para
ele existem inúmeras palavras com diferentes
complexidades que não podem ser aprendidas
por imitação. A teoria defendida por Chomsky
(1957 apud PAPALIA & FELDMAN, 2013) é o
inatismo, defende que os bebês nascem com
capacidades de adquirir a linguagem, sendo este ativo no processo de aprendizagem.

mento cerebral, verificaram a ligação entre
o desenvolvimento da linguagem e as redes
neurais. Outro fator citado na obra de Papalia & Feldman (2013), que influencia o desenvolvimento da linguagem é a interação com
o meio, pois os pesquisadores realizaram testes com crianças expostas a leitura e, após
um período, verificaram o seu aprendizado
positivo. Para estes pesquisadores, não bastam apenas fatores biológicos e cognitivos,
mas é de extrema importância o auxílio do
adulto para o bebê avançar no desenvolvimento da linguagem, além de colaborarem
para o processo de letramento futuro.

Defensores desta teoria indicam que a
linguagem já está desenvolvida no cérebro
humano, mas, segundo as autoras, esta teoria não indica como ocorre este mecanismo.
Segundo Papalia & Feldman (2013), as duas
teorias são utilizadas para descrever o desenvolvimento de bebês surdos, pois segundo as
teorias, assim como os bebês ouvintes interagem e imitam as expressões orais dos pais,
os bebês surdos imitam a língua de sinais,
mas quando estes pais não se comunicam
com os bebês em língua de sinais estes produzem sinais caseiros para sua comunicação.

Coldfield 2002, em sua obra relata a seguinte afirmação de Vygotsky, que a surdez
causa maiores danos ao indivíduo do que a
cegueira causa aos animais, com base em
suas pesquisas e trabalhos voltados para as
deficiências, como a linguagem e suas infinitas utilizações são aspectos que diferem o
homem do animal. [...] afirmação de Luria, é a
linguagem que permite o salto sensorial, que
rege a vida dos animais, para o racional, que
rege a vida humana, pelas leis sócio histórico.”

Atualmente grande parte dos cientistas do
desenvolvimento defende a linguagem como
algo provavelmente inato entre bebês ouvintes ou surdos, onde o seu desenvolvimento está relacionado às questões genéticas e
ambientais. A possibilidade de ter novas experiências poderá colaborar na sua evolução
ou a falta dessa possibilidade provocará atraso.
Pesquisam relatam sobre como as influências no desenvolvimento da linguagem estão ligadas ao cérebro, pois com o escanea-

Segundo a autora, os surdos estão inseridos em uma sociedade na qual as línguas orais
auditivas são mais utilizadas. O surdo apresenta dificuldades, pois a surdez impossibilita
que o aprendizado ocorra espontaneamente.
Apesar de antes da evolução os seres humanos realizarem a comunicação através de
gestos, Goldfeld 2002, descreve que a utilização do sistema fonador para a comunicação possibilita realizar outras atividades com
os membros superiores concomitantemente.
Na obra é relatado também que para alguns
autores, a língua de sinais garante qualidade
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da construção do pensamento assim como
a comunicação, tanto quanto o sistema oral.
A autora conclui que é de extrema importância o contato da criança pequena com a
língua de sinais, assim não sofre com o atraso
no desenvolvimento, também afirma que a dificuldade do surdo não é orgânica, mas social.
É totalmente evidente que toda a gravidade
e todas as limitações criadas pela deficiência
não têm sua origem na deficiência por si mesma,
mas sim nas consequências, das complicações
secundárias provocadas por esta deficiência.
A surdez por si mesma poderia não ser
um obstáculo tão penoso para o desenvolvimento intelectual da criança surda,
mas a mudez provocada pela surdez, à falta
de linguagem é um obstáculo muito grande
nesta via. Por isso, é na linguagem como
núcleo do problema onde se encontram todas as particularidades do desenvolvimento da criança surda. (VYGOTSKY; 1989c,
p. 189 apud GOLDFELD, 2002, p. 82).
Os estudos referentes à língua de sinais com
base na teoria de Chomsky iniciaram-se com
a autora Brito (1993; 1995), citada na obra
de Santana 2007, na qual defende a língua de
sinais como natural e com estruturas próprias.
Seus parâmetros são combinatórios contendo: configuração de mãos, movimentos,
pontos de articulação, além das expressões
faciais que realizam o papel de entonação.

todos os serem humanos uma estrutura para o
desenvolvimento da linguagem que irá evoluir mediante as experiências, assim Quadros
(1997, apud SANTANA, 2007), complementa
a conclusão de Goldfeld, 2002 a criança surda necessita ser exposta desde a tenra idade
ao ambiente que utiliza a língua de sinais.
A aquisição da língua de sinais dos surdos filhos de pais ouvintes não é tão “natural” quanto à aquisição dos surdos filhos de
pais surdos. Como a língua não dominada
pelos pais, só pode ser adquirida em ambientes institucionais: escola clínica e locais
que oferecem atendimento especializado.
Dessa forma, muitas vezes a criança só tem
o contato com a língua de sinais em idade
avançada. Se tiver com sorte, aos 5 ou 6
anos... Embora os pesquisadores procuram
legitimar a língua de sinais e enfatizar suas
vantagens em termos linguísticos e cognitivos, esses aspectos raramente são considerados pela família. (SANTANA, 2007, p.105).
Segundo Slomski 2010, um modelo de educação bilíngue tem como base: a utilização
plena da Língua de Sinais, entre adultos surdos
e pares e a aprendizagem da segunda língua
na modalidade oral e/ou escrita, para a comunicação e interação na comunidade ouvinte:
“Não basta que a criança surda aprenda língua
de sinais na escola ou na clínica de reabilitação.
Está língua deve estar sempre presente e, assim como para as crianças ouvintes, os assuntos abordados devem ser cada vez mais complexos e abstratos” (GOLDFELD, 1997, p.162).

Quadros (1997, apud SANTANA, 2007),
afirma que a língua de sinais ocorre de forma
natural, pois de acordo com a teoria, existe em
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A comunidade Surda tem um papel muito
importante para a implantação do bilinguismo na educação. O ensinamento da Língua
Portuguesa será ministrado através de técnicas, partindo das habilidades cognitivas que
as crianças surdas adquiriram através de suas
experiências naturais utilizando a Libras.
De acordo com Sanchez 1991, uma
proposta
educacional
bilíngue
deverá contemplar os seguintes objetivos:
condições que garantam o desenvolvimento normal da linguagem das crianças
surdas e que facilitam seu ótimo desenvolvimento emocional, afetivo, cognitivo e social;
Criar condições que permitam a aquisição eficaz de conhecimento e o máximo de
aproveitamento dos conteúdos curriculares
em todos os níveis por parte das crianças surdas, mediante a utilização da Língua de Sinais;
o processo da aquisição da língua escrita por parte das crianças e adultos surdos, e
sua utilização coletiva em sua comunidade;
Promover a comunidade de surdos em seus
aspectos educativos, culturais, laborais, socioeconômicos e organizacionais, bem como projetar sua imagem à macro comunidade ouvinte;
Propiciar
a
participação
direta e efetiva da comunidade de surdos no sistema educativo especial;
Promover intercâmbios, conhecimento e cooperação entre surdos e ouvintes em todos os
âmbitos da vida e da sociedade;Facilitar a aprendizagem da língua oral como segunda língua.
(SLOMSKI,
2010,
p.
65).
Slomski 2010, em sua obra descreve de acor-

do com as sugestões de Sánchez 1991, quatro
tópicos necessários para alcançar tais objetivos
da proposta bilíngue que são a Criação de um
ambiente linguístico sinalizado, a estimulação
essencial e o aprendizado da língua escrita.
O aprendizado se dará a partir do domínio da Língua de Sinais, pois esta oferece subsídios necessários para organização dos dados linguísticos. É de extrema importância o
acesso à língua escrita, são códigos que contribuem não apenas para a comunicação, mas
para o desenvolvimento das funções mentais.
A proposta bilíngue prioriza a aprendizagem da modalidade escrita da segunda língua, pelo fato de ser uma representação gráfica e de oferecer estímulos no espaço visual,
sendo assim mais perceptível para a pessoa
surda. A escola deve contar com a parceria
insubstituível e estratégica da comunidade
surda, onde professores surdos tenham participação ativa no planejamento escolar.
O currículo deverá contemplar a especificidade do aluno surdo, ser dinâmico e ser
flexível aberto à diversidade, mas não com
conteúdo diferente para surdos e ouvintes,
ou seja, as duas línguas deverão ter o mesmo status. Ainda segundo Slomski 2010,
acredita em uma proposta de educação
bilíngue, em que a Língua de Sinais será usada em todas as situações, mas não na escrita e na leitura, sendo apenas o meio e
não o objeto. Já a Língua Oral será ensinada
como segunda língua, sendo veículo de informações da escrita. Um tipo de Bilinguismos
Diglóssico, uso separado de duas línguas.
Já o pesquisador argentino (SKLIAR,
1995 apud SLOMSKI, 2010), defende que é
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necessário o acesso total à Língua de Sinais (bilinguismo total); à língua escrita (após o domínio da Língua de Sinais) e, devido aos obstáculos fisiológicos, restringe o acesso à língua oral.
O autor Felipe 1992, também citado por
Slomski 2010, propõe que a criança surda de pais surdos terá como língua materna a Língua de Sinais, e a segunda Língua
na modalidade oral. E as crianças surdas de
pais ouvintes, irão definir de acordo com os
exames audiométricos e de proficiência linguística, pois se o grau de surdez for maior
que 55 decibéis, a Língua de Sinais será ensinada com a materna, ou seja, a primeira.
Mas se for abaixo, a Língua de Sinais deverá ser ensinada como segunda língua,
com os resíduos auditivos aprenderá a modalidade oral como primeira Língua. Com
várias sugestões de educação bilíngue,
cabe à escola elaborar o projeto pedagógico de acordo com a sua filosofia educacional, na qual será responsável em formar cidadãos críticos, participativos ou passivos.
Apontar caminhos na direção da proposta
do bilinguismo para os surdos significa pensar como Freire (1992) quando fala que uma
mesma compreensão da prática educativa
e uma mesma metodologia de trabalho não
operam, necessariamente, de forma idêntica
em contextos diferentes, pois a intervenção
é histórica, é cultural e política: por isso as
experiências não podem ser transplantadas
e sim, reinventadas. (SLOMSKI, 2010, p. 87).
De acordo com o autor Bueno 2011, a educação especial em nosso país iniciou-se com
duas grandes instituições, a Imperial Instituto
dos Meninos Cegos, atualmente Instituto Ben-

jamin Constant, e o Instituto dos Surdos-Mudos, atual INES (Instituto Nacional de Educação de Surdos), localizadas na cidade do Rio
de Janeiro, ambas com influências de educação
francesa e mantidas pelo governo imperial.
Segundo o autor, as instituições citadas
passaram por transformações negativas, pois
as características de escolarização passaram
a ser instituições para abrigar os deficientes, uma visão assistencialista que Bueno
2011, descreve como diretriz das ações durante a história da educação especial no país.
Enquanto na Europa instituições especializadas estavam se expandindo no Brasil
império havia apenas três, pois na obra de
Bueno 2011, o autor relata também a criação
de um hospital para tratamento dos deficientes intelectuais. Ainda segundo Bueno 2011,
após a Proclamação da República a educação
especial avançou lentamente, surgindo instituições especializadas privadas e filantrópicas, retirando a responsabilidade do Estado.
Entre 1960 e 1970 as instituições filantrópicas ampliaram consideravelmente. Segundo
o autor, as ações voltavam-se ainda para o
assistencialismo, frequentadas pela camada
do proletariado, já as instituições privadas
priorizam ações para saúde e educação dos
filhos com necessidades especiais da elite.
Em contrapartida, Bueno 2011, relata que
o atendimento especializado público aumentou principalmente com a criação de classes especiais e escolas especiais, assim como
em 1970 foi criado o Serviço de Educação
Especial ampliado para todas as Secretarias
Estaduais, mas ainda não o suficiente para a
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demanda da época. Ainda segundo o autor, a
Declaração de Salamanca 1994, que retrata
a inclusão dos estudantes com necessidades
educacionais em escolas regulares, é considerada a oportunidade para a democratização
educacional, ao inverso da Constituição do
Centro Nacional de Educação Especial de
1974, da qual a ação parte do princípio de
integração. O autor faz a seguinte análise
da frase: Os alunos deficientes, sempre que
suas condições pessoais permitirem serão incorporados a classes comuns de escolas do
ensino regular quando o professor de classe
dispuser de orientações e materiais adequados que lhe possibilitem oferecer tratamento especial a esses deficientes. (BRASIL, 1974, p. 20 apud BUENO, 2011, p.119).
Na integração, o estudante precisa se adaptar ao espaço escolar, e na inclusão o processo
acontece ao inverso. Bueno 2011, expõe algumas questões dos princípios da Declaração
de Salamanca, pois ela não retrocede em termos de segregação, mas retrata a importância
de novas políticas educacionais que devem
ser priorizadas por todos os envolvidos no
processo, outra questão apresentada é a frase
“fortes razões” para não incluir o estudante
com necessidades educacionais especiais.
Segundo o autor, para os que levantam a
bandeira da Inclusão, onde todos devem ser
incluídos independentemente de quaisquer
questões, esta frase é uma afronta, mas estes, de acordo com Bueno 2011, se esquecem dos processos importantes da ação inclusiva. A autora Lima 2012, em seu artigo
também complementa as reflexões de Bueno
2011, no que diz respeito à inclusão que está
deve acontecer de maneira cautelosa, porque

atualmente a educação já não atende com
qualidade aqueles considerados incluídos.
Segundo Lima 2012 após a Declaração de
Salamanca, o Brasil assumiu a inclusão acrescentando em outros instrumentos legais do
país como a LDB (Lei de Diretrizes e Bases
da Educação), com a visão de incluir todos,
independentemente de suas características, mas não aparece uma proposta curricular que colabore para uma efetiva inclusão.
As autoras Lodi & Lacerda 2012, em sua
obra, retratam que as crianças ouvintes nascem com a oportunidade da aprendizagem
da sua língua materna, pois o contato com a
família colabora para o desenvolvimento da
língua, mas as crianças surdas não têm a mesma oportunidade, visto que não possuem o
acesso a língua utilizada pelos seus pais ouvintes. Assim aprendem de forma fragmenta
sobre o contexto sociocultural em que estão
inseridas. O Decreto 5.626/2005, citado na
obra quando as autoras tratam sobre alguns
direitos, dentre eles o de uma educação bilíngue, com a presença do intérprete de Libras e
instrutor surdo, mas segundo as autoras, esse
decreto não garante uma inclusão efetiva.
Ainda segundo Lodi & Lacerda 2012, a
proposta bilíngue na educação de Surdos é
muito discutida, mas caminha vagarosamente,
por diversas questões: preconceito em aceitar a língua de sinais, falta professores surdos
além de professores especialistas. Ao serem
incluídos nas escolas regulares, espera-se que
eles acompanhem o currículo assim como os
ouvintes, sendo que eles não dominam língua utilizada na escola, e consequentemente,
acontece o fracasso na produção escrita da
segunda língua (Língua Portuguesa). Lodi &
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Lacerda 2012, após pesquisa com intérpretes
de língua de sinais, concluíram que é imprescindível que estudantes de educação infantil
e fundamental I participaram de escolas onde
a língua de sinais (LIBRAS) seja utilizada como
base para o desenvolvimento da linguagem
desses estudantes, assim como é oferecida
para os ouvintes a língua portuguesa. Pois
os estudantes surdos geralmente só terão
acesso à língua materna (LIBRAS) na escola,
ou seja, tardiamente em relação ao ouvinte.
Assim como Lodi & Lacerda 2012, Silva
2012, em seu artigo também sobre as lacunas
na educação de surdos, apesar do desenvolvimento de diferentes práticas pedagógicas,
segundo a autora o número de estudantes
surdos com a educação básica concluída, não
conseguem ler e escrever fluentemente conforme o nível escolar concluído. Ainda segundo Silva 2012, outra questão prejudicial ao
desenvolvimento escolar do estudante surdo
ocorre por discussões metodológicas assim
como a frequência em escolas especiais ou
regulares. Silva 2012, em seu artigo afirma
que a falta de participação de adultos surdos
na elaboração da legislação, na elaboração de
currículos municipais e estaduais contribuem
para o fracasso escolar dos estudantes surdos incluídos na rede regular de ensino.
Gesueli 2012, relata que existem diferentes
reflexões sobre diferentes metodologias e estratégias utilizadas no processo de leitura e
escrita dos estudantes surdos, pois como não
ouvem, a relação escrita/oralidade é mínima.
A autora cita Vygotsky 1984, no que se refere ao estudo da escrita, esta é construída ao
longo da vida e não se resume nos primeiros
anos iniciais de escolarização: “O sentido
da escrita está no fato de se ter consciên-

cia sobre o porquê e para que se escreve,
vinculado ao trabalho envolvido nas ações
com e sobre a linguagem” (GESUELI, 2012).
Gesueli 2012, afirma a necessidade do uso
da Língua de Sinais no trabalho da escrita, e
mediação do professor com atividades escritas contextualizadas é fundamental despertando o interesse da leitura e escrita. Ainda
de acordo com Gesueli, as pesquisas de Vygotsky 1987, mostram que para apropriação
da língua escrita não se necessita do desenvolvimento da fala. Segundo a autora, o processo de escrita do português na educação de
surdos é idealizado pelo grupo maior, os ouvintes do qual enfatiza a questão da relação
de fonemas/grafemas, ao invés da verdadeira compreensão desta língua, Assim, “ser alfabetizado é tornar-se capaz de usar a leitura
e a escrita como meio de tomar consciência
da realidade e transformá-la.” (FREIRE,1967
a 1976 apud STUMPF, 2011, p.16).
Sendo assim, Gesueli 2012, descreve a importância de atentar para a aprendizagem do
estudante surdo em relação à escrita em português, além do aprendizado desta segunda
língua, a valorização e mediação de sua língua
materna LIBRAS, garantida pela lei 10.436
de 2002 que reconhece o status da língua de
sinais, mas não poderá substituir o português,
que será a segunda língua do estudante surdo.
Quadros & Schmiedt 2006, relatam que
após o domínio de sua língua e exploração
criativa dela, o estudante surdo apresentará
condições para o aprendizado da segunda língua: o português. Pois a capacidade de organização do pensamento segundo as autoras está
relacionada ao desenvolvimento da linguagem.
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O ensino da língua de sinais é um processo de reflexão sobre a própria a língua que
sustenta a passagem do processo de leitura
e escrita elementar para um processo mais
consciente. Esse processo dará sustentação
para o ensino da língua portuguesa que pode
estar acontecendo paralelamente. Quando a
criança lida de forma mais consciente com
a escrita, ela passa a ter poder sobre ela,
desenvolvendo, portanto, competência crítica sobre o processo. A criança passa a construir e reconhecer o seu próprio processo,
bem como, refletir sobre o processo do outro. (QUADROS & SCHMIEDT, 2006, p. 32)
A autora Botelho (2002), também relata a
importância deste processo de leitura e escrita para os estudantes surdos, dando ênfase
no que as famílias esperam deste processo
escolar. Nogueira (1991 apud BOTELHO,
2002) relata uma contradição das famílias de
renda média baixa em relação ao processo
escolar, ora valoriza a escola e encontra nela
uma solução para a atual situação social, e em
outro momento ela se torna negativa, pois
para as famílias da pesquisa não exerce a autoridade além de não ser um lugar para todos.
Conforme Botelho 2002, a atitude de
questionar a escola por parte das famílias
não é comum. Em análise sobre o comportamento das famílias da classe média, percebesse que existe um grande investimento na educação dos seus filhos, valorizam e
participam das atividades escolares, atitude
que difere das classes de renda média baixa.
Segundo Botelho (2002), a escolarização
do surdo que pertence à classe privilegiada
valoriza a oralização na expectativa da in-

clusão social dos mesmos, sua frequência e
permanência na escola regular, ao contrário
do estudante surdo de família pertencente
à classe popular: “(...) ao mesmo tempo que
valorizam o êxito escolar e a conquista do diploma, questionam a utilidade de ambos. Na
assistência prestada aos filhos,” não manifestam grande desempenho, tampouco a prática
de ‘puxar’ os filhos na escola. Não costumam
vigiá-los na realização dos deveres e raramente
os incitam ao estudo em casa” (NOGUEIRA,
1991, p. 100 apud BOTELHO, 2002, p. 71).
Botelho (2002) conclui que, para algumas
famílias, é responsabilidade única da escola a questão do ensino da leitura e escrita
dos estudantes surdos. Em análise dos documentos legais, como a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do
Adolescente de 1992 (ECA), observam-se
algumas ações do papel da família, como
por exemplo: garantia a escolarização; garantia a uma criação voltada para cidadania e uma vida digna e garantia à proteção,
carinho e afeto, assim como a Declaração
de Salamanca, no tópico 56, retrata o papel
da família no desenvolvimento da criança.
A realização do objetivo de uma educação
bem-sucedida de crianças com necessidades
educacionais especiais não constitui tarefa somente dos Ministérios de Educação e
das escolas. Ela requer a cooperação das
famílias e a mobilização das comunidades e
de organizações voluntárias, assim como o
apoio do público em geral. (DECLARAÇÃO
DE
SALAMANCA,
1994,
p.
13).
Sarti 2010, relata em seu artigo as mudanças vividas pelas famílias do século XXI,
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dentre alguns dos fatores registrados são
citadas as influências externas como a revolução industrial, que causou uma separação
entre o trabalho e família, além da pílula anticoncepcional, que oferece à mulher a decisão de escolha, ampliando sua atuação no
mundo social, além dos avanços tecnológicos,
(inseminação artificial, fertilização in vitro e o
teste DNA). Para Sarti 2010, as intervenções
tecnológicas na família são de grande importância principalmente o teste de DNA,
pois assim a responsabilidade da família é dividida entre pai e mãe. Ainda segundo a autora, apesar das mudanças, existe um modelo idealizado de família por algumas esferas.
A

autora faz a seguinte reflexão sobre a construção da família:
Pensar a família como uma realidade que
se constitui pelo discurso sobre si própria,
internalizado pelo sujeito, é uma forma de
buscar uma definição que não se antecipe à
sua própria realidade, mas que nos permita
pensar como ela se constrói sua noção de si,
supondo evidentemente que isto se faz em
cultura, dentro, portanto, dos parâmetros coletivos do tempo e do espaço em que vivemos, que ordenam as relações de parentesco,
(entre irmãos, entre pais e filhos, entre marido
e mulher). Sabemos que não há realidade humana exterior à cultura, uma vez que os seres
humanos se constituem em cultura, portanto simbolicamente. (SARTI, 2010, p. 27).
E esta percepção ocorre através da ordem
simbólica apreendida através do desenvolvimento da linguagem. No artigo de Szymanski 2010, é descrito que no olhar sobre as
crianças também ocorreram mudanças significativas, assim como sobre a família, processo que se iniciou a partir do século XV.

Segundo a autora, em documentos e registros encontram-se diferentes ações dos adultos para as crianças, ora positivas ora não,
como, por exemplo, educação particular em
determinado momento era viável em outro
ser tornava prejudicial, relata também que a
no período da Renascença houve a integração
da criança na sociedade através da educação
escolar, passando a ser vista como um sujeito
de direitos pertencentes a sociedade, postura que se afirmou no período contemporâneo. Ainda de acordo com Szymanski 2010, a
partir dos avanços das ciências humanas, em
destaque a psicologia, iniciam-se concepções
sobre o desenvolvimento humano, surgindo
práticas educativas e psicológicas visando
perceber as particularidades de cada fase do
desenvolvimento das crianças e adolescentes.
Em complemento as ideias de Szymanski 2010, em relação às crianças, à educação
e à família, Oliveira 2007, em sua obra, descreve que no Brasil do século XIX, antecedente ao período da Proclamação da República, iniciam-se algumas instituições visando
à proteção das crianças, pois nesta época a
taxa de mortalidade e abandono era altíssima. Com a abolição da escravatura as crianças não assumiram a posição de seus pais,
surgem então asilos e internatos, visando
a proteção das crianças pobres, da qual era
atribuída as famílias a culpa desta situação.
Oliveira 2007, descreve que após 1967,
surgem políticas voltadas para amparo das
crianças carentes e orientações nas instituições que realizavam os atendimentos das
mesmas, assim como mudanças nas Leis
do trabalho, da qual as empresas eram responsáveis na construção de creches com
berçários para atendimento dos filhos de
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suas funcionárias, mas, segundo a autora,
por falta de fiscalização governamental poucas empresas cumpriram com o seu papel.
Para a garantia da educação gratuita em
creches, houve diversos movimentos dos
trabalhadores e das mulheres que atualmente participam em número significativo
do mercado de trabalho. Em consequência
os documentos legais como LDB, Referencial Nacional de Educação Infantil e ECA.
Segundo a autora atualmente faz-se
necessário pensar qual o papel da escola e
da família no desenvolvimento da criança,
assim como Sarti 2010, Oliveira 2007, faz
a reflexão sobre as mudanças que a instituição da família passou, também lembra
sobre as influências econômicas e sociais.
Essas alterações incidem sobre a qualidade da
apreensão, da função e do desempenho dos
papéis intra e extra núcleo familiar. A complexidade dessa estrutura, criando diferentes
organizações e modos de relacionamentos,
nos obrigam a desenvolver uma capacidade
para aceitar a família tal como ela se constitui
em face dos desafios que enfrentou, em lugar
de procurar nela modelos que temos como
representação. (LOSACCO, 2010, p. 63).

do, o ambiente familiar deixa de ser seguro
e protetor para a criança, mas esta não pode
esquivar-se de seu papel de educar o seu filho transferindo para instituição educacional.
Para realização de um trabalho integrado,
Oliveira 2007, parte do princípio que a instituição escolar deve dar oportunidade para
a família expressar suas necessidades, anseios e opiniões, em local este que a família
tenha orientações sobre o desenvolvimento de seu filho, participe da proposta pedagógica, além de proporcionar uma reflexão sobre o seu papel em relação ao filho:
A aprendizagem começa com o nascimento. Isto implica cuidados básicos e educação inicial na infância, proporcionados
seja através de estratégias que envolvam
as famílias e comunidades ou programas
institucionais, como for mais apropriado (DECLARAÇÃO MUNDIAL SOBRE EDUCAÇÃO PARA TODOS, 1990, artigo 5).

Ainda segundo Oliveira 2007, a maioria
das instituições escolares (creches e pré-escolas) refletem sobre o espaço familiar como
tranquilo e sereno, mas a realidade é outra,
sabe-se sobre as diferentes violências como:
física ou verbal, pouco tempo que os pais têm
para ficar com seus filhos, e outro abandono
das crianças como deixá-las por um longo
período trancadas em um quarto, assim sen-
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao término desta pesquisa, conclui-se que
a inclusão da pessoa com deficiência na educação está caminhando lentamente, apesar
de não ser um assunto novo. A educação inclusiva para pessoa com surdez obteve vários avanços e retrocessos. Atualmente existe
um decreto voltado para as questões deste
sujeito, além da Carta Magna, que trata
justamente a educação como um direito de
todos, mas as ações para que ocorra a verdadeira inclusão vão muito além da garantia
de vagas para estas crianças na rede regular de ensino e com as mudanças na instituição familiar, a participação desta na vida
escolar dos estudantes é cada vez mais inexistente, não só com as crianças e adolescentes com deficiência, mas com todas. Em
conversas com colegas de profissão que trabalham na educação a queixa é a mesma.
Nesta pesquisa observa-se que os papéis
da família e da educação são primordiais para
o desenvolvimento do ser humano. A instituição escolar não pode desistir da parceria e se
renovar cada vez mais, buscando estratégias,
revendo suas práticas em relação às famílias,
assim como suas reuniões de pais e mestres.
Observa-se também que se a instituição escolar fosse mais amparada legalmente, tendo
como exemplo o Decreto 5.626/2005, específico de Libras que assegura a aprendizagem
da primeira língua materna para as pessoas surdas, assim como o intérprete em sala de aula.
Porém, a realidade é outra, pois não foi
encontrado nenhum item que fale da garantia ou obrigatoriedade da família aprender a
língua materna de seus filhos. Em suma, es-

pera-se que as buscas de estratégias para a
inclusão da família continuem. Assim, a esperança em uma verdadeira educação inclusiva,
por isso coloquei como um dos meus objetivos esta especialização e não medirei esforços
para buscar a parceria da família, pois não existem receitas prontas, mas sim uma grande
persistência de todos da instituição escolar.
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ILAÇÃO DA PSICOPEDAGOGIA NO TIROCÍNIO EDUCACIONAL
RESUMO: Este artigo tem como objetivo geral discutir algumas inquietações que interferem a vida profissional de um pedagogo. Para tanto, esta investigação busca proporcionar um olhar diferenciado ao trabalho desse profissional que busca incessante
à compreensão da não aprendizagem de seus alunos. Então, o que fazer para modificar esta realidade, como ensinar, qual a melhor metodologia, o que influência e o que
acontece no cérebro humano que pode facilitar ou dificultar o processo aprendizagem,
experiências ou vivências que prejudicam direta ou indiretamente o desenvolvimento educacional. Assim, a esta proposta é de contribuir para a melhoria da educação,
focando no que está por trás das dificuldades de aprendizagem, algo físico, social, familiar, cognitivo ou emocional. É interessante frisar que precisamos compreender o
meio da criança, sua individualidade e peculiaridades para inferir o todo. Estas observações indicam a necessidade de encarar os problemas, as tensões, as contradições
que estes vivenciam, para isto é necessário ouvir a voz através de gestos e ações a
fim de identificar os problemas. Após os estudos, discussões e reflexões sobre as dificuldades no exercício do processo ensino aprendizagem e da não aprendizagem, saltar as barreiras e focar nos dissabores, criando assim possibilidades estratégicas para
depreender o aprender. Como resultados, este artigo revela uma pesquisa analisa
análise de algumas concepções que estabelecem o trabalho docente e a compreensão dos problemas, dos desafios e das dificuldades, propondo uma síntese das principais questões levantadas, não as esgotando, mas buscando encerrar, momentaneamente, esta que será uma discussão inesgotável.
Palavras-chave: Educação; Aprendizagem; Dificuldades; Desafios e Professores
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INTRODUÇÃO
Este estudo tem como objetivos específicos
investigar os problemas no processo ensino
aprendizagem, as dificuldades e os fatores
que desencadeiam a não aprendizagem. A dificuldade de aprendizagem quando evidenciada com o exaustivo trabalho de investigação,
e assim o direcionamento desta criança ao
especialista mais adequado, sua socialização
e interação acontecerá com o desenrolar do
desenvolvimento psíquico. Conforme as palavras acima, a influência do consciente e do
inconsciente neste processo e como os subterfúgios utilizados pelos psicopedagogos
podem direcionar o trabalho pedagógico, focando no significado e na busca dos porquês.
Desde a reflexão, a análise, a interpretação, as
hipóteses de diagnósticos, percorrendo todos
os caminhos até encontrar a causa do problema, quer seja direta ou indiretamente sentimentos, acontecimentos, problemas físicos
ou emocionais, angústias escondidas, e quando manifestadas e afloradas podem definhar o
futuro de uma criança, adolescente ou adulto.
As relações intelectuais e afetivas interferem na relação homem e sociedade, o que vai muito além de suas próprias
condições socioculturais. Há um destaque na
educação baseada nas competências o que
proporciona as devidas condições de resolver uma situação problema, contudo, querendo ou não, a elitização da educação ainda é
forte. A hierarquização inibe a prole e o que
deveria pleitear a educação para todos privilegia uma minoria. As diversidades e adversidades são vilãs neste processo, a leitura de
mundo precede a palavra, preparar o homem
para se apropriar do mundo é fundamental,
apesar disso a responsabilidade com a educação e com o processo ensino aprendizado

auxilia esta interação, o que acontece através
das reflexões e análise das situações, isto
contribui efetivamente com o aprendizado
e com o desenvolvimento social. Quando a
não aprendizagem não é sanada e respectivamente sua causa não é tratada durante a infância ou adolescência, certamente teremos
um adulto com problemas que influenciará
seu trabalho, seu desenvolvimento, relações
sociais e afetivas, por fim, toda sua vida.
A conscientização, a necessidade de
conhecimento vai aparecendo aos professores aos poucos diante da recusa do aprender, resposta negativa que causa descontentamento e frustração, uma vez que, o
esperado e ensinar o aluno aprender. Assim,
este trabalho é a favor de um trabalho não individualizado, corrigindo passo a passo os erros, conforme apareciam, de forma efetiva e
pontual, nestes casos após algumas aulas esta
criança, muitas vezes era liberada, após confiança estabelecida e dúvidas sanadas, tinha
condições de seguir sozinha. Outros casos
eram mais complicados, pois, era necessária
uma atenção maior e uma abordagem mais
sensível e cautelosa, trocando ideias e mudando o tipo de abordagem no decorrer do tratamento, criando laços mais fortes e através
da afetividade obter o resultado esperado.
Outro ponto intrigante é o poder do consciente e do inconsciente humano, quanto nossa
mente prestigia nossas ações e nosso corpo,
e como tudo isso pode ser revelado ao psicopedagogo através da investigação feita
com base na anamnese, nos testes e avaliações psicopedagógicas, desenhos, jogos, afinal, como dar significado a eles sem cometer
erros, como interpretar e tirar tais conclusões.
A proposta deste trabalho é contribuir
com a qualidade da educação, é importante
frisar que precisamos compreender o meio
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para entender as consequências, ou seja, a
dificuldade que gera a não aprendizagem. É
necessário ouvir a voz através de gestos e
ações, identificar problemas refletindo sobre as provas operatórias (Piaget) e as provas
projetivas (desenhos). Após nossos estudos,
discussões e reflexões, as dificuldades apresentadas no exercício do processo ensino
aprendizagem e através das barreiras impostas, como suprir o analfabetismo funcional, defasagens acumulativas, o meio que deveria ser
um facilitador e acaba dificultando tanto pela
falta de estudo, incentivo e valores. Todos estes dissabores precisam ser mudados, criando
assim possibilidades estratégicas para exercer
o trabalho psicopedagógico. Para tal mudança
todos devem assumir seus papéis perante a
sociedade, só assim teremos o desenrolar das
situações que causam a não aprendizagem.
As conjecturas juntamente com os profissionais engajados com o processo educativo
contribuíram para a elaboração da maturação
do problema, através do refinamento do olhar e da escuta psicopedagógica e do aperfeiçoamento do conhecimento sobre o tema,
estas ações tem o intuito de entrever a profundidade do problema da não aprendizagem.

PSICOPEDAGOGIA E A EDUCAÇÃO
Há 100 anos, disse Maudesley, “Se
a emoção não se libera, vai agarrar-se aos
órgãos, perturbando seu funcionamento. O
desgosto que se pode exprimir por meio de
gemidos e lágrimas é rapidamente esquecido, enquanto que, o sofrimento mudo, que
remói incessantemente o coração, termina por abatê-lo“, Goethe, por sua vez disse,
“Em todo ser vivo, aquilo que designamos

como partes constituintes, forma um todo
inseparável que só pode ser estudado em
conjunto, pois a parte não permite reconhecer o todo, nem o conjunto de ser reconhecido nas partes”, assim a psicopedagogia
ganhou seu nome e significado, gerando a
investigação de todas as questões ligadas a
não aprendizagem e quanto isto pode influenciar uma vida, um sofrimento vivido é uma
cicatriz que marca e causa feridas emocionais
por toda uma vida. Na Europa, no século XIX,
médicos, pedagogos e psiquiatras levantaram
questões sobre os porquês do não aprender,
a partir desta análise elencou as hipóteses de
diagnóstico e pontuou as dificuldades, para
assim, encaminhá-las ao especialista mais
adequado pensando na compreensão e nas
estratégias visando sanar as dificuldades.
No Brasil isso foi deixado de lado até
a segunda metade do século XX, quando a
Psicopedagogia inicia seus trabalhos. Famílias
abastadas encaminharam as crianças ao pediatra e posteriormente ao neurologista,
assim recebiam um diagnóstico e eram encaminhadas para tratamento. Conforme a
preocupação com a educação aumenta, as
crianças com dificuldades eram encaminhadas ao psicólogo e submetidas a vários testes. Os resultados fizeram com que os estudiosos perceberam a grande necessidade da
existência de um profissional apto para atuar de forma objetiva e eficaz, na resolução e
na prevenção destes problemas, ou seja, um
psicopedagogo, alguém preocupado com os
porquês, um especialista da não aprendizagem, focado no motivo do não aprender.
O aprender é o foco das teorias do
desenvolvimento, estudadas por Piaget, Wallon e Vygotsky, suas teorias psicogenéticas
que buscam compreender o funcionamento
psicológico, o desenvolvimento e a relação
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deste com as questões biológicas, sociais,
cognitivas e afetivas, esta pesquisa é o antônimo, o não aprender ganha força, significando e ressignificando a educação. Como
disse Rubinstein, a psicopedagogia surge
para compreender as múltiplas complexidades que temos na educação, no ensinar,
no aprender e no porquê do não aprender.
A Psicopedagogia utiliza na prática recursos clínicos e preventivos que embasam
os diagnósticos, esta atuação clínica reintegra o sujeito com problemas de aprendizagem,
infelizmente esta ação não é disponibilizada
a todos, por falta de informação, divulgação
e recursos que viabilizem o tratamento. Os
benefícios envoltos nesta prática permitem
um olhar amplo, considerando diversos aspectos, assim destacamos a relação aluno/
professor, o ambiente escolar, a relação
família/escola, a relação aluno/conhecimento, uma vez destacada a importância da
psicopedagogia, preparamos os envolvidos
com a criança, a família, o professor, a escola e a sociedade, este processo passa de
problema para apenas uma etapa do caminho em busca da solução, revelando os medos, preconceitos, dificuldades e facilidades.
Segundo Porto (2007, p. 110), o campo de atuação da psicopedagogia é a aprendizagem, e sua intervenção é preventiva e
curativa, pois se dispõe a detectar problemas de aprendizagem e resolvê-los, além
de preveni-los, evitando que surjam outros.
No enfoque preventivo, o papel do psicopedagogo é detectar possíveis problemas,
participar da dinâmica das relações da comunidade educativa, objetivando favorecer
processos de integração e trocas, realizar
orientações metodológicas para o processo
ensino aprendizagem, sempre considerando as características do indivíduo, como um

ser único, diferente, com direitos e deveres e
que acima de qualquer coisa deve ser tratado com igualdade e equidade, relacionando o
ensinar, o aprender, o processo de aquisição
do conhecimento e a ilação desta construção
e do encontro com o conhecimento. Nessa
linha de raciocínio, observamos as mudanças
ocorridas ao longo da história na educação
e na forma de encarar os problemas da não
aprendizagem. Fazendo uso desta visão mais
ampla e com estas transformações presenciamos o mais importante a preocupação
em resolver as situações adversas e questionar quais intervenções são mais adequadas (Tanamachi e Meira, 2003, pp. 42-43).
Quanto à prática, o psicopedagogo
atua preventivamente, utilizando conhecimento de várias áreas e estratégias que viabiliza o desenvolvimento e a aprendizagem,
o que pode deixar as dificuldades de aprendizagem mais evidentes e preocupantes.
O profissional propõe a fazer, refletindo os
métodos educativos, as ações investigativas
a fim de descobrir as causas dos problemas
e posteriormente repensar o fazer pedagógico, com o olhar atento as características multidisciplinares, além disso, se faz
necessário mediar a intervenção entre aluno, conhecimento, relações interpessoais,
buscando a devida compreensão e estimulando a aprendizagem e o desenvolvimento.
A psicopedagogia tem como finalidade promover estas mudanças, observando
falhas e propiciando condições de prevenir
futuros problemas. O compromisso profissional do psicopedagogo se coloca a serviço
da transformação, permeando conflitos e
auxiliando o ser humano a superar as adversidades na busca da essência do processo aprendizagem, aspirando à construção da
cidadania nos diversos cenários de sua vida.
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PSICOPEDAGOGO: UM ETERNO
PROFESSOR
A educação abraça a todos, ora aprendendo ora ensinando, educar é extremamente
necessário ao homem, pois, orienta e conduz às
novas descobertas, visando sempre à inclusão
social. Esta prática favorece a construção de
uma sociedade gentil e justa, a falta destas
virtudes, gera cada vez mais desigualdades
socioeconômicas e socioculturais, esse é um
paradigma que precisamos mudar, e o caminho é a intervenção educativa pessoal, social
e educacional, educar para a cidadania plena
e participativa. Enquanto isso o educador e
o pedagogo fundamentam-se em objetivos
semelhantes, a busca desta relação escola e
mundo. Relação educativa e social, focada na
totalidade do indivíduo, mais do que ensinar
conteúdos, sua prática torna-se significativa
ao tentar, junto à comunidade e aos indivíduos, ajudá-los a pensar na condição pessoal
e social e como elas podem transformar sua
vida. O professor é um designer da educação,
cuja criação não é vista, mas os fracassos criticados pela sociedade. Educar é humanizar,
olhar de um lado para o outro, de dentro
para fora, de fora para dentro, acumulando
conhecimentos que ajudam na compreensão
e no exercício de suas atividades, oportunizando meios de crescimento pessoal e coletivo, descobrindo potencialidades e desenvolvendo habilidades (LIB NEO, 1998, p.7).
Nos trechos citados acima, os autores
ressaltam a importância do aprender para
sua vida, sua cidadania, seu desenvolvimento intelectual e consequentemente social e
econômico. Bossa (2002) nós remetemos
ao fracasso escolar, e neste sentido é extremamente importante reiterar a necessi-

dade de analisar o contexto histórico, tanto
o que a criança está inserida, como os contextos que, no passado, até os dias de hoje
configuraram sua estrutura social, familiar,
emocional, cognitiva e física. Esta ideia de
fracasso tomou força com o advento do acesso e permanência, direito da educação para
todos. Nesta perspectiva Weiss (2004, p.16)
afirma que: “Considera-se como fracasso escolar uma resposta insuficiente do aluno a
uma exigência ou demanda da escola. Essa
questão pode ser analisada e estudada por
diferentes perspectivas: a da sociedade, a da
escola e a do aluno.” O insucesso precisa interpretar o meio e o universo ao redor, uma
visão ampla no sentido de compreender estas
relações, para isso é necessário identificar o
meio, interagir com o mesmo, compilar todas
as informações obtidas para chegar a uma
conclusão satisfatória (Bossa, 2000, p.22.)
O ato de avaliar é uma forma de caminhar em busca da qualidade, a prática educativa que interessa não é estabelecer uma classificação do que está certo ou errado, mas sim
pensar nas ações que possam melhor a educação. Este percurso mostra o quanto precisamos ficar atentos a tudo que está ao redor, não é uma tarefa fácil, buscar novidades
e inovações. Para atender às dificuldades de
aprendizagem é necessário estudar e compreender a mente para organizar os processos
que fazem parte do aprendizado, refletindo
sobre questões que podem de alguma maneira influenciar na aprendizagem e no desenvolvimento cognitivo, psicomotor e afetivo. É
uma ação íntima, pois lida com sensibilidades
que quando afloradas se tornam obstáculos
que emperram o desenvolvimento, outro fator que pode travar o crescimento são os envolvidos no processo, direta ou indiretamente
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à educação precisa de facilitadores do ensinar
e aprender, o que faz toda diferença nesta
construção. Temos que repensar e repensar
as práticas metodológicas, as diferenças estão
por toda parte e mentes diferentes aprendem
de formas diferentes, uma palavra ou um gesto
pode ser suficiente, pequenas mudanças que
possibilitem o desenvolvimento cognitivo.
Partindo disso, Vygotsky (1995)
buscou compreender de que maneira os instrumentos e signos estão mutuamente
ligados quanto ao seu emprego, ainda que
separados no desenvolvimento cultural da
criança, admitindo as três teses: similaridade
entre os instrumentos e signos, mediação
da ação humana; divergências: o instrumento é um meio de o homem modificar a natureza, ou seja, dominar o próprio ser humano; relação entre ambos, transformação
da natureza pelo homem implica a transformação também de sua própria natureza.
Assim, o comportamento entre em
metamorfose, mudanças influenciadas pelo
meio, alterando o pensamento e as ações,
estas informações podem ou não ser absorvidas, o homem nasce predisposto a aprender e o que regula esta ação sobre o objeto
é o meio, só não podemos deixar de lado os
estímulos externos e internos. Aprender significa ter voz, atuar e assim fazer parte da
história, pensar é uma estratégia que alimenta
a alma e emancipar o cidadão. A mente organiza e direciona ações, no cérebro os dados
são acomodados, mas assimilar os eventos
é que dá sentido a este estudo, como esta
aprendizagem é percebida, este é o motivo
de minhas indagações, estou fadada nesta
busca incessante, descobrir o que acontece,
o que se perde na construção do aprender e
as dificuldades para mudar o caminho, segundo Sigmund Freud, pai da psicanálise, os pro-

cessos psíquicos são em sua grande maioria
inconscientes ou são dominados por nossas
tendências sexuais. Trazer luz a consciência é um passo para alcançar o caminho da
não aprendizagem, explicar estes processos
psíquicos ao ato de ensinar é abranger o ser
por completo, hoje temos até indicadores
para avaliar, mas quanto mais penso nesse
fato, mais entendo que vai além desta dimensão, para ensinar é necessário que ocorra
a aprendizagem, processo em constante mutação, então a aprendizagem está relacionada ao desenvolvimento cognitivo, que interferem no processo educativo e precisam ser
levados em consideração na elaboração e execução do ensino, que visa estimular, dirigir,
incentivar, impulsionar o processo de aprendizagem, pois tem um caráter eminentemente
pedagógico, o ensino não existe por si só nem
ao menos o homem existe por si só, é um conjunto de conjecturas, sentimentos ínfimos e a
compreensão deste todo reflete no sucesso
do desenvolvimento de um ser único, e assim caminha a humanidade olhar como único sem esquecer a influencia do universo.

CONSCIENTE E O INCONSCIENTE
O conjunto das relações sociais vai
além da essência humana, capacitar o olhar
para ir ao longe, multiplicando ângulos e a capacidade de ver, entendendo as diferenças e
as necessidades de cada um, o homem é um
produto do meio, então há de se entender o
meio para compreendê-lo, tantas formas diferentes de dizer somos semelhantes em nossas diferenças. O que passa dentro da cabeça,
o que acontece com os neurônios, fios que se
conectam, pensamentos e conexões que se
completam como um computador de última
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geração, esta é a maravilhosa máquina da mente humana. Freud afirma que não há nenhuma
descontinuidade na vida mental, tudo tem um
porque, nós só precisamos decifrar a missão.
Nada acontece ao acaso, há uma causa para cada pensamento, para cada memória
revivida, sentimento ou ação. Nossos pensamentos são mensagens do consciente ou
inconsciente e quando eles surgem nossa
mente vai relacionando um com o outro, posto isso, a psicanálise compreende as manifestações humanas e estes geram conflitos
que são nossos desejos reprimidos. Quando
Freud fala de desejos não necessariamente
o foco é sexual, mas ao prazer, são as zonas erógenas. Segundo a visão de Freud,
as fases psicossexuais do desenvolvimento devem ser encaradas com naturalidade
para o desenvolvimento tranquilo da sexualidade, pois, tudo que é reprimido pode
emergir através do superego, do ego e do id.
Os conflitos diários que vivemos são
manifestados pela mente e reproduzidos por
nossas ações, o ego média as ações, enquanto o id e o superego nos definem. O fazer ou
não fazer, conscientemente ou por prazer,
não há idiossincrasia maior do que está, pois
qualquer ação pode gerar uma reação, independente de certa ou errada. Para Freud, o
principal problema da psique é encontrar
maneiras de enfrentar a ansiedade. Esta é
provocada por um aumento, esperado ou
previsto, da tensão ou desprazer, podendo
se desenvolver em qualquer situação (real ou
imaginada), quando a ameaça a alguma parte
do corpo ou da psique é muito grande para
ser ignorada, dominada ou descarregada.
As situações que causam ansiedade
incluem: perdas, preocupações, rejeição, fracasso, baixa estima, traições, culpa ou ódio e
para lidar com a ansiedade ou lidamos com

o problema ou negamos a situação, com um
mecanismo de defesa. Devido a esse jogo de
forças presente na mente, em que as mesmas se opõem e lutam entre si, surge a ansiedade cuja função é a de assinalar um perigo
interno. Esses mecanismos geram os problemas psiconeuróticos, tomar consciência dos
pensamentos e emoções inconscientes, que
podem gerar problemas de aprendizagem
é um ponto de partida para a investigação
e solução dos problemas de aprendizagem.
Como disse Freud (1933), “Denominamos
um processo psíquico inconsciente, cuja existência somos obrigados a supor – devido
a um motivo tal que inferimos a partir de
seus efeitos – mas do qual nada sabemos”.

DIAGNÓSTICO PSICOPEDAGÓGICO
Todo ser humano possui segredos, sentimentos, angústias e mágoas aguardando ser desvendados. No entanto, quanto esta parte é ignorada pode pouco a pouco destruir presente
e futuro. Conforme falamos anteriormente o
consciente é sabotado por mensagens do inconsciente, contudo ao trabalhar estas mensagens os pensamentos perdem sua força.
Memórias e experiências quando trabalhadas
faz o indivíduo evoluir e assim pensamentos
e comportamentos que poderiam ser manifestados em más ações agem unanimemente
possibilitando o desenvolvimento da empatia por si mesmo, tornando se confiante,
corajoso e seguro. A evolução vai além dos
obstáculos, as imperfeições são discutíveis,
aceitáveis e adaptáveis, isto é o poder da natureza. Os conflitos transcendem a complexidade e se dissolvem, demônios desmistificados com o diagnóstico psicopedagógico e a
revelação destes nos faz sentimentos difíceis.
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O diagnóstico psicopedagógico busca identificar os motivos do não aprender e seu significado; reconstruir a história identificando
possíveis marcas do desenvolvimento; encontrando a melhor modalidade de aprendizagem e assim encontrar o diagnóstico
operatório e representações conceituais através do jogo e da representação simbólica.
Observar, ouvir, olhar são armas do psicopedagogo lançadas a todos aqueles que
procuram o seu apoio, não basta ouvir o
que o outro tem a dizer, é preciso participar, auxiliar o outro a resignar, harmonizar
e se conciliar com sua própria história de
vida para poder ressignificar-se, ou seja, dar
um novo significado à sua história e ações.
A orientação aos pais e responsáveis deve esclarecer dúvidas, preparando e organizando
procedimentos de maneira sistemática a fim
de que a dinâmica familiar possa mudar com
apoio, fundamentação teórica e supervisão
constante, para melhor conduzir as crianças na
construção das modalidades de aprendizagem.
Não existe uma sequência fixa para os passos
do diagnóstico, tudo vai depender do vínculo
e das necessidades do paciente. Entretanto,
é importante lembrar que deve analisar os
dados coletados e considerá-los sempre contextualizados, nunca de maneira isolada, após
a conclusão do diagnóstico psicopedagógico, é criado o plano de intervenção, que é
a organização da ação e de um espaço que
favoreça a reconstrução dos aspectos cognitivos do sujeito e de seu vínculo com a aprendizagem, através da brincadeira, do jogo, do
desenho e da busca prazerosa pelo aprender.
Rubinstein (1996) compara diagnóstico psicopedagógico a um processo de
investigação, onde o psicopedagogo assemelha-se um a detetive a procura de pistas, selecionando-as e centrando-se na investigação de

todo processo de aprendizagem, levando-se
em conta a totalidade dos fatores envolvidos
neste processo. Bossa (1994), destaca outros
recursos para o diagnóstico psicopedagógico,
referindo-se a: Provas de Inteligência (Wisc);
Testes Projetivos; Avaliação perceptomotora (Teste Bender); Teste de Apercepção Infantil (CAT.); Teste de Apercepção Temática
(TAT.); também, refere-se a Provas de Nível
de Pensamento (Piaget); Avaliação do Nível
Pedagógico (Nível de Escolaridade); Desenho da Família; Desenho da Figura Humana;
H.T.P. (Casa, Árvore e Pessoa); Testes Psicomotores: Lateralidade; Estruturas Rítmicas.
Fernández (1991) e Paín (1985) sugerem que o uso de jogos podem ajudar a manifestar pensamentos e desejos contidos no
inconsciente. Além do mais, no enfoque psicopedagógico os jogos representam situações-problemas a serem resolvidas, pois
envolvem regras, apresentam desafios e possibilita observar como o sujeito age frente a
eles, qual sua estrutura de pensamento, como
reage diante de dificuldades. O diagnóstico
psicopedagógico, segundo Rubinstein (1996),
possui uma dinâmica muito particular, fazendo com que o psicopedagogo participe ativamente do processo psicopedagógico, contrariando os padrões onde o terapeuta adota uma
atitude estática diante da dinâmica do caso.
Alguns autores descrevem esta ação
como avaliação dinâmica outros como avaliação assistida, nomes diferentes para uma
mesma ação, combinar a avaliação e a intervenção ambas durante o processo. Esta
avaliação está fundamentada na teoria socioconstrutivista de Vygotsky, interagir ao agir,
tornando o desenvolvimento proficiente, ser
capaz de realizar tarefas, desenvolver e aprimorar competências e habilidades acadêmicas.
Outro tipo de entrevista que pode ser
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utilizada na primeira sessão diagnóstica é a
EOCA, Entrevista Centrada na Aprendizagem
esta proposta varia de acordo com a idade
e escolaridade, deve deixar a criança produzir livremente e durante esta produção devemos observar três aspectos: a temática, a
dinâmica e o produto feito pelo paciente, e
partindo dessas observações constrói o sistema de hipóteses para continuar o diagnóstico, tendo como objetivo a interpretação dos
sinais e tudo que é referente a aprendizagem.
Os testes projetivos são instrumentos
utilizados com a finalidade de proporcionar
um meio concreto para que as crianças projetam conteúdos que estão presentes em seu
inconsciente. Com objetivo de identificar a
modalidade de aprendizagem do paciente e
é isso que difere os testes projetivos utilizados pelos psicopedagogos dos usados por
psicólogos e psiquiatras, pois esses objetivam investigar a personalidade do paciente.
O teste do Par Educativo tem o objetivo de
obter informações a respeito do vínculo estabelecido em relação à aprendizagem, como foi
internalizado por ele o processo de aprender
e como percebe aquele que ensina e o que
aprende. Os dados obtidos darão condições
para elaboração de hipóteses a respeito da
visão do paciente de si, dos professores, de
seus companheiros de classe e até mesmo
da instituição educativa. Quanto ao aspecto estritamente pedagógico podemos avaliar
o nível de redação, ortografia, criatividade
literária, etc. Esse teste consiste em instruir
o paciente para que desenhe duas pessoas:
“uma que ensina e outra que aprende”. Também solicitamos ao paciente que conte ou
escreva uma história relacionada ao desenho.
O teste da família tem o objetivo de
avaliar como se dá o relacionamento da família
como um todo e também em suas diferentes

partes. É necessário deixar claro que antes de
se realizar esse teste é preciso investigar qual
a visão que o paciente tem de família e como
se encontra sua família, pois sabemos que nos
dias atuais são muitas as variações sofridas
pelas famílias que outrora eram formadas por
Pai, mãe e filhos, hoje sabemos que podem ser
formadas por avós, mãe e filhos; ou por Mãe e
filhos; por filhos de pais separados que casaram com um novo cônjuge e assim por diante.
Todas essas relações devem ser conhecidas e
esclarecidas para evitar distorções na análise
do teste. O procedimento do teste é o seguinte: É solicitado ao paciente que desenhe
uma família e não a sua família, dessa forma
liberamos o paciente tanto no nível inconsciente quanto no nível crítico para falar de sua
família que pode ser representada como é na
realidade ou como o paciente a idealiza. Posteriormente pedimos que dê nomes a cada
um dos indivíduos representados no desenho
e que conte uma história sobre essa família.

O TESTE DO DESENHO: HTP
(HOUSE/TREE/PERSON)
Este recurso é usado com crianças
maiores de 8 anos, adolescentes e adultos,
neste caso em empresas, indústrias e clínicas, como instrumentos de seleção, avaliação
e até ajuda psicológica. O HTP foi criado por
John N. Buck, em 1948, e tem como objetivo
compreender aspectos da personalidade do
indivíduo, interagir com as pessoas e com o
ambiente, porém o primeiro trabalho expressivo foi realizado em 1887, na Bolonha por
Ricci. Estes desenhos são feitos à mão livre,
usando papel sulfite, lápis ou lápis colorido
e borracha, tem como objetivo obter informação sobre a vida, sua individualidade em
relação aos outros, pensando em decifrar at-
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ravés destes os conflitos pois a criança projeta no desenho a imagem de si mesma, ou
por expressão consciente ou algo simbólico
de forma inconsciente.Após as três etapas,
ou seja, os três desenhos, compilamos todas
as informações, com o propósito de colaborar
com o processo, que vai dar mais sentido, e
legitimar as expressões dos desenhos, cada
linha do desenho apresenta um significado.
Este teste é projetivo e tende a denotar
aspectos patológicos, assim a praxe é aplicar
mais de um teste de personalidade. Segundo
Van Kolck (1984), o indivíduo ao atender à solicitação “desenhe uma pessoa” lança sobre o
papel a imagem corporal que possui e que se
torna veículo de expressão de sua personalidade. Essa imagem não é apenas consciente,
mas também construída como base no corpo do outro, e que não está ligada somente
à aparência, mas, em especial, a qualidade da
relação. A folha de papel em branco representa o mundo, o inconsciente está na vida, no
cotidiano das pessoas, e em toda atuação psicológicas, e o desenho é uma das mais autênticas expressões do Eu, sem certo ou errado.
O desenho tem a função de estabelecer
contato, investigação e tratamento. Assim
como o corpo fala, o desenho diz por meio do
inconsciente, aquilo que, por cautela ou autocensura, a criança, adolescente ou adulto não
se permite verbalizar. A beleza artística não
é considerada, mas os conteúdos que estão
representados. Histórias, críticas, sentimentos e emoções verbalizados durante a realização do desenho é uma projeção do seu Eu,
ou são fragmentos de si mesmo, pode até não
ser exatamente aquilo, mas está de alguma
forma, por meio desses sinais, representado.
O mesmo acontece com o desenho, que funciona com uma estrutura grafologia, que nos
passa uma imagem real, este teste é uma série

de atos, registros gráficos dos movimentos.
Cada ser humano, na medida em que
se desenvolve biológica, psicológica e espiritualmente, conforme Freud deveria estar em plena simbiose, caminhando para a
maturidade, para o domínio de si e da convivência com o outro. Se assim é, o trabalho
educativo é o próprio aprendiz (criança, jovem ou adulto), orientar esta jornada para
a vida adulta implica no conjunto, no todo
e na necessidade de cuidados no autoconhecimento e no autodesenvolvimento.
Afinal de contas, todos nós portamos
singularidades, decorrentes da história de
vida, marcados por acontecimentos que podem ser experiências boas ou traumáticas,
estas marcas podem ser modificadas. Promover a diversidade, oportunidades para todos e o grande desafio é descobrir a forma
como cada ser aprender e respeitar seu tempo, a aprendizagem é uma capacidade reflexiva e intrínseca do ser, repensar as práticas educativas, formas de intervir, novos caminhos,
sem esquecer que mesmo quando é visível a
não aprendizagem, algo foi aprendido, talvez
não da forma esperada, por isso a importância de compreender o ser como único, individual e respeitando suas especificidades.

QUEBRA DE PARADIGMA
O Homem desde sempre busca saciar
esta ânsia pelo conhecimento. A necessidade
de garantir a construção, o acúmulo e a transmissão dos conhecimentos é o importante
papel que desempenha a Educação, desafio,
que implica em novas necessidades sociais e
um olhar sensível da psicopedagogia.O século XX, talvez o mais veloz em transformações
já vividas pelo Homem, assistiu ao ápice das
conquistas tecnológicas do modelo clássico
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de ciência. Os avanços dos meios de comunicação e de transporte diminuíram as dimensões do planeta, deixando as diferenças
mais evidentes, e assim a diversidade humana
cria o paradigma da complexidade. Desenvolver o pensamento e mobilizar a cognição
e a afetividade, a emoção e a razão e assim
resgatar o desenvolvimento do ser humano
em toda a sua complexidade e diversidade,
para que sejam ampliadas as suas possibilidades de criação de novos saberes e de novos
caminhos.
A psicopedagogia permite compreensão global e possibilita um olhar
preocupado em resgatar a aprendizagem,
valorizando as teorias, os planejamentos, as
ações, visando o aprender a aprender. Junção
entre vários saberes, trás conceitos para a
escola percorrer novos caminhos e quebrar
paradigmas, respeitando os saberes de cada
um, a cultura, o credo, a raça, o gênero, os
valores, os anseios, a opinião, as angústias,
os problemas, as dificuldades só assim poderemos atender uma pessoa em sua essência, caso contrário nada poderá ser mudado.
Diante das dificuldades escolares se
desenvolveram ações diagnósticas e terapêuticas tendo em vista resolver problemas
psíquicos que supostamente causam os problemas de aprendizagem e dessa maneira a escola tem se mostrado como um local de exclusão social deixando de analisar o espaço
que ela ocupa na sociedade e sua função, a
educação deve ser construída e reconstruída
continuamente, promover a inclusão, sem exceção, aberta a diversidade e reconhecendo
as limitações de cada um. Outro grande problema é a forma como usamos os subsídios
destinados à educação, a má distribuição dos
recursos indica o quanto estamos longe do
mínimo real necessário a uma educação que

é a esperada pela população brasileira, em
contrapartida o Brasil está na posição 39 do
ranque dos piores sistemas educacionais do
mundo, em recentes pesquisas lançadas pelo
IDEB, mostram o aumento gradativo das dificuldades de aprendizagem e apontam a necessidade do tratamento a fim de facilitar o
processo pedagógico.
A educação para
ser autêntica, tem de respeitar a individualização, à apreensão da essência de cada ser,
em buscas das suas fraquezas e temores,
das suas fortalezas e aspirações. O processo educativo deve conduzir a responsabilidade, a liberdade, a crítica e a participação.
O processo de ensino aprendizagem não
pode ser tratado como algo isolado e único
no espaço da sala de aula. A complexidade
do tema demonstra a dinâmica não linear da
aprendizagem, é preciso adaptar ao real, colocando os métodos a serviço da aprendizagem possibilitando autonomia e condições
ao ser de galgar os obstáculos e vencer a
não aprendizagem, não como um problema, mas sim como uma parte do processo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos autores estudados os resultados que obtive nas respostas aos questionamentos realizados neste trabalho é possível observar que na escola através de ações,
falas, demonstrações físicas e psíquicas que
as angústias e as dificuldades são reveladas.
Os problemas surgem de onde não esperamos, nem ao menos temos consciência do
quanto estes comportamentos nos afetam.
Descobrir os padrões que levam ao insucesso, analisar, compreender como quebrar este
paradigma que impede o desenvolvimento.
Controlar as emoções é uma atividade fun-
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damental para que as situações difíceis não
coíbam nossa evolução, precisamos usar o
cérebro a nosso favor, a psicopedagogia será
esta voz auxiliando na superação dos desafios.
Falar da psicopedagogia e como falar
do tempo, da história do mundo, da tecnologia, da relação da família, da sociedade e como
tudo isso influencia nossa vida, num âmbito
geral não existe unanimidade, enquanto houver funcionalidade para a sociedade e o objetivo voltado para o bem maior que é o desenvolvimento do ser estaremos no caminho
certo.Apesar de sua premência e importância,
ainda não se conseguiu estabelecer um trabalho efetivamente ativo ao psicopedagogo,
no tocante da questão cognição e afetividade,
que todos tenham um olhar educativo sobre
o desafio e coragem para enfrentá-lo. Entre
as causas que estão na raiz da dificuldade de
pensar, temos a problemática real, ou seja, a
falta de psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, oftalmologistas, enfim, profissionais essenciais e disponíveis para a massa da
população. Tratar dessas e de outras questões
significa ocupar-se com temas complexos
que não se esgotam numa primeira análise
e abrangem uma multiplicidade de fatores e
variáveis, questões biológicas, psicológicas,
sociais, econômicas, culturais, todas igualmente importantes e básicas ao sucesso do
trabalho psicopedagógico. É preciso atentar
aos impulsos do reducionismo que é comum
no campo educativo e psicológico, não se
trata de uma simples casualidade, haja vista,
que o projeto pedagógico da modernidade
permanece tributário de certo entendimento.
Investimentos inacessíveis emperram o movimento que deveria ser trivial, a falta de acessibilidade ao tratamento, inibe a consciência
de sentimentos, pensamentos, necessidades
e comportamentos que barram situações sig-

nificativas e saudáveis que demandam mecanismos psicológicos, um investimento real e
efetivo transcender a compreensão e a razão.
No entanto, a experiência que estamos
realizando, como educadores e como humanidade, é a do fracasso diante da não aprendizagem, da forma de pensar, projetar e sanar as
questões educativas. Diante dos atuais problemas de aprendizagem buscamos mais embasamento teórico e prático, através do aprimoramento de sua formação e dos aspectos
que contribuam com esta problemática, a fim
de intervir da melhor maneira possível, usando
este conhecimento com o intuito de avaliar e
diagnosticar, desta forma o atendimento dará
condições de superar dificuldades vislumbrando atingir os objetivos traçados e que permitam a expressão e o desenvolvimento de habilidades necessárias para aprender e evoluir.
Ademais, necessita-se desenvolver
muitos estudos ainda para chegar a uma conclusão, não esgotamos as respostas nem tão
pouco findou as perguntas sobre os problemas da não aprendizagem e sua influência
no processo educacional e futuramente na
vida profissional, social e emocional, apenas
realizei algumas conjecturas sobre esta problemática, o estudo exaurido permite uma ampla análise. No fim das contas, essa pesquisa
teve um efeito surpreendente em minha vida,
pois lancei um novo olhar sobre as dificuldades, um olhar psicopedagógico. Quanto
antes lidarmos com nossos monstros, melhor
viveremos e desenvolvemos nossas habilidades. Finalizo minhas reflexões com o pensamento de Goethe, “A unidade indivisível
do ser humano”, o homem não é apenas um
mero homem, mas sim um conjunto de atributos, pensamentos, aptidões, emoções, características, jeitos e trejeitos e para avaliar,
auxiliar ou prevenir depende exclusivamente

670

Revista Educar FCE - 20 ª EDIÇAO - MAIO - 2019

de não seguir moldes, ter uma visão ampla sobre o ser, sem preceitos ou preconceitos, somente atentando a sua importância, seu espaço, seu meio, seu caminho, sua
sensibilidade e aos tantos mistérios envolto
a vida e o homem, sua alma e seu coração.
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O PAPEL DO COORDENADOR NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR
DE EDUCAÇÃO INFANTIL FRENTE AO DESAFIO DAS RELAÇÕES
ÉTNICOS RACIAIS E GÊNERO
RESUMO: Este trabalho discorre sobre a discussão do grande número de casos que
fazem referência a violência nas escolas e a discussão no debate acadêmico com contribuições dos estudos da área educacional. Nesse contexto, a violência tem sido objeto de estudo de várias áreas do conhecimento, haja vista a preocupação da pedagogia,
psicologia, sociologia e antropologia em torno das conseqüências de uma sociedade
caracterizada pelas formas violentas atreladas as questões étnico raciais e de gênero.

Palavras-chave: Coordenador; Professor; Relações; Gênero.
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INTRODUÇÃO

as relações étnico raciais e a discussão
de gênero de que forma que, o coordeEste trabalho está delimitado sobre o nador pedagógico atua ou corrobora para
tema: O papel do coordenador na formação que o professor da educação infantil leve
do professor na educação infantil frente a discussão de forma fidedigna, natural,
ao desafio das relações raciais e gênero. A contínua e mais que isso, com viés lúdiescolha do tema relaciona-se diretamente co para a sala de aula, respeitando a escom um dos trabalhos que já efetivei, ora pecificidade da infância e considerando as
como professora, ora como formadora de vivências dos bebês e demais educandos.
professores, sendo assim, surgiu o interA relevância deste trabalho atrela-se
esse em analisar de forma ampla como se
a
atualidade do determinado assunto,
dá todo este processo tão específico em
meio a toda especificidade da infância. de maneira que propõe traçar um paralelo entre as relações étnicas e gênero
O tema proposto tem por objetivo geral compreender a tarefa pedagógica do AS RELAÇÕES ÉTNICAS E DISCUSSÃO
coordenador, tal como a do professor di- DE GÊNERO NO ESPAÇO EDUCACIONAL INFANTIL
ante desta faceta, ou seja, analisar a forma
como o coordenador pedagógico se desenO conceito de gênero está atualmente
volve em situações relacionadas com as
questões de gênero e as relações étnicas associado às relações entre homens e mulraciais no espaço da Educação Infantil, re- heres pelas ciências humanas, de maneira
speitando a especificidade da infância, en- que, a definição mais coerente de gênero é
caminhando e oportunizando ao profes- a que o considera uma categoria relacional.
sor e, por sua vez, vivenciar tais demandas
A construção da diferença entre sexos
direcionadas a priori, para que então, sejam parte natural de cada planejamento. enquanto diferença entre a liberdade e a
sujeição não é fundamental apenas para
E como objetivo específico, procu- uma célebre história política. A estrutura
ra-se compreender o resultado sur- de nossa sociedade e de nossas vidas cotidtido efetivamente na relação com as ianas incorpora a concepção patriarcal de
crianças da educação infantil. E quais diferença sexual. (PATEMAN, 1993, p. 23).
as reais necessidades e possibiliA categoria de gênero tem uma história
dades de uma educação significativa.
que se inicia com o movimento feminista
A problemática deste trabalho está in- nas décadas de 1.960 e 1.970. Este, em
serida na linha de pesquisa, que se detém, sua luta política, percebeu que tinha de
sobre a formação de professores com o construir uma história das mulheres, pois
foco voltado à coordenação pedagógica só assim explicaria a subordinação feminidas unidades de Educação Infantil. Nessa na e a luta delas no decorrer da história.
No entanto, com as mudanças que
visão, o tema norteador é a formação para
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ocorreram no próprio movimento feminista e na concepção de história a partir dos últimos anos da década de 1.970,
a produção historiográfica ocidental se
afastou da política. Esse rompimento
conferiu maior legitimidade acadêmica
ao saber histórico produzida pelas mulheres e agora, também, por homens.
Foi nesse momento, que surgiu em
meados dos anos 80, o conceito de
gênero, construído como um termo
aparentemente neutro e desvinculado da ideologia feminista que usava a
“perigosa” idéia de história das mulheres.
A dominação masculina e a violência
de gênero estão baseadas em percepção
de gênero desenvolvidas e alimentadas
por diversos mecanismos do meio social. As mudanças que surgiram no final do século XX, que já era objeto de
pesquisa da Psicologia e da Antropologia,
passaram a ser, também, uma preocupação atual para os historiadores que trabalham a interdisciplinaridade. Esse conceito questiona a Filosofia e a Psicologia,
porém, a Antropologia lidera esse assunto.
Machos e fêmeas são dois tipos de indivíduos que, no interior de uma espécie,
se diferenciam em vista da reprodução: só
os podemos definir correlativamente. Mas
é preciso observar que o próprio sentido do
seccionamento das espécies em dois sexos
não é muito claro. (BEAUVOIR, 1949 p.33).

ceitos diferentes: Identidade nacional, identidade étnica, identidade social cada uma com suas propriedades.
Conforme nos explica Auad (2006),
educar homens e mulheres, para uma
sociedade democrática e igualitária, requer reflexão coletiva, dinâmica e permanente. É neste processo que o presente
estudo pretende colaborar. Assim, por
desejar contribuir para a construção de
uma educação igualitária e democrática, a seguir está em análise aspectos entre o masculino e o feminino na escola
como instituição, isso em relação à convivência entre meninas e meninos, em
uma determinada realidade educacional.
Auad (2006) nos mostra que, ao considerar as relações de gênero como construções sociais é perceptível que, o conceito feminino ou masculino está atrelado
a um jogo de interesses ou poderes. Logo,
gênero não está inserido estritamente no
significado de masculino ou feminino, pois
essas relações descendem de um composto de representações construídas em
cada sociedade ao longo de suas histórias.
A inserção do capítulo relações étnicas
raciais e gênero vem à tona, a partir das demandas dos grupos de trabalho com gestão
e comunidade escolar. Isso merece destaque, visto que, a necessidade deste trabalho em específico foi entendida, de forma
diferenciada, ou seja, as relações humanas.

A pós-modernidade questiona a conNa educação infantil alguns documenstrução de identidades nas áreas so- tos norteiam o trabalho para que seja
ciológicas linguísticas e por meio da compreendida a especificidade da inteoria da comunicação que gerou con- fância. E, embora a problemática com a
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questão racial tenha sua longa data,
apenas em 2016, onde foi publicado os Indicadores de Qualidade para a Educação
Infantil Paulistana “SMEDOT”, que trata
em capítulo próprio a questão, ou seja,
o trabalho específico que ainda é novo.

a necessidade de aprimorar a formação
dos professores voltando o olhar para a
desigualdade racial, que embora não tenha
sua maior problemática dentro da escola, tem a maior probabilidade de sucesso justamente nesse espaço formador.

SMEDOT (2016) nos faz compreender
questões como: currículo e proposta pedagógica, ou seja, se existe a preocupação
em manter no trabalho docente questões
que possibilitem a compreensão das diferenças tanto étnicas como de gênero; os
relacionamentos e atitudes, onde os professores intervêm em casos de bullying.

No documento analisado, Secretaria
Municipal de Educação. Diretoria de Orientação Técnica. Orientações Curriculares: expectativas de aprendizagem para
a educação étnico-racial na Educação
Infantil, Ensino Fundamental e Médio,
(2008) é possível se perceber a tentativa
de efetivar a Lei 10.639/03 sem delimitar as múltiplas linguagens da infância.

Problemas estes que, perpassam os
muros da escola chegando, por exemplo, as famílias, tal como, a construção
positiva da identidade, preocupação em
que as histórias, filmes e obras levem em
consideração todas as etnias e gêneros.
Conforme nos dá a entender Auad
(2006), tal transformação, melhor sintetizada, seria na direção do desenvolvimento de uma política pública de reflexão sobre o masculino e o feminino.
Essa política educacional poderia promover a igualdade e fazer com que as
diferenças não se confundissem com
as desigualdades. A autora deixa bem
claro que, as características biológicas entre homens e mulheres são interpretadas conforme o entendimento cultural de gênero que possui uma
variação significativa em cada sociedade.

O documento ora citado contextualiza
com as experiências propostas para a educação Infantil, também, em orientações
curriculares. Todavia, é sabido que muitos docentes não têm esta preparação
para efetivá-la no ambiente infantil. Até
porque, a própria lógica, nos diz que as
crianças não se preocupam com esses
assuntos, pois não são preconceituosas.
Não podemos esquecer também de que,
a criança está inserida em uma sociedade
que ainda necessita, por exemplo, das
cotas raciais, para quem sabe daqui a alguns anos aproximar e reparar a igualdade
de direitos. Daí a necessidade de o coordenador pedagógico estar em constante preparação para tratar da efetivação
da Lei no dia a dia da unidade escolar,
por meio dos trabalhos dos professores.

A Lei nº 13.005, de 25 de junho de
2014,
aprova o Plano Nacional da EduA Lei 10.639/03 foi criada a partir das
lutas do movimento negro e veio legitimar cação (PNE), embora com texto modifica
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do ainda prevê a eliminação de toda forma de discriminação, incluindo, portanto,
a discussão de gênero que está presente
mais especificamente para a Educação Infantil, nos seus Indicadores de Qualidade,
documento que visa compreender o seu
funcionamento em ambiente educacional.
No que se refere à discussão de gênero, o documento voltado para a Educação
Infantil, os Indicadores de Qualidade
da Educação Infantil Paulistana (2016),
trazem uma avaliação da instituição que
visa perceber as ações realizadas para
que meninos e meninas do espaço de Educação Infantil sejam tratados com igualdade de direitos, independente do gênero.
Aqui a dinâmica do coordenador ainda
é mais intensificada, visto que, por diversas vezes, o professor se depara com as
famílias que delimitam as ações desejáveis
como sendo “para meninos” e “para meninas”. O que naturalmente pode fazer o professor recuar dentro do seu espaço para
não se deparar com problemas maiores.
O fato é que sabemos que, mesmo dentro do espaço de educação infantil é comum professores repetirem ações aprendidas até mesmo no próprio espaço, como se
fossem passadas de geração para geração.
Dentre elas, podemos citar as fileiras de
meninos e meninas, as caixas de brinquedos
separadas por gênero, os cantinhos com
características de profissões delimitadas
socialmente para homens e mulheres, distintamente, os penteados feitos nos cabelos “mais fáceis”, o repertório de histórias
com princesas necessariamente com per-

fil europeu e a falta de conhecimento da
cultura inserida na própria cultura escola.
É papel então do coordenador possibilitar
reflexões acerca do tempo e espaço no ambiente escolar desafiando uma “lógica” imposta e propondo que a escola de Educação
Infantil seja um espaço para que a identidade seja construída de forma igualitária.

DISCRIMINAÇÃO RACIAL E A
EDUCAÇÃO INFANTIL
Conforme a Lei nº 7.716, de 5 de
janeiro de 1989, nos informa que,
Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional (...)
Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor,
etnia, religião ou procedência nacional.
Compreendendo a educação infantil
como direitos constitucionais adquiridos,
logo, faz-se necessário garantir qualidade
no atendimento para todos e quando isso
é equânime, dizemos da importância de
levar em consideração as especificidades
da infância bem como as especificidades
sociais inseridas no espaço educacional.
De fato, não se trata de um conflito entre indivíduos, mas entre o Estado e uma parcela significativa da população brasileira – ao menos metade
dos brasileiros (as), segundo o IBGE.
Ademais, tão ou mais importante do que
punir comportamentos individuais, necessi
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tamos
de
políticas
públicas,
políticas
educacionais
que
assegurem eficácia ao princípio da igualdade racial. (SILVA JR, 2002, p.12).
Sabemos que, a educação infantil é à
base da estrutura intelectual da criança e
logo a mais importante, visto que, a formação da identidade tem sua maior parte
neste trabalho. É pertinente iniciar este
processo de pensamento na criança para
que ao longo de sua formação ela possa
se sentir representada em estórias, desenhos, arte, profissões entre outras ocasiões. Assim, como é importante que compreenda quando não é ela que está sendo
representada. Conforme ressalta Silva Jr,
Os PCNs (Parâmetros Curriculares
Nacionais), criados pelo MEC em 1998,
apesar do seu caráter de “parâmetro” e
não-obrigatoriedade, é complementar
às orientações curriculares e à LDB/96,
quando propõem a abordagem da “Pluralidade Cultural” como um tema transversal, com os objetivos, entre outros, de
possibilitar o conhecimento do patrimônio
étnico cultural brasileiro; reconhecer as
qualidades da própria cultura, valorizando
a criticamente e enriquecendo a vivência
da cidadania; repudiar e denunciar toda e
qualquer forma de discriminação baseada
em diferenças de raça, etnia, classe social,
crença religiosa, sexo e outras características individuais ou sociais. (2002, p.32).
Para tanto, se em um espaço de educação infantil, onde a criança começa
suas primeiras interações existem apenas bonecas brancas e as estórias para

elas contadas se referem a princesas e
príncipes brancos, a criança negra nunca vai se sentir representada, logo, se
sentirá a quem das demais crianças.
E, se o uso dos brinquedos está limitado
para “meninos” e “meninas”, uma menina
não se sentirá livre ao brincar com um carrinho, tampouco, um menino ao brincar com
uma boneca, assim como a separação das
cores por “cor de menino” e “cor de menina”.

O PAPEL DO COORDENADOR NA
INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Conforme Brasil (2011), A educação se
completa a partir de várias informações, tais
como, as que recebemos em nossa cultura familiar, no convívio social, em relações
de trabalho e comportamentos escolares.
Não há dúvidas de que podemos pensar na escola como instituição que pode
contribuir para a transformação social.
Mas uma coisa é falar de suas potencialidades... uma coisa é falar “em tese”,
falar daquilo que a escola poderia ser.
Uma coisa é expressar a crença de
que, na medida em que se consiga, na
forma e no conteúdo, levar as camadas trabalhadoras a se apropriarem de
um saber historicamente acumulado e
desenvolver a consciência crítica, a escola pode concorrer para a transformação
social; outra coisa bem diferente é considerar que a escola que aí já esteja cumprindo essa função. (PARO, 2005, p.10).
O trabalho do Coordenador Pedagógico
visa traduzir suas atividades que se constitui em estimular o trabalho da equipe; fazer
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parcerias junto aos gestores na elaboração do projeto pedagógico e do plano escolar; labutar na busca de melhorias nos resultados; propor ações
afetivas com intenção de melhorar o desempenho e aproveitamento pedagógico e discutir os resultados tanto em conjunto com o individual. Assim como é
parte do seu trabalho estreitar os laços
entre escola e família para que essa construção perpassa os muros da escola.
Se queremos uma escola transformadora, precisamos transformar a escola
que temos aí. E a transformação dessa
escola passa necessariamente por sua
apropriação por parte das camadas trabalhadoras. E nesse sentido que precisamos ser transformados o sistema de autoridade e a distribuição do próprio trabalho
no interior da escola. (PARO, 2005, p.10).
Objetivamente fazer alterações metodológicas, exercer autocrítica sobre a
ativação no desenvolvimento dos conteúdos e no relacionamento com o aluno; discutir novas metodologias em sentido de
buscar fontes de informações para a equipe.
Uma sociedade autoritária, com tradição
autoritária, com organização autoritária e,
não por acaso, articulada com interesses
autoritários de uma minoria, orienta-se
na direção oposta à da democracia. Como
sabemos, os determinantes econômicos, sociais, políticos e culturais mais amplos é que agem em favor dessa tendência, tornando muito difícil toda ação em
sentido contrário. (PARO, 2005, p.19).

ca de mudanças nas configurações familiares e escolares demonstra que as respostas se encaminham para a compreensão do
papel de cada uma dessas agências e dos
pontos de interseção possível entre elas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A identificação pressupõe a interiorização das regras sociais, exatamente, no
momento em que somos educados da
mesma forma, geração após geração, os indivíduos adquirem padrões morais de sua
cultura, compartilhando hábitos, atitudes,
percepções, motivações, valores, expectativas e padrões de comportamento. São estas práticas que permitem que o indivíduo
se reconheça no seu grupo a partir de
uma dicotomia entre o “nós” e os “outros”.
No caso da identidade de gênero, no
processo de socialização, em que são
incorporados os comportamentos culturalmente padronizados, há uma aquisição dos papéis e dos padrões de
comportamento adequados ao sexo.
O que é designado como uma tarefa feminina em uma determinada cultura
comportamental pode não ser a mesma
atribuída às mulheres de uma outra forma
de pensamento. Nesse contexto, serão os
costumes culturais que definirão quais são
os papéis sociais destinados ao homem
e à mulher. Laraia (2007) nos revela que
muitas atividades que são delegadas aos
homens em uma cultura podem ser exercidas por mulheres em outra cultura.

Portanto, podemos afirmar que a dinâmi-
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Dessa forma, observamos que, se as práticas masculinas e femininas fossem biologicamente condicionadas, todas as pessoas de todas as culturas exerceriam as mesmas atividades, pois já visto que, dentro de uma mesma cultura, os padrões de comportamento são diferenciados conforme o sexo.
Contudo, as diferenças de comportamento existentes entre homens
e mulheres não são determinadas biologicamente; dependem de um
aprendizado e da imitação dos padrões atribuídos historicamente aos
homens e às mulheres e que fazem parte da herança cultural do grupo.
A construção da identidade de gênero é feita pela eliminação de qualquer naturalização das práticas que representam a diferença sexual. As práticas femininas e masculinas são fruto do processo de interiorização do que determinada sociedade considera apropriado para ser ensinado como tarefa exclusiva das mulheres e dos homens.
Neste presente, a identidade das pessoas se mostra bem mais flexível e aberta a mudanças, principalmente por causa do surgimento das novas configurações
de famílias, o aumento do número de divórcios, a queda da taxa de fecundidade e
o crescimento da participação feminina entre a população economicamente ativa.
A contribuição do movimento feminista para a formação do conceito de identidade de
gênero indagou as distinções entre o privado e o público, ou seja, aquilo que era de domínio
da mulher, como a família, o trabalho doméstico e o cuidado com as crianças e a esfera
pública, que outrora era entendida como própria para a atuação política dos homens.
Na concepção de Bourdieu (2003), a educação se traduz como instrumento capaz de reproduzir as condições de desigualdade da sociedade.
Trata-se de uma violência simbólica, capaz de conduzir aquele que é submetido a sua força e influência a conferir total legitimidade daquele
que detém o poder, à medida que diz respeito às concepções interiorizadas nos indivíduos por meio da educação. Nas palavras do autor,
Percebemos, a partir destas considerações, que é fundamental que o serviço
de coordenação escolar promova ações que tenham como objetivo produzir reflexões críticas acerca dos modelos tradicionais de educação, fundamentados na criação de estereótipos de masculinidade e feminilidade.
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Para tal, a instituição escolar deve se constituir como espaço de diálogo e de aprender a
conviver com as diferenças, a partir da construção de uma consciência moral nos alunos,
A gestão democrática da educação, enquanto construção coletiva da organização da educação, da escola, das instituições, do ensino, da vida humana, faz-se,
na prática, quando se tomam decisões sobre todo projeto pedagógico, sobre as finalidades e objetivos do planejamento dos cursos, das disciplinas, dos planos de estudo, do elenco disciplinar e os respectivos conteúdos, sobre as atividades dos
professores e dos alunos necessárias para a sua consecução, sobre os ambientes
de aprendizagem, recursos humanos, físicos e financeiros necessários, os tipos, modos e procedimentos de avaliação e o tempo para a sua realização. (2000, p.310).
Com isso, o papel da escola precisa ser reformulado de modo que se passe a compreender o direito dos diferentes como Direitos Humanos, a partir da construção
de significações e representações não mais fundamentadas nos modelos tradicionais de masculino, tal como, (forte, corajoso, mau aluno) feminino (frágil, delicada, boa aluna), pois sabemos que é dentro da escola que se quebra os paradigmas.
É também dentro da escola que é possível ampliar a discussão acerca das relações étnico
raciais e de gênero e diminuir as ações mecânicas dentro de uma sociedade que ainda carrega diferenças significativas entre negros e brancos, passando pela educação infantil e reverberando ainda nas demais esferas da educação. Cumprindo assim a LEI nº 10.639/03.

VERUSKA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA

Graduação em Pedagogia pela Faculdade Sumaré (2012); Professor de Educação infantil no CEU EMEI Guarapiranga, Professor de Educação Infantil no CEMEI Vila do SOL I.
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O JOGO COMO APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: A primeira infância é uma fase extremamente importante. As crianças estão em formação e em constante desenvolvimento, seus aprendizados bons ou
ruins repercutiram ao longo de suas vidas. Entender como as crianças se desenvolvem em cada faixa etária e como podemos influenciar de modo positivo esse
desenvolvimento proporciona ao educador buscar meios e recursos para provocar estímulos adequados que resultem em melhores oportunidades de aprendizagem a elas. Toda criança tem direito ao brincar. Brincadeiras e jogos quando proporcionados de modo correto são aliados na construção do conhecimento e de
habilidades. O presente trabalho tem como objetivo verificar se o jogo tem um potencial grande de desenvolver habilidades cognitivas, físicas e sociais na educação infantil.
Palavras-chave: Jogos; Desenvolvimento; Criança; Brincar.
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INTRODUÇÃO
A construção de habilidades físicas, cognitivas e sociais nas crianças estão em constante desenvolvimento. Já se sabe que
cada criança se desenvolve em seu tempo.

importante ressaltar, porém, que essas
aprendizagens, de natureza diversa, ocorrem de maneira integrada no processo de
desenvolvimento infantil. (RCNEI,1998).

Embora as crianças desenvolvam suas
capacidades de maneira heterogênea, a
educação tem por função criar condições
para o desenvolvimento integral de todas as crianças, considerando, também,
as possibilidades de aprendizagem que
apresentam nas diferentes faixas etárias.

Esse trabalho foi realizado por meio de
pesquisas. No primeiro capítulo foi abordada a primeira infância e como acontece
o desenvolvimento da criança na primeira infância; Posteriormente, buscou-se
compreender como brincadeiras e jogos
podem favorecer no desenvolvimento das
habilidades físicas, cognitivas e sociais; No
terceiro capítulo são abordados os desafios
para trabalhar o brincar na educação infantil.

Para que isso ocorra, faz-se necessário
uma atuação que propicia o desenvolvimento de capacidades envolvendo
aquelas de ordem física, afetiva, cognitiva, ética, estética, de relação interpessoal e inserção social. (RCNEI,1998, p.12).

O brincar para a criança é natural, a criança é curiosa desde que nasce até pelo
instinto de sobrevivência. Por curiosidade
ela aprende a manipular objetos que sejam
atraentes para ela. Ao manipular objetos ela
faz descobertas, ela constrói conhecimento.

Segundo Vygotsky (1988), a aprendizagem se dá através da interação do sujeito com
o meio em que está inserido. As experiências que as crianças vivenciam num ambiente apropriado, com mediações e recursos adequados potencializam e capacitam
suas habilidades cognitivas, físicas e sociais.

Porém só a criança com o objeto não
é suficiente para desenvolver habilidades
sociais. Por vivermos em sociedade a
criança precisa aprender meios de conviver com o próximo, precisa desenvolver a afetividade, a comunicação, o respeito, a tolerância, compreensão sem
contar as habilidades físicas e cognitivas.

Na instituição de educação infantil,
pode-se oferecer às crianças condições
para as aprendizagens que ocorrem nas
brincadeiras e aquelas advindas de situações pedagógicas intencionais ou aprendizagens orientadas pelos adultos. É
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DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA
NA PRIMEIRA INFÂNCIA

O desenvolvimento é definido como
mudanças nas estruturas físicas e neurológicas, cognitivas e comportamentais que emergem de maneira ordenada e
são relativamente duradouras (MUSSEN,
CONGER, KAGAN, HUSTON, 2001, p. 32).

A primeira infância é o período que compreende o nascimento e os primeiros seis
anos de vida da criança. É uma etapa muito importante para o desenvolvimento e as
experiências dessa época são levadas para
o resto da vida – mesmo aquelas que acontecem durante a gestação ou enquanto o
bebê é pequeno, ainda não sabe falar e nem
tem memória apurada dos fatos que acontecem à sua volta. (FMCSV, 2013, p.07).

O desenvolvimento da criança na fase
neonatal tem início na fecundação - momento de encontro do espermatozóide com
o óvulo - e a partir daí alguns fatores podem
interferir no desenvolvimento natural da
criança nesse período neonatal, tais como:
• Desnutrição materna;
• Uso de drogas (incluído antibióticos,
tranquilizantes,
• narcóticos e alucinógenos);

• O uso de álcool;
• A radiação;
• Stress emocional dentre outros.
As interferências podem afetar o desenvolvimento da criança de modo mais brando, como, agitação e irritabilidade no bebê
após o nascimento ou mais severo, como,
provocar a alteração das informações
genéticas que são transmitidas de célula à célula por meio do DNA ou a morte
do feto, embrião ou mais tarde bebê.

Ao nascer e nos primeiros anos de
vida a criança ainda vai passar por processos de maturação. “a maturação refere-se a uma sequência universal de
eventos biológicos que ocorre no organismo e no cérebro”. (MUSSEN, CONGER, KAGAN, HUSTON, 2001, p.18).

Nesse período da vida conhecido como
sensório-motor, de 0 a 2 anos, ela passa por processos de transformação de
reações motoras, seguindo estágios que
vão de reações que acontecem acidentalmente, reflexos, repetições de ações,
ações intencionais (quando observam
seus efeitos), até invenção de novos esquemas imaginando o resultado possível.
Desse modo, a criança começa a diferenciação entre o seu eu e o mundo
e isso ocorre também no aspecto afeti
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vo, ou seja, o bebê passa das emoções
primárias para a escolha efetiva dos objetos, manifestando sua preferência.

operações mentais da criança nessa idade
se limitam aos significados imediatos do
mundo infantil” (PINHEIRO, 2010, p.21).

Ao mesmo tempo a criança aprende
a organizar suas atividades em relação
ao ambiente, conseguindo isso, passa a organizar as informações recebidas
dos sentidos e, com isso, a aprendizagem vai progredindo com acertos e erros
na tentativa de resolver os problemas.
(PIAGET, 1973 apud BUENO, p.15).

Agora a criança começa a usar imagens
ou palavras que representam objetos que
não estão presentes. É adquirida a linguagem articulada. Mais uma vez os pais ou o
cuidador, ou educador tem importante papel, pois quando são capazes de aplicar a
dosagem certa da permissividade e de autoridade, as crianças acham mais fácil desenvolver um senso de autonomia pessoal.

Seu desenvolvimento emocional se
dá por consequência das interações
dos pais ou de quem as cuida. “Todos
os bebês normais estabelecem ligações
afetivas e muitos teóricos propõem que
uma ligação afetiva segura ou forte fornece a base para o desenvolvimento social e emocional saudável durante a fase final da meninice” (MUSSEN,
CONGER, KAGAN, HUSTON, 2001, p.).

Até os dois anos a criança aprende
pelo processo de valorização e desvalorização dos seus atos, porém não tem
capacidade de exercer uma consciência
moral. Dos 2 aos 7 anos período conhecido como pré-operacional, “é dividido
em dois estágios: de dois a quatro anos
de idade, em que a criança se caracteriza pelo pensamento egocêntrico, e dos
quatro aos sete anos, em que ela se caracteriza pelo pensamento intuitivo. As

A tarefa primordial da criança nessa idade é resolver o conflito entre a
iniciativa e a culpa. Os relacionamentos sociais e as atividades lúdicas preparam a criança para lidar com um mundo mais vasto, fora do círculo familiar.

BRINCAR E A CRIANÇA
Segundo o art. 15 do ECA a criança é
um sujeito de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis.

O art. 16 garante a criança o direito de
brincar, praticar esportes e divertir-se.
Nesse sentido Kishimoto (2010) afirma
que para a criança ter o direito à brincar respeitado ela tem que ter a liberdade de escolher brincar ou não com
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esse ou aquele objeto. Alega que é
possível garantir esse direito às crianças
desde bebês e sugere algumas práticas:
Colocar
brinquedos
e
objetos
na altura do pé do bebê para assim ele ter a possibilidade de decidir se quer ou não interagir com o objeto
Colocar brinquedos e objetos em uma
distância que permita que o bebê que já senta consiga manipular e conhecer as texturas, cores, formas, cheiros, barulhos e etc...

Disponibilizar para a criança que
aprendeu a andar brincadeiras que permitam se mover, empurrar, colocar e
tirar objetos, estimulando o aprendizado da tomada de decisão, organização, movimento do corpo e outros.
Por volta dos 2 anos quando a criança
começa a reproduzir ações dos adultos por
meio da imitação, quando ela está aprendendo sobre a cultura que ela está inserida, propiciar objetos, brinquedos que
represente seu dia-a-dia, como alimentar alguém, ler, modos de se sentar e etc.
Com cerca de 3 anos a criança já consegue assumir um papel social nas brincadeiras de faz de conta, ela não repete
o que o adulto faz, ela escolhe o papel
que quer reproduzir, é fundamental nessa fase oferecer espaços ou cantos mais

variados possíveis para enriquecer o momento de aprendizagem no faz de conta com experiências das mais diversas,
como: brincar de se médico, do lar, cantor, pintor, professor, agricultor, pai, mãe,
mecânico e tantos outros personagens.
Brincar de faz de conta é importante para
aprender a pensar longe, o pensar futuro.
Deve-se ofertar também nessa fase jogos operatórios concretos, que estimulem
o raciocínio e jogos de construção.

A partir dos 4 anos é importante que eles
tenham contato com jogos de regras onde
a criança aprende a partilhar com o outro,
aprende a enfrentar frustrações pois há
momentos em que se ganha e que se perde.
As crianças também criam e definem regras em brincadeiras ou
adaptam as de jogos já conhecidos.
Outros jogos como operatórios
com símbolo, raciocínios matemáticos são mais apropriados para crianças
do
ensino
fundamental.
Kishimoto (2010) também ressalta que
a criança que brinca bastante, desenvolve
habilidades de liderança, criatividade,
flexibilidade, de raciocínio matemático, linguístico, domínio espacial, melhor
desenvolvimento em todas as áreas. Com
brincadeiras a criança aprende a ter domí
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nio do corpo, a se socializar e a pensar.
O jogo e a brincadeira são veículos que une a vontade e o prazer durante a realização de uma atividade, é
o momento em que as regras são criadas, a socialização se fazendo presente.

É a hora em que a criança exercita a
parte física através dos movimentos e
a mente a partir do raciocínio ao desenvolver o jogo. Com essa perspectiva o
ensino por meio lúdico cria ambiente
gratificante e atraente servindo como estímulo para o desenvolvimento integral
da criança (NASCIMENTO, 2009, p.16).

O JOGO COMO METODOLOGIA DE ENSINO

De
acordo
com
Friedmann
(1996)
apud
NASCIMENTO:
O jogo implica para a criança muito mais
do que o simples ato de brincar. Através
do jogo, ela está se comunicando com o
mundo e também está se expressando.
Para o adulto o jogo constitui um “espelho”, uma fonte de dados para compreender
melhor como se dá o desenvolvimento infantil.Daí sua importância. (FRIEDMANN, 1996, p. 14 apud NASCIMENTO).

Quando a criança joga ela está se preparando para vivências da vida adulta. E ao
se observar uma criança brincando é possível analisar o desenvolvimento da criança e as necessidades de aperfeiçoamento. “O jogar é um dos sucedâneos mais
importantes do brincar. O jogar é o brincar em um contexto de regras e com um
objetivo predefinido.” (MACEDO; PETTY;
PASSOS, 2005, p.14 apud MOREIRA).

Tipos de jogos:
Segundo (PIAGET,1945 apud
RINAGA) os jogos podem ser
nizados em três tipos: jogos de
cício, jogos simbólicos e jogos de

MOorgaexerregra.

Os jogos de regra têm as duas características das estruturas anteriores. Os jogos de exercício apresentam a regularidade,
ou seja, o “como fazer” do jogo é sempre o
mesmo, até que se modifiquem as regras.
O que muda nos jogos de regra, é que
essa regularidade deve ser levada em consideração por todos os participantes, já
que a transgressão das regras é considerada falta grave. Os jogos de regra herdam dos jogos simbólicos as convenções.
As regras são combinados arbitrários, criados pelo inventor do jogo ou pelos próprios jogadores.” (MORINAGA, 2003, p15).
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Quando se pretende usar a Brincadeira
eo Jogo como recursos metodológicos, é
necessário reconhecer que só é brincadeira quando a criança decide querer brincar,
se for imposto deixa de ser brincadeira.

Respeitador do direito da criança participar ou não de um jogo. Neste caso o
professor tem que criar uma situação
diferente de participação dela nas atividades como: auxiliar com materiais,
fazer observações, emitir opiniões etc.

Um jogo difícil demais ou muito fácil
pode provocar sentimentos desinteresse
Estimulador, oferecer materiais dos
ou indiferença. Ao trabalhar com o jogo mais variados, indo do simples aos comdeve-se ter o cuidado de que ele esteja ad- plexos, conchas, areia, folhas, papel, brinequado para as crianças que iram joga-lo. quedos fabricados, sucatas, utensílios
domésticos,
equipamentos
eletrônicos, tecidos e etc. De acordo com
O BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFAN- Kishimoto (1988) apud NASCIMENTO:

TIL E SEUS DESAFIOS

Alguns problemas podem ser encontrados quando se tenta trabalhar com
o lúdico na educação infantil. Um deles
é a dificuldade de assumir uma postura adequada para trabalhar com o brincar. Segundo REGO (1996), para se ter
sucesso no trabalho com brincadeiras e
jogos o educador deve assumir o papel de:

O educador pode desempenhar um importante papel no transcorrer das brincadeiras se consegue discernir os momentos
em que deve só observar, que deve intervir na coordenação da brincadeira, ou em
que deve integrar-se como participante
da mesma. (KISHIMOTO,1999, p.05).
RIZZO (1996) apud FONTE o educador:

Facilitador
das
brincadeiras,
Deve ser um líder democrático, que
como um guia no processo.Obser- propicia, coordena e mantém um clima de
vador e coletor informações sobre liberdade para a ação do aluno, limitado
as brincadeiras das crianças para en- apenas pelos direitos naturais dos outros.
riquecê-las em futuras oportunidades.
Organizador das estruturas e espaços
de forma a estimular na criança a necessidade de brincar, também visando facilitar a escolha das brincadeiras.

Deve atuar em sintonia com a criança
para estabelecer a necessária cooperação mútua. Precisa ter antes construído
a sua autonomia intelectual e segurança
afetiva. Precisa aliar a teoria à prática e valorizar o conhecimento produzido a partir desta. (RIZZO, 1996, p.18).
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Kishimoto (1998), alerta que para proporcionar momentos estimulantes de
aprendizado com o brincar na educação
infantil é importante e necessário ter estruturas físicas adequadas, profissionais
suficientes para a quantidade de crianças
de cada turma, formação que valoriza a
prática do brincar com a criança e melhores condições de trabalho. Explica
também que a solução desses problemas
depende de melhores políticas públicas.

CONCLUSÃO
Ao término da pesquisa pude entender que as crianças aprendem e
se desenvolvem por meio das interações com outras crianças, com os adultos e com os objetos que a cercam.
O professor tem um papel muito importante na vida das crianças na fase
infantil, pois é ele quem vai proporcionar, incentivar, orientar e mediar os momentos de interação no período em
que as crianças estiverem na escola.
O
professor precisa estar preparado para
atuar com as crianças da educação Infantil
e, deve saber que vai encontrar dificuldades
e desafios no caminho, que alguns deles
não conseguirá solucionar de imediato,
pois são problemas de outras alçadas, e que
nem por isso deve desistir de oferecer situações de estímulos para desenvolvimento
e aperfeiçoamento das habilidades infantis.

Quando o professor assume a postura
de guia no processo de aprendizagem da
criança ele deve tomar o cuidado de intervir de modo adequado. Reconhecer que só
observar as vezes se faz necessário e que
no observar ele está entendendo como está
acontecendo o desenvolvimento de alguma habilidade na criança; deve saber quando intervir e como, sendo questionador, a
fim de aguçar a curiosidade e aumentar o
desejo da descoberta; analisar o brincar
agora e perceber situações que podem ser
utilizadas posteriormente ou que podem
ser aperfeiçoadas com novas situações.
Quando o professor entende que a
criança aprende brincando, e que brincadeira não pode ser imposta, ele também aprende a respeitar o brincar da
criança fornecendo e disponibilizando
a ela oportunidades de desenvolver habilidades motoras, cognitivas e físicas.
Os jogos na educação infantil, como
ensino fundamental e na vida adulta, por
ser lúdico, é um recurso de aprendizagem de forma divertida que normalmente
seduzem os indivíduos que o jogam.
Quando utiliza o jogo como recurso
metodológico, é preciso planejar como vai
torná-lo atraente, como apresentar o jogo
para as crianças, disponibilizar papéis secundários no jogo para as crianças que não
se interessarem em jogar de imediato, mas
que proporcionem a curiosidade deles e
o querer arriscar-se nos desafios do jogo.
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A IMPORTÂNCIA DA LEITURA NOS DIAS ATUAIS
RESUMO: Todos os seres humanos nascem com a habilidade da leitura e desenvolvem
a escrita ao longo do tempo, entretanto, não se pode ter uma visão simplista do ato
da leitura já que o bom leitor não é aquele que juntar letras para formar palavras, o
bom leitor é aquele que consegue interagir com o texto, de maneira, ampliar ideias,
relacioná-los a outros textos e tirar dele novas proposições. Um lugar propício para
aprendizagem dessa ação é a escola que irá orientar o aluno a tornar-se um leitor proficiente e consciente de sua posição frente a um texto. Ao ler, vamos realizando uma
grande quantidade de operações mentais, de modo que possamos continuar a leitura.
Em alguns momentos, a durante a leitura, podem surgir obstáculos. Daí a importância
das estratégias de leitura e escrita para tornar o processo de ler e escrever em algo que
nos cause a satisfação de objetivo alcançado.
Palavras-chave: Leitura; Escrita; Habilidade.
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INTRODUÇÃO
Nos dias atuais, há uma quantidade
significativa de exigências que cercam
as pessoas. Para conseguir um bom emprego, que ofereça boas condições de
trabalho e salário, é exigido que a pessoa
tenha criatividade, proponha soluções,
seja dinâmica e participativa, entre outras coisas mais. Todas essas exigências
criam a necessidade de uma maior participação social, uma maior compreensão
da sociedade e de seu funcionamento.

A leitura e a escrita estão presentes
nessa sociedade e é um meio de melhor compreendê-la. Por meio de diversos meios de informação e conhecimento, adquirimos saberes necessários para
podermos além de pertencer, participar
de uma sociedade e assim, contribuir
para o seu desenvolvimento e avanço.

O dicionário Aurélio define ler como
verbo transitivo direto que pode significar: “percorrer com a vista (o que está
escrito), proferindo ou não as palavras,
mas conhecendo-as, ver e estudar (coisa escrita), decifrar e interpretar o sentido de, perceber, adivinhar e ver as letras do alfabeto e juntá-las em palavras”.
Das várias definições que pode ter o
“ler”, o importante mesmo é o que se
faz desse ato: a leitura que pode ser em
voz alta, baixa ou silenciosa, mas pre-

cisa existir uma troca entre quem lê e o
que se lê. Quer dizer, se por um lado ler
significa conhecer, interpretar, decifrar,
do outro, está leitura que é um processo de interação entre o leitor e o texto.
Portanto, mais, ainda, entre leitor, texto
e autor. Segundo Silveira (1998, p. 137):

Ler não é apenas relacionar significantes escritos a significados linguísticos,
conforme a crença dos estruturalistas,
ou seja, um ato de decodificação, realizado a partir do conhecimento que os
falantes têm do sistema de uma língua;

Portanto, ler não se reduz a saber decifrar letras e reconhecer palavras escritas,
ainda que essa seja a crença corrente em
nossa escola que entende que para ser
bom leitor basta conhecer a ortografia,
o vocabulário e as regras gramaticais da
frase. Ler é um processamento cognitivo
complexo das informações que produz
internacionalmente conhecimentos novos para o leitor (SILVEIRA, 1998, p. 137).

Quer dizer que o momento da leitura é
um momento de interação, de troca, de
compartilhar, mas, ler e a leitura são atos
vazios de significados, se nesse processo
não consideramos o leitor e o texto, pois,
é o leitor quem constrói significado de um
texto por meio da leitura já que relaciona
conteúdos, ativa conhecimentos pré-existentes e abre o olhar para novas possibi
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lidades. Sendo assim, definimos o campo
de interação entre leitor e autor: o texto.

significativa, para tanto, como dito anteriormente, deve-se existir um objetivo.

De acordo com Koch (2005b, p.17),
o “texto é um evento dialógico (interacional), lugar de interação entre sujeitos
sociais contemporâneos ou não, (co-)
presentes ou não, do mesmo grupo social ou não, mas em diálogo constante”.
Ainda, para Koch (2004a, p. 12), o texto
pode ter várias concepções, entretanto, toma-se por base, para este trabalho,
a definição de concepção de base sociocognitiva interacional de texto como lugar de interação entre atores sociais e
de construção interacional de sentidos.

Porém para alcançar o objetivo de uma
leitura, é necessário que se crie algumas
estratégias. Para Koch (2007 c) a leitura de
um texto exige muito mais que o conhecimento linguístico compartilhado pelos
interlocutores, pois, exige-se que o leitor
mobilize inúmeras estratégias linguísticas
e cognitivo-discursivas, a fim de levantar
hipóteses, preencher lacunas apresentadas pelo texto; portanto, o leitor nesse
processo é ativo, autor e leitor devem ser
vistos como estrategistas na interação pela
linguagem, pois, ambos estão construindo
um diálogo em que o leitor está diante de
palavras escritas por um autor que não está
presente para completar as informações.

O diálogo estabelecido entre leitor e
texto é motivado por algo exterior, tais
como, devanear, entreter-se; informar-se;
seguir uma pauta de instruções para realizar uma determinada atividade (cozinhar, conhecer as regras de um jogo), etc.
Ou seja, para que exista a presença de um
leitor ativo que processa e examina o texto, é necessário um objetivo para guiar a
leitura; em outras palavras, sempre que
lemos algo, lemos por uma finalidade.
Dessa forma, entende-se que ler é construir significados, ou seja, a leitura é um
processo mediante o qual se compreende
a linguagem escrita, sendo o leitor um
sujeito ativo que interage com o texto
porque busca algo nele. Portanto, quando pensamos na leitura com finalidade
pedagógica, só podemos dizer que ela
foi eficiente se resultar em aprendizagem

Portanto, ao ler, começamos a interagir
com o texto quando acionamos os conhecimentos prévios de que dispomos, sejam
sobre o mesmo assunto ou de algo que nos
parece relacionado, de modo que possamos
atribuir significados às palavras, às frases e
aos parágrafos que lemos. Os nossos conhecimentos prévios serão confirmados ou
refutados durante a leitura. Nesse processo, relacionamos as novas informações ao
repertório que já dispomos, ampliando-o
e/ou transformando-o qualitativamente.
O leitor experiente tem duas características básicas que tornam a leitura
uma atividade consciente, reflexiva e intencional: primeiro, ele lê porque tem algum objetivo em mente, isto é, sua leitura
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é realizada sabendo para que está lendo, e, segundo, ele compreende o que lê,
o que seus olhos percebem seletivamente
é interpretado, recorrendo a diversos procedimentos para tornar o texto inteligível
quando não consegue compreender (KLEIMAN, 2000, p. 51, apud KRIEGL, 2002).
A leitura e a escrita estão presentes nessa sociedade e é um meio de melhor compreendê-la. Por meio de diversos meios de
informação e conhecimento, adquirimos
saberes necessários para podermos além
de pertencer, participar de uma sociedade e
assim, contribuir para o seu desenvolvimento e avanço. Segundo Freire (1982, p.23):
A compreensão crítica do ato de ler não
se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas
se antecipa e se alonga na inteligência
do mundo. […] Linguagem e realidade se
prendem dinamicamente. […] A leitura do
mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica a continuidade
da leitura daquele (FREIRE, 1982, p. 23).
A leitura e a escrita fazem parte de nossas
vidas antes mesmo de nos apropriarmos
delas, e com elas convivemos e nos relacionamos com a sociedade. A Alfabetização,
por muitos anos, foi entendida apenas
como a decifração do código. Esse limitado
e simplista entendimento do que seria Alfabetização, era o que determinava quando a pessoa era alfabetizada ou analfabeta.

O uso de habilidades de leitura e escrita para o funcionamento e a participação
adequados na sociedade, e para o sucesso
pessoal, o letramento é considerado como
um responsável por produzir resultados
importantes: desenvolvimento cognitivo e econômico, mobilidade social, progresso profissional, cidadania (SOARES,
2004 apud BRILHANTE, 2010, p. 07).
Faz-se necessário novas práticas de
ensino nas escolas, onde os alunos não
apenas se apropriem do código, realizando leituras e escritas mecânicas,
mas um ensino significativo, que permita ao aluno entender e se apropriar
da complexidade do mundo da escrita.
Os alunos devem ser estimulados a pensar, a se comunicar, a sentir, a correr atrás
de seus objetivos, sonhos e direitos, e o
mundo da escrita oferece esses estímulos.
Ao chegar à escola, a criança já tem um
repertório de conhecimentos adquiridos
cotidianamente, cabe a instituição escolar dar continuidade a este processo, promovendo uma aprendizagem significativa
das diversas funções da leitura e escrita.
Por fim, ao ler, vamos realizando uma
grande quantidade de operações mentais, de modo que possamos continuar a
leitura. Em alguns momentos, a durante
a leitura, podem surgir obstáculos. Daí a
importância das estratégias de leitura para
tornar o processo de ler em algo que nos
cause a satisfação de objetivo alcançado.
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LEITURA: UM PROCESSO AL- está desamparado, temos condições
de fazer algumas coisas sozinhos [...].”
FABETIZADOR
A leitura é importante no desenvolvimento intelectual e emocional da criança e consequentemente transpassa para o ambiente
escolar, chegando assim nas salas de aula.
Ao realizar uma leitura em sala de aula,
o professor introduz na aprendizagem do
educando sua interação com o mundo letrado e facilita o desenvolvimento no processo da alfabetização, ao pensar na leitura sobre um processo decodificador na
alfabetização surgem alguns problemas.
Ao pensarmos no processo da leitura o educando tem que buscar compreender e pensar a respeito do significado que a leitura representa para si.
Segundo Martins (1986, p.12) “[...] ninguém ensina ninguém a ler: o aprendizado
é, em última instância, solitário embora se
desencadeia e se desenvolva na convivência com os outros e com o mundo.” O ato
de ler está além da obrigatoriedade, pois
a leitura transpassa o simples fato de saber ler, sendo que a leitura simplesmente
pela leitura não tem significado algum.
Pois a busca e o prazer em ler um livro
ou um texto vão além do ensino escolar,
salvo que para aprender a apreciar uma
leitura não necessariamente está relacionado ao aprendizado em sala de aula.
Lê-se em Martins (1986, p.12), “[...]
aprendemos a ler apesar dos professores; que, para aprender a ler e compreender o processo da leitura, não

O conceito de leitura trabalhado nas
escolas algumas vezes não facilita a interação do educando com a leitura que está
sendo feita em sala de aula, ou seja, fazer a leitura pela simples leitura (aprender
por aprender). Sem buscar interagir esse
momento como um processo eficiente de
comunicação entre o educando e a leitura, tornando somente uma prática de
rotina em que os alunos já estão inseridos e não possibilitando uma interação
da história ao imaginário do educando.
Conforme Martins (1986, p.23), “muitos educadores não conseguiram superar a prática formalista e mecânica, enquanto para a maioria dos
educadores aprenderem a ler se resume
à decoreba de signos linguísticos [...].”
Com isso notamos nas salas de aula,
que muitas vezes a leitura de textos
não têm significado e não fazem parte do contexto do educando. Com
uma leitura mecânica e sem emoção a
aprendizagem acaba tornando-se um
momento ineficiente na busca pelo entendimento do educando com o mundo letrado.
A leitura feita nas escolas, não possibilita o verdadeiro entendimento no desenvolvimento do educando em sua vida social. Com isso o simples acontecimento
de ser alfabetizado já e o suficiente para a
formação da criança com o mundo letrado.
Para Martins (1986, p.23), “uma vez
alfabetizada, a maioria das pessoas se
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limita à leitura com fins eminentemente pragmáticos, mesmo suspeitando
que ler significa inteirar-se do mundo [...].”
Aprimorando a leitura com ênfase no
processo da alfabetização, o educador
poderia unificar esses dois métodos na
construção da aprendizagem do educando. Facilitando sua interação com ambos,
o educador precisaria olhar a criança como
sujeito único no processo educacional.
Com a falta de oportunidades para
muitas crianças, a escola torna-se o único local de aprendizagem e transmissão
de conhecimento no processo da leitura
e escrita. Assevera Martins (1986, p.25),
“[...] a escola é o lugar onde a maioria
aprende a ler e escrever, e muitos têm
sua talvez única oportunidade de contato com os livros, estes passam a ser
identificados com os livros didáticos.”
Porém, esses livros didáticos, muitas
vezes, são textos que fogem do contexto
do educando, tornando assim uma leitura
pragmática e sem valor. Sem estímulo pela
leitura, o educando perde algumas vezes
à vontade em ler e até mesmo em ouvir,
pois ler por obrigatoriedade muitas vezes
faz com que o educador transmita uma leitura mecânica e sem emoção, tornando assim uma prática massacrante e sem efeito.
Esse problema não está simplesmente
nos livros didáticos e nem na maneira em
que a educadora ensina em sala de aula, vai
além do presente. Segundo Weisz (2009)
“Como as crianças constroem hipóteses
sobre a escrita e seus usos a partir da participação em situações nas quais os textos

têm uma função social de fato frequentemente as mais pobres são as que têm as
hipóteses mais simples, pois vivem poças
situações desse tipo” (WEISZ, 2009, p. 21).
De acordo com Martins (1986, p.27), [...]
nosso sistema educacional, de uma formação eminentemente livresca e defasada
em relação à realidade, ainda fomentada
pela escolástica cristã que orientou os Jesuítas, os primeiros educadores do Brasil.
Como notamos à educação ainda sofre
a influência forte dos ensinamentos Jesuítas. Com isso a leitura escolar propicia
uma aprendizagem fora do contexto em
que os alunos se encontram atualmente.
Com o avanço da tecnologia os meios de comunicação estão disponíveis
para os alunos, facilitando o fácil acesso a outra maneira de mundo letrado. Devido a esses avanços, a escola
está ficando distante dessa realidade
em que seus alunos estão inseridos.
De acordo com Weisz (2009, p.23),
“[...] a função do professor é criar as
condições para que o aluno possa exercer a sua ação de aprender participando de situações que favoreçam isso.”
Entretanto a escola precisa formar
sua prática no processo de leitura nas
salas de aula, valorizando as diferentes
fontes da aprendizagem e ampliando
um mundo letrado em que o educando venha a se interessar e participar de
maneira consistente e significativa.
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Segundo Martins (1986, p.29), “[...]
a noção de leitura pressupõe transformações na visão de mundo em geral e
na de cultura em particular.” Apesar de a
leitura ser utilizado como momento de
transmissão de conhecimento não significa que este seja o único objetivo. Este
processo passa por momentos de reflexão e não deve ser massacrante e sim um
meio de levar o educando ir além do seu
imaginário, ou seja, fazer com que a leitura consiga mexer com seu emocional, sua
afetividade e com seu intelectual, assim
abrindo os horizontes do conhecimento de
mundo possibilitando momentos únicos.
Para fazer com que a leitura se torne
prazerosa e significativa para quem está
lendo ou ouvindo são necessários dois aspectos. Conforme Martins (1986, p.32),
“decodificar sem compreender é inútil;
compreender sem decodificar, impossível.”

de dar sentido a eles, compreendê-los.”
Com isso o estímulo pela leitura tem
que começar na infância, pois à criança demonstra mais interesse se forem
estimuladas desde pequenas ao mundo letrado, então é importante habituar à mesma com palavras e símbolos.
Na infância quando estimulada, à criança desperta o desejo de saber, com isso
o ato de ler provoca uma fácil adaptação
no processo da alfabetização e quanto
maior for o contato com o mundo letrado
mais a criança será estimulada à leitura.
Para Martins (1986, p.40), “essa leitura
sensorial começa, pois, muito cedo e nos
acompanhada por toda a vida. Não importa se mais ou menos minuciosa e simultânea à leitura emocional e racional.”

Ao estimular o educando a escola passa
por uma estrutura formativa em um ambiente de formação de leitores. Por isso preAo fazer uma leitura é necessário cisa facilitar a aprendizagem com vista à alcompreender o que o autor quer trans- fabetização de maneira clara e objetiva no
mitir, ou seja, é entender o que ele quer qual leva às crianças a conhecer diferentes
dizer. Entretanto essa leitura não é um gêneros textuais e propiciá-los a vivenciar
simples conhecimento de letras ou pa- histórias emocionantes. Interagindo ações
lavras e sim saber como interpretar e para aguçar o imaginário das crianças,
dar sentido ao que o autor que passar. possibilitando que busquem compreender
melhor o mundo em que estão inseridos,
Essa leitura depende exclusivamente do ou seja, uma visão mais crítica do mundo.
leitor, do seu entendimento e do que representa para si, pois a leitura não é nada menos
Para iniciar uma leitura na infância
que uma busca individual do conhecimento. um gênero sugestivo para começar seria o poético, sendo que desde cedo às
De acordo com Martins (1986, p.32), “[...] crianças estão em contato com a músio leitor participa com uma aptidão que não ca infantil. O educador poderia utilizar
depende basicamente de sua capacidade de seus versos no desenvolvimento da
decifrar sinais, mas sim de sua capacidade aprendizagem, pois seu formato apre
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senta constantes alterações e configura
uma ordem de palavras em cada estrofe,
mantendo assim uma estrutura poética.
Ao introduzir um texto em sala de aula o
educador pode utilizar de várias manobras
para criar um ambiente propício em que o
educando consiga se sentir parte da história.
Ao elaborar um clima e importante que o
professor utilize elementos envolventes.
De acordo com Martins (1986, p.43),
“[...] esse jogo com o universo escondido num livro vai estimulando na criança a descoberta e aprimoramento da
linguagem, desenvolvendo sua capacidade de comunicação com o mundo.”
Por meio disso constatamos a importância de escolhermos bem os primeiros livros
a serem introduzidos na vida das crianças,
sendo que essa escolha precisa levar em
consideração a idade da criança e o contexto que se encontram, pois ao apresentar
um livro espera-se que desperte na mesma
o interesse em se aprofundar na leitura.
Segundo Martins (1986, p.43), “esses primeiros contatos propiciam à criança a descoberta do livro como um
objeto especial, diferentes dos outros
brinquedos, mas também fonte de prazer.”
A criança em processo da aprendizagem da leitura tem maior acessibilidade que o adulto, pois a leitura torna-se interessante da mesma na busca
pelo desconhecido, aflorando sua curiosidade e sua capacidade de imaginar.
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ESTRATÉGIAS DE LEITURA E
ESCRITA
O ato de ler ativa uma série de ações na
mente do leitor, por meio das quais ele extrai informações. Segundo Koch (2005), a
mobilização desses conhecimentos por ocasião do processamento textual realiza-se
por meio de estratégias de diversas ordens:
Cognitivas:
inferências,
focalização,
a
busca
de
relevância.
Sociointeracionais: preservação das
faces, polidez, atenuação, atribuição de
causas a (possíveis), mal-entendidos, etc.;
Textuais: conjunto de decisões concernentes à textualização, feitas pelo produtor do texto, tendo em vista seu “projeto
de dizer” (pistas, marcas, sinalizações).
Segundo Valls (1990, apud SOLÉ, 2008,
p. 69), a estratégia é uma forma de “regular
a atividade das pessoas, à medida que sua
aplicação permite selecionar, avaliar, persistir ou abandonar determinadas ações
para conseguir a meta que se propõe”.
Assim, de acordo com Scott (apud KATO,
2007, p. 131), se organizássemos as estratégias de forma de máxima teríamos:
I Estratégias cognitivas:
1. Pressupõe que o texto apresenta ordem canônica.
2. Pressupõe que o texto seja coerente.
II Estratégias metacognitivas:
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Explicite claramente seus objetivos para
a leitura. Exemplos:
- Procure o tema do texto.
- Analise a consistência interna do texto.
- Compare o que texto diz com o que
você sabe sobre o assunto e veja se as
duas informações são coerentes, etc.
2. Monitore sua compreensão tendo em
mente esses objetivos.
Assim, as estratégias cognitivas “munem o leitor de procedimentos altamente
eficazes e econômicos, responsáveis pelo
processamento automático e inconsciente”, enquanto, as estratégias metacognitivas “orientam o uso dessas estratégias para se automatizá-los em situações
problemas.” (KATO, 2007, p. 135)
Entretanto, para Solé (2008, p.69-70),
estratégias de compreensão leitora são
procedimentos de caráter elevado, as quais
envolvem a presença de objetivos a serem
realizados e o planejamento das ações que
são desencadeadas para atingi-los, assim
como sua avaliação e possível mudança.
Ou seja, uma das características das
estratégias consiste no fato de não prescreverem totalmente o curso de uma
ação, elas são suspeitas inteligentes, embora, arriscadas, sobre o caminho mais
adequado que se deve seguir. Então, ao
ensinar estratégias de leitura em sala de
aula, deve-se ter em mente que as técnicas que não são como receitas infalíveis
na construção de um aluno-leitor proficiente, mas auxiliam o aluno a alcançar os

objetivos propostos. Dessa forma, as estratégias de compreensão e de interpretação representaram a possibilidade de
proporcionar meios de amadurecimento
e autonomia para o leitor em formação,
prioridade da prática pedagógica, porém,
deve-se ser consciente das dificuldades
inerentes ao processo, mas certos da capacidade de transformação nele contida.
A leitura é essencial em qualquer área
do conhecimento e por esse motivo
deve ser sempre repensada e refletida
com o intuito de ser melhorada, tornando-se prazerosa, reflexiva e significativa,
tornando-se então o mais interessante
possível para as crianças, criando dessa
forma, o hábito de escutar e ler os mais
variados textos, agindo como instrumento significativo na vida cotidiana.
Para Solé (2008), poder ler e compreender e interpretar textos escritos de
diversos tipos com diferentes intenções e
objetivos, de maneira a contribuir de forma decisiva para autonomia das pessoas,
na medida em que a leitura é um instrumento necessário para que nós manejamos com certas garantias em uma sociedade letrada. Porém, para alcançar
esse objetivo, é necessário que o professor tenha claro as estratégias de leitura
que serão necessárias para o processo.
Ainda, Solé (2008) ressalta que a maior
parte das atividades escolares é voltada
para avaliar a compreensão da leitura dos
alunos e não para o ensino de estratégias
que formem o leitor competente. Portanto, o trabalho com a leitura em sala de
aula é apresentado pela autora consiste
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em três etapas de atividades com o texto: o antes, o durante e o depois da leitura.
Muito já se equivocou ao analisar a fala
em relação às normas codificadas pela
gramática, pois tanto a fala quanto a escrita devem ser observadas como metodologias e categorias de análise adequadas.
De acordo com Marcuschi (2007, p. 16):
As línguas se fundem em usos e não o
contrário. Assim, não serão primeiramente
as regras da língua nem a morfologia os
merecedores de nossa atenção, mas os usos
da língua, pois o que determina a variação
linguística em todas as suas manifestações
são os usos que fazemos da língua. São as
formas que se adequam aos usos e não
o inverso (MARCUSCHI, 2007, p. 16).
O professor pode gerar essa motivação
pela leitura quando aborda aspectos da vida
do autor, proporcionando ao aluno uma
intimidade, uma forma de fazer com que o
aluno tome parte da vida e identifique-se
com esse alguém, reconhecendo em sua
vida aspectos semelhantes a sua e/ou admirando características que julgue importante. Outro ponto importante para a motivação é a descrição do gênero literário que
irá ler, mostrando sua história e formação
durante o tempo. Porém, nada disso vale,
se falta no professor o gosto pela leitura.
Segundo Manguel, em seu livro Uma
história da leitura (2001), desde os tempos
primórdios as palavras, que eram escritas
em tabuletas, destinavam ser a serem lidas em voz alta. A leitura quieta, silenciosa, era algo fora do comum e tornou-se
usual somente no século X, no Ocidente.

É nesse contexto que Manguel (ibidem) chama a atenção, para o fato de que:
A frase clássica scripta manent, verba
volant – que veio a significar em nossa
época, “a escrita fica, as palavras voam” –
costumava expressar exatamente o contrário: foi cunhada como elogio a palavra
dita em voz alta, que tem asas e pode voar,
em comparação com a palavra silenciosa
na página, que está parada, morta. Diante
de um texto escrito, o leitor tem o dever de emprestar voz às letras silenciosas,
a scripta, e permitir que elas se tornem,
na delicada distinção bíblica, verba, palavras faladas – espírito (2001, p. 61-62).
Manguel (2001) afirma ainda que:
Em algumas diferentes culturas, desde a
Idade Média até os dias de hoje, a compreensão plena de textos, geralmente os
sagrados, não exigiam apenas os olhos,
mas também o resto do corpo, um ritmo,
onde corpo e mente, enquanto processam a realidade física dos sons, “falam”,
expressam-se (MANGUEL, 2001,p.62).
O autor explicita que, como as leituras eram feitas em voz alta, a escrita que compunham os livros, não
precisava ser separada por unidades
fonéticas, assim, as palavras eram amarradas juntas, em frases contínuas.
Na antiga escrita em rolos, as palavras
eram segmentadas, não havia maiúsculas e minúsculas e nem pontuação,
porque era um tipo de texto, destinado
a quem lia em voz alta, “alguém que permitiria ao ouvido desembaralhar o que
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balho com a oralização da escrita deve ser
feito para favorecer uma boa compreensão
do texto: Falar alto e dis-tin-ta-men-te,
nem muito rápido, nem muito lentamente,
gerenciar pausas para permitir a assimilação do texto, ou seja, para isto também
É possível corroborar tais fatos as ide- é necessária uma intervenção sistemática.
ias de Isabel Solé, no livro “Estratégias
Para os autores, é o oral da escride leitura”, (1998), no qual enfatiza, que
atualmente “ler para praticar a leitu- ta que se aprende na escola, aquele que
ra em voz alta” é um objetivo muito fre- antecede a escrita, pois assim é possível
quente do ensino de leitura, e que rara- encontrar ideias e por meio das informente pode ser exercitado fora da escola. mações grafofonêmicas, passar ao escrito.
ao olho parecia uma linha contínua de
signos” (2001:64), por isso, era preciso
ensaiar os textos antes, pois as leituras,
à primeira vista, eram um ato incomum,
que causavam erros de interpretação.

Geralmente pretende-se com tal atividade que os alunos leiam com “clareza”,
pronunciando adequadamente, respeitando as normas de pontuação e com a
entonação desejada. Porém, para que
isso aconteça, é objetivo primordial que
o aluno tenha feito uma leitura antes e
compreendido o “texto nunca lerá em voz
alta em texto para o qual não se disponha
de uma compreensão” (Solé 1998, p. 97).

Às vezes, numa aula de elocução em
que o ponto de partida foi um texto escrito e que introduz o aluno às normas da
escrita em situações de produção oral, a
intervenção mais frequente e mais típica é ‘faça uma frase completa’. Isso é
muito frequente na declamação de poemas (...) e na leitura em voz alta, que
representa 70% das atividades orais
(DOLZ E SCHNEUWLY 2004, p. 133).

Para a autora, ler para comunicar um texto a outras pessoas é um recurso de leitura
próprio de grupos de atividades. O objetivo da mesma é que as pessoas para a qual
você se dirige compreendam a mensagem.
Mas para que ela seja compreensível aos
outros é preciso que o leitor utilize alguns
recursos, próprios desse tipo de texto: entonação, pausas, exemplos não lidos, ênfase
em determinados aspectos, entre outros.

Neste sentido, já que a leitura em voz
alta ocupa uma boa parte dos trabalhos
com a linguagem oral, os autores enfatizam que a oralização é também uma forma
de enfeitar a linguagem, pois através dela
e de acordo com cada situação é possível
captar a atenção da audiência, variando
a voz, gerenciar o suspense, seduzir, etc.

Segundo Dolz e Schneuwly (2004), a
oralização da escrita ou leitura em voz
alta comporta diversas características que
fazem parte do modelo didático de trabalhos com a oralidade na escola. Um tra-

Tal recurso também ajuda na estruturação de uma exposição, isso quando a
voz marca uma mudança no nível textual,
e por isso deve ser feito através de um trabalho sistemático, pelo professor, pois não
é um trabalho simples, que pode ser feito
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de qualquer forma, requer planejamento
didático, trabalho com entonação, pausas,
expressividade oral, etc., sem contar que
a oralização de um escrito inclui também
a gestualidade, a cinestésica, a proxêmica: um certo gesto que ilustra o propósito, como uma postura que cria a conivência; a mão que esconde as partes etc.¨”
(MARCUSCHI E DIONÍSIO. 2004, P. 226).
Portanto, percebe-se que a leitura e a escrita estão interligadas, de forma que ao ler o indivíduo estará treinando a escrita por meio da oralidade,
mas para que isso aconteça é necessário
se trabalhar com estratégias diversas.
De acordo com Rezende (2001,
p.12), “Diante de inúmeras externalidades positivas que a educação pode
promover na sociedade, sua produção
pelo governo com caráter gratuito ou
subsidiado se torna extremamente
necessária” (REZENDE, 2001, p.12).
Por meio de programas governamentais de incentivo à leitura, as pessoas ampliam seus conhecimentos, dando mais
significado aos textos, noticiários diversos, refletindo a respeito da atualidade.

OS GÊNEROS TEXTUAIS
Para os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (PCN) do Ensino Fundamental, ciclo II, uma das metas é a
de que a escola possibilite a compreensão
crítica, por parte dos alunos, dos vários
gêneros discursivos com que o cidadão
lida no cotidiano. Por isso, o mesmo coloca
também como um dos seus objetivos gerais

para o ensino fundamental, que os alunos
sejam capazes de: “posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtivamente
nas diferentes situações sociais, utilizando
o diálogo como forma de mediar conflitos
e tomar decisões coletivas”. (1997, p. 2)
Neste sentido, é possível corroborar
tal diretriz com Dolz e Schneuwly (2004),
pois os autores explicitam que fazendo
um bom trabalho com os gêneros textuais
orais, através de sequências didáticas, é
possível possibilitar o desenvolvimento da
competência oral dos alunos, desde situações públicas escolares e para além delas.
Segundo Dolz e Schneuwly (2004), em
qualquer situação comunicativa, seja ela de
fala ou de escrita, usamos elementos adequados para cada situação: “Não escrevemos da mesma maneira quando redigimos
uma carta de solicitação ou um conto, não
falamos da mesma maneira quando fazemos uma exposição diante de uma classe ou
quando conversamos à mesa com amigos”
(DOLZ e SCHNEUWLY, 2004, p. 97).
Tais assertivas, reforçam os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) que
confere à escola o papel de ensinar os
alunos os usos adequados da língua em
diferentes situações comunicativas, de
ensiná-los a utilizar, da melhor maneira a linguagem em instâncias públicas
e, cada vez mais, de fazer o uso da língua oral de forma mais competente.
Para Dolz e Schneuwly (2004) podemos chamar de “gênero de textos” os textos que são produzidos em condições
diferentes, mas em alguns casos em situações e com características semelhantes.
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Esses gêneros facilitam a comunicação seja ela de situação formal ou informal, e ao fazer um trabalho adequado com os mesmos, possibilita-se que
o aluno aprenda a falar ou escrever de
uma maneira adequada a cada situação.
Por tudo isso, os autores enfocam que
a escola deveria iniciar o trabalho com os
gêneros que o aluno ainda não domina,
de difícil acesso, com os gêneros públicos
e não os privados, pois, estes os alunos já
dominam. Estes autores tratam em “Sequência didática para o oral e a escrita:
apresentação de um procedimento” de
como é possível desenvolver trabalhos
com os gêneros textuais orais e escritos
através de sequências didáticas – conjunto de atividades escolares organizadas em torno de um gênero textual oral
ou escrito – e a finalidade da mesma é
proporcionar a apropriação dos gêneros.

das revistas em quadrinhos. Além disso,
temos a escrita produzida nas condições
mais espontâneas em textos de cartas,
bilhetes e outros que não preenchem os
requisitos da língua padrão, mas, nem
por isso, deixam de ser textos escritos
altamente comunicativos e praticados
(MARCUSCHI E DIONÍSIO 2004, p. 65)
Assim, os autores afirmam que
a escrita não padrão está se tornando a cada dia, mais difundida.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
No decorrer desse artigo foram apresentados autores que dissertam a respeito
do tema em questão. O tema tratado é
complexo e para que compreendemos um
pouco mais a respeito da alfabetização,
letramento e a importância da leitura, foi
feita uma abordagem por meio de pesquisa bibliográfica e internet, para facilitar
um pouco mais a visão sobre o tema.

Dolz e Schneuwly (2004), os gêneros
textuais sejam eles orais ou escritos são
ao mesmo tempo complexos e heterogêneos, produtos socio histórico, por isso
respondem perfeitamente às concepções
de desenvolvimento da linguagem, pois CONSIDERAÇÕES FINAIS
para os mesmos, em uma situação de interNo início da alfabetização, muitos
ação, o gênero é instrumento de comunicação, “interface” entre os interlocutores, alunos ainda não se apropriaram do
definindo para o enunciador o que dizer código da escrita, dessa forma, a leie a forma de dizê-lo para o destinatário. tura estimulada por meio de variados
contextos torna-se fundamental duDe acordo com Marcuschi e Dionísio rante o processo ensino aprendizagem.
(2004, p. 65). É sabido que podemos ter
Ao chegar a escola, a criança já posuma escrita não-padrão. Basta folhear a
literatura de cordel, os poemas dos poet- sui conhecimentos prévios de acordo
as regionalistas e boa parte da literatura com seu cotidiano, cabendo a escoexistente no País, bem como a maioria la dar continuidade ao desenvolvimen
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to desses conhecimentos, promovendo uma aprendizagem significativa
das diversas funções da leitura e escrita.
Para que a alfabetização se torne significativa as crianças devem receber os mais
variados estímulos, por meio de estratégias
de leitura que fazem parte do seu cotidiano. O professor deve auxiliar e estimular
seus alunos a compreenderem que cada
texto tem um objetivo, se apresentando
em situações diversas de comunicação.
A leitura abre as portas ao conhecimento, tornando-se um corrimão para o
educando, auxiliando a estabelecer valores que utilizará ao longo de sua vida
e durante seu cotidiano. Nota-se que
a leitura é um meio de compreensão,
abrindo caminhos para o conhecimento,
criticidade e liberdade, tornando-se significativa no processo ensino aprendizagem, fundamentalmente na alfabetização.
Se o objetivo que se possui, ao ensinar a língua oral, é o de propiciar aos
alunos o falar com desenvoltura, permitindo-lhes expor suas ideias sem inibição,
seja declamando, dramatizando, contando histórias ou entrevistando, esse resultado só é alcançado se for ensinada
uma coisa de cada vez, com planejamento de todas as etapas do trabalho, acompanhamento e avaliação do processo.
Importante salientar que é um equívoco se pensar que, pela razão de os alunos
já dominam a fala muito antes da idade
escolar não mais é necessário ensinar
outros usos e formas de linguagem oral.
O domínio de um único gênero oral não

significa que os demais também já estejam dominados. Saber expor um assunto para uma plateia não significa saber participar de um debate público.
As competências exigidas para uma e
outra situação não são as mesmas. Assim, o trabalho com a linguagem oral precisa selecionar os gêneros orais para cada
série, de forma que os alunos conheçam
tais gêneros um a um, em situações em que
lhes sejam propiciados a construção social
do sentido e das significações pessoais.
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LEITURA NA PRIMEIRA INFÂNCIA
RESUMO: Este artigo tem como objetivo compreender a importância da leitura para
bebês e crianças pequenas da educação infantil,devemos pensar a leitura como formas
de acesso a linguagem oral dos bebês e crianças e superar as dificuldades que permeiam
o mundo dos livros para crianças ainda tão pequenas. Acreditamos que a leitura de
histórias infantis, contos, poesias, parlendas entre outros fortalece muito o desenvolvimento das nossas crianças trazendo mudanças bastante significativas. Livros fabricados
para crianças ainda muito pequenas merecem um cuidado muito especial, pois os mesmos desempenham várias funções, livro, brinquedo, jogo em algumas vezes mordedor
entre outros. Assim sendo a família e educadores devem estar atentos nas suas escolhas. Sabendo que os livros devem emergir a criança no mundo imaginário, na fantasia
dos contos e das narrativas, trazendo informações e construindo conceitos, propiciando
a elas vivência de diferentes gêneros, desenvolvendo o conhecimento e as habilidades
particulares de cada um. Os mediadores de leitura devem estar atentos a qualidades dos
livros, a sua diversidade adequando os temas de acordo com a idade das crianças, dentro dos conceitos sociais e culturais considerando o interesse e o conhecimento prévio
de cada criança. De acordo com o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) qualidade temática deve se traduzir na “excelência de um projeto gráfico capaz de motivar e
enriquecer a interação do leitor com o livro: qualidade estética das ilustrações, e o uso de
recursos gráficos adequados à criança na etapa inicial de inserção no mundo da escrita”.
Palavras-chave: Infância; Criança; Livro; Leitura.
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INTRODUÇÃO
Neste artigo vamos compartilhar algumas questões-chave sobre a formação
de leitores de zero a seis anos. O pensam meninos e meninas quando lêem,
como as histórias tradicionais nos colocam em contato com sua educação emocional, e os aproxima do mundo literário.
Fantasias, mistérios, magia é o que
oferecemos as crianças quando lhes
oferecemos um livro. Porque compreender a importância da leitura para
bebês e crianças pequenas da educação
infantil. Devemos pensar a leitura como
formas de acesso a linguagem oral dos
bebês e crianças e superar as dificuldades que permeiam o mundo dos livros para crianças ainda tão pequenas.
Durante o trabalho observamos muitas
maneiras de compartilhar leituras e muitas maneiras de também falar sobre leituras. Em algumas dessas formas, o foco
está na história, em outros na língua, em
outros na sonoridade e nas repetições que
acabamos aprendendo de cor, como uma
música. Neste caso, o foco é colocado no
diálogo para o qual a história dá origem.
LEITURA NA PRIMEIRA INFÂNCIA
PARA BEBÊS E CRIANÇAS
É na primeira infância, estágio entre zero
e seis anos, que ocorre as mais excitantes
explorações na vida dos bebês e das cri-

anças. Graças aos avanços que revelaram
a neurociência, psicologia, pedagogia e
até mesmo disciplinas como economia e
ciência política, entre outros, fica evidente que durante os primeiros anos de vida
da criança, é que o emocional e o cognitivo são construídos, e essa clareza lançou
enormes desafios à pedagogia e ao relacionamento familiar e cultural (Reyes 2010).
De acordo com os Referencias Curriculares, leitura faz parte da construção
da criança pois ela vive em um contexto comunicativo, e é na Educação Infantil que os processos de construção do
conhecimento se dão por meio das interações culturalmente mediados, a criança precisa ser atraída para este tipo
de leitura é preciso apresentar para elas.
Durante os primeiros meses de vida do
bebê o seu relacionamento com a mãe é
fundamental para o seu desenvolvimento, pois enquanto cuida do seu bebê ela
desenvolve a sua linguagem por meios de
jogos , ritmos, palavras que o fazem despertar sensações. Os movimentos e as palavras o estimulam através da repetição e
apresentação de novo repertório, que o faz
desenvolver a sua autonomia e confiança,
pois o bebê/criança se vê no outro “mãe”
(Reyes, 2010). De acordo com Parreiras:
Nos primeiros meses de vida de um
bebê, o desamparo se constitui como um
afeto resultante da falta de sentimento:
do útero, da mãe, do seio materno, do
alimento. Inicialmente o bebê não se dis-
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tingue da mãe. È como se fosse apenas um
corpo único, fusionado. Mãe e bebê são
um só ser. Pouco a pouco, ele percebe a
existência do outro, por meio da relação
que estabelece com o próprio objeto
transicional. (PARREIRAS, 2012, p. 94).
Até que passe esta fase do bebê ele precisa que seja atendido em todas as suas
necessidades, assim sendo quando a mãe o
afaga, o olha com carinho, troca um sorriso,
prepara para ele um ambiente acolhedor,
a criança irá se sentir mais confiante. Pois
mesmo não tendo a comunicação verbal
ele entende a linguagem dos sentimentos.
Ao ler ou contar uma história e segurar o bebê ao colo, criamos um vínculo
amoroso, de acolhimento a voz familiar
traz tranquilidade e segurança ao ouvinte. O bebê escutará a música de suas palavras, o ritmo da sua voz, a sonoridade
da história que você conta. Ainda não se
deterá nos conteúdos , mas na melodia
de sua fala. Na música que você cria e
produz, na reprodução e criação de sons
sem sentidos. (PARREIRA, 2012, p. 86)
Considerando o desenvolvimento do
bebê, é de grande importância que se
ofereça para o pequenos livros apropriados para bebês, para garantir que não
se machuquem, os livros ofertados nesta idade cumpre duplo papel o de livro e
brinquedo. Com eles os bebês exploram
diferentes linguagens conforme Parreiras:

Espessuras para tocar, experimentar
passar os dedos, a boca, o contato tátil: a
lisa, a áspera, a disforme (com ondinhas e
atritos), a uniforme;Cheiro para sentir após
fricção: de mato, flor, bala, fruta, doce;
Sons e ruídos que são reproduzidos por
meio de um dispositivo movido à bateria:vozes animais, canções, buzinas de automóveis,
campainhas,
instrumentos
musicais;
Imagens visualmente ricas em detalhes,às vezes em tamanho natural (bichos e pessoas) que possam ser
vistos ao abrir a folha toda,que fica
dobrada em quatro ou oito partes.
Hoje também sabemos que as crianças
desenvolvem atividades interpretativas
complexas desde o início da vida para se
comunicar e construir significado, que a
leitura começa muito antes do contato
com textos escritos, através de uma intrincada rede de conexões simbólicas e
incontáveis vozes, palavras e histórias.
Para Reyes a leitura na primeira infância é considerada como uma das garantias para a formação de futuros cidadãos, desde que a palavra e a arte
sejam incorporadas naturalmente na atividade mental e emocional das crianças.
O contato precoce com a palavra, em
todas as suas possibilidades expressivas, é
a chave para o conhecimento. Significa a

711

Revista Educar FCE - 20 ª EDIÇAO - MAIO - 2019

abertura para o mundo afetivo, para a criatividade, é o alimento emocional fundamental para a construção do ser humano.
Tais atividades simbólicas que se colocam em em marcha durante os primeiros meses de vida oferecem chaves
para entender o valor da leitura, da arte
e da literatura - e do jogo precursor de
todas essas linguagens - como territórios imaginários para explorar o outro território nem sempre fácil da vida real. [...] .

Portanto, as primeiras leituras com o
bebê supõem o encontro com a voz como
veículo de transmissão literária. Eles também variam do primeiro contato com o livro como um objeto para sua assimilação
como o portador dessa mesma transmissão, mas sempre em um segundo plano
importante: é o conteúdo que faz o livro.

Leitura compartilhada
Dentro das atividades organizadas durante a rotina das crianças que já frequentam as unidades escolares é de grande
importância que haja tempo para a leitura assim como há para, dormir e acordar,
comer e beber, brincar, se divertir, passear,
encontrar outras pessoas e banho de sol.

A poesia, essa primeira experiência
literária ancorada na sonoridade das palavras, em seus poderes conotativos e sugestivos, transporta emoções na torrente
da voz que já está presente nos “primeiros
passos para o mundo da representação”
e entrega para a criança, com o tesouro
da sua língua, a revelação de que as paEssa leitura dentro das unidades eslavras têm uso insuspeitos (cantar, sanar colares na educação infantil geralmente
as dores, afastar as sombras, acompanhar acontece de forma compartilhada. Assim
acalentar, enamorar). (REYES, 2010, p. 40). sendo é comum e agradável conversar
com as crianças sobre o livro antes e depois de lê-lo. Não é tão comum manter um
Passamos muitas mensagens enquan- diálogo mais ou menos ordenado, onde o
to lemos para um bebê/criança elas se foco está nas questões e reflexões que poenvolvem nas ações diárias de sobre- dem surgir de uma leitura ou em torno dela.
vivência. "Cantamos" enquanto fornecemos ao bebê o suporte básico para a
vida: comida, calor, descanso. Com isso,
E ainda de acordo com Eva Martínez
tanto o recém-nascido quanto o adul- deixamos claro que não estamos sugerto que o recebe afirmam sua vontade/ indo que a partir de agora, leiamos todos
necessidade de viver além do físico, do os livros desse jeito ou de outro e os subpresente e do produtivo. Eles se juntam metemos a uma análise minuciosa posteao pacto da espécie para resistir além do rior, com um diálogo filosófico sobre tudo
indivíduo e pertencer a uma comunidade. que nos desperta. Defendemos que, acima
de tudo, a leitura deve ser feita principal-
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mente pelo prazer que ela proporciona.
Partindo desta premissa que é muitas
vezes esquecida, mediadores, pesquisadores e até mesmo criadores estão mais
conscientes do que a criança "pode fazer
ou entender" do que a maneira pela qual o
que ele está fazendo ou experimentando
o transforma. Habilidades funcionais, mais
fáceis de verificar e medir idade em que a
criança caminha de forma autônoma, usa
um determinado número de palavras ou
realiza operações específicas, por exemplo são prioridades para o adulto e é muito
comum estabelecer processos de leitura
baseados em eles, especialmente quando a escolaridade das crianças começa.
Deste ponto de vista, devemos considerar obras que apresentam conceitos, ações e até mesmo sensações
que a criança pode nomear e posteriormente decifrar facilmente e inequivocamente mais apropriada. Com sua melhor intenção, coloque o útil à frente do
agradável, o fácil acima do necessário.
Faz um grande leitor um mau aluno.
Essa situação só pode ser revertida por
meio do diálogo, da observação e do respeito que a leitura compartilhada implica.
Não se pretende transmitir um ensinamento que o adulto tenha, mas descobrir em
conjunto as experiências que se desdobram
através de livros e outros formatos físicos
de leitura e de voz, num espaço-tempo
comum, delimitado por fórmulas milenares como o "era uma vez" ou os mais mod-

ernos, como ler antes de ir para a cama.
Toda vez que falamos de leitura compartilhada, voltamos ao conceito de liberdade
de expressão e estabelecer sua natureza
necessária, essencial para a sobrevivência
do ser humano. Retorno ao nascimento e à
morte, aos temas e recursos básicos da literatura, qualquer que seja a idade dos leitores:
a seqüência, a identificação e o símbolo.
No entanto, consideramos também que
há um lugar para esse outro tipo de leitura,
que com mais ou menos ordem e mais ou
menos rigor, capta as perguntas das crianças e as leva a sério. E achamos que é
benéfico, de vez em quando, parar para que
haja uma reflexão por parte das crianças.
Para pensar um pouco sobre isso, é
útil observar a leitura das crianças. O
que ela acham sobre a leitura e o livro?
Onde eles olham? O que elas procuram quando os livros lhes são oferecidos?
Atravesse as dificuldades com a ajuda
dos livros. Dentro de todo este contexto
de livros e literaturas par crianças encontramos muitos títulos que oferecem ajuda a
crianças pequenas que se sentem inseguras
ou não sabem lidar com situações de medo.
Parreiras (2012) “Então, haverá livro
para todo tipo de situação: crianças diabéticas, crianças especiais, crianças deprimidas, etc. O que devemos cuidar é
que esse material não substitui nenhum
tratamento que a criança necessita”.
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De acordo com Martínez (2017) no
conto de fadas o Patinho Feio personagem de H. C. Andersen representa um
símbolo claro da criança que sofre, que
se sente "banida" de sua família e que é
forçada a fugir dela contra sua vontade.
Todas as crianças passam por fases ou
momentos em que sentem uma forte sensação de separação da família ou quando
sentem medo terrível de que isso aconteça.
A dor de uma criança é sempre difícil de acompanhar nenhum adulto é indiferente ao sofrimento das crianças.
É por isso que, em muitas ocasiões com
a melhor das intenções separamos a criança da dor, ou daquilo que consideramos difícil, separando a também do
contato consigo mesmo e da possibilidade de aprender a lidar com essa dor.
A dor não processada se torna um
longo sofrimento muitos de nós passamos por situações dolorosas, que
se tornaram traumáticas porque não
sabemos como lidar com essa dor.

Como podemos educá-los para que possam enfrentar e elaborar a dor, e não
para que passem suas vidas fugindo dela?
Mais uma vez, as histórias contêm o
que a criança com dificuldades precisa:
uma imagem clara que simboliza todas
as suas emoções e o ajude a elaborá-las.
Muitas histórias tradicionais têm personagens que sofrem, que lutam duramente
batalhas e passam por momentos perigosos.
Essas cenas são as que ressoam dentro
da criança, já que em um nível emocional
elas são muito parecidas com o momento em que uma criança ferida pode viajar.
Falar de dor ajuda a mitigá-lo simbolizando ajuda a elaborá-lo, e isso o conforta as
palavras, podemos construir cenários em
que a criança pode drenar seu desconforto e transformá-lo progressivamente em
aprendizado. Essas etapas, que visam orientar uma atitude do educador em vez de
oferecer um guia de intervenção, podem
ajudar a estabelecer este cenário de cura.

Os heróis das histórias passam por duras batalhas antes de se tornarem alguém
cheio, feliz e corajoso. Todos passam por
dificuldades e passam por cenas em que o
medo e os perigos são sua única companhia.

Quando você entra em contato com a
dor da criança, com sua dificuldade, veja o
que acontece com você. De que personagem você está acompanhando ele? Você
é um Chapeuzinho Vermelho ingênuo que
pretende entregá-lo para tirá-lo de lá?

Esse deve ser o nosso objetivo com
nossas crianças convertê-los em heróis
de suas próprias histórias. Como podemos acompanhá-los para que isso aconteça? O que podemos fazer para incorporar recursos pessoais que os fortalecem?

Você é um lobo ferido e sob nenhuma
circunstância você permitirá que a dor o
toque de novo? Você é um herói ou heroína
que confia nas possibilidades da criança enquanto ajuda a se sustentar nesse trecho da
estrada? Como sua própria dor é elaborada?
Deixe-o entrar em contato com o que
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ele sente, seja o que for. Não julgue sua
dor, seu medo, sua dificuldade, não tente
convencê-lo de que "não existe tal coisa", que "ele vai, acabou" ou que o que
ele sente não é "bom". Ajude-o a estar
em contato com suas emoções, naquele
espaço de contenção que você guarda.
Olhe além de seu comportamento, leia
seu mundo emocional, não seu comportamento. Leve-o para o que ele sente lembre-se: é a sua história, não vire a página
até que ele faça isso, não importa o quão
difícil seja essa página. Em boas histórias
nunca há anestesia, os atoleiros são
reais e o protagonista é quem os supera.
Ajudá-lo a expressá-lo, sugerir palavras
a ele, convidá-lo a desenhá-lo, expressá-lo
em seu corpo, colocá-lo na pele de um personagem. Sempre sem forçar, respeite sua
intimidade e seu ritmo, pois, é a história
dele e ele ou ela deve ser o protagonista.
Mostre a ele que você está ao lado
dele, que você confia nele, que você
tem esperança em um futuro, fale sobre sua compreensão, sobre aquele personagem que uma vez sentiu o mesmo
que ele, etc... Conte a ele uma história
que conecte com um final excitante.
Ajude-o a incorporar a ideia de que,
aconteça o que acontecer, ele terá sucesso como um verdadeiro herói. Se o Patinho
Feio tivesse perdido a esperança, ele nunca
teria se tornado um lindo cisne amado e admirado por todos. Ainda falando de contos:

Cada dificuldade ou conflito instalado na história não é o pretexto principal. No contexto da narrativa, a
morte, as injustiças,representam estados da alma, ou seja, valores universais.
Não podemos jamais ler essas
histórias ao pé da letra, precisamos estabelecer uma leitura simbólica, metafórica, com o entendimento que cada
questão é uma representação simbólica de afetos. (PARREIRAS, 2012, p. 149)

Sobre o final da história
Sobre o final da história, podemos explorar o que geralmente é o fim desejado para nossos educandos/filhos. Você
pode realizá-lo com esta história, ou
com qualquer outra que não seja bem
conhecida por eles dos irmãos Grimm
ou Clarice Lispector. Leia o texto até
certo ponto, pare de ler o texto e pergunte ao menino ou menina à sua frente
como você gostaria que ele terminasse.
Lembre-se que nas fantasias tudo é permitido, não se trata de convencer ou guiar
as crianças para qualquer fim concreto,
mas de deixá-las expressar seus desejos na
resolução dessa história. Seja o que for que
você expresse, ouça, imagine, aproveite.
Confie que o que você está imaginando
é o que em algum lugar profundo você precisa ouvir. E se a qualquer momento você
quiser se divertir, ouse inventar qualquer
final que faça você sorrir. Ponha de lado por
um momento suas intenções educacionais,
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suas maneiras e seus julgamentos, deixese levar pela sua imaginação e fantasia com
um fim daqueles que agitam, surpreendem
e nos fazem sentir um pouco mais vivos.
No início de sua aquisição da estrutura
narrativa, as crianças estão satisfeitos com
reconhecer e nomear o conteúdo das imagens everas histórias em termos de episódios
desconexos. Mas a sequência é uma
relação lógica entre as partes do discurso.
Para um bebê, você pode simplesmente descansar no jogo com sons, mesmo que não tenha nenhum significado
aparente, contanto que você realize uma
peça corporal, uma interação poética ou
musical ou qualquer outro tópico semelhante de resposta, no entanto com os
maiores e preciso que haja um fio narrativo e estruturado em torno do personagem e contexto da história seguindo
suas ações para um fim satisfatório para
a solução de um conflito ou necessidade.
A leitura na infância é, acima de tudo,
uma leitura compartilhada e nós, os mediadores, colocamos a voz, a gesto e ritmo,
ajudando a moldar sua imaginação junto
com o importante trabalho dos ilustradores
e sua voz interior. Da mesma forma, proporcionamos-lhes recursos variados para
que eles mesmos, pouco a pouco, possam
se encarregar da ação e da transmissão.

O primeiro contato com a poesia através do livro está ligado ao jogo, ao
ritmo, à dança. Podemos acompanhar
rimas e jogos populares com imagens
festivas e diárias, mas também encerrar
sua entrada no sonho com a recitação
suave de canções de ninar e poemas.
"A formação de leitores polivalentes e
critérios aponta para a necessidade de trabalhar na gramática da imagem com métodos sistematizados que nos ensinam, desde
muito pequenos, a ver e não apenas olhar."

Considerações finais
No momento inicial do processo de leitura, a criança está imersa no reconhecimento de seu próprio corpo. Nesse sentido, suas primeiras dramatizações serão os
jogos de colo e de rua, e seus primeiros textos teatrais, os livros - jogo e manipulável.

Nesta base clara de comunicação afetiva,
de livre interação desinteressada, contemplativa, o bebê pode resolver outro tipo de
conhecimento, do mundo e de si mesmo,
onde ele não só tem importância, como
faz sentido considerar o lugar de cada um.

As características fundamentais para
que as leituras de narrativas que fornecem a criança deve ser a seguinte:
a existência de um personagem a cen-
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trar a sua identificação e seqüenciamento perfeita, clara e compreensível a partir da experiência da criança, ou seja, não se baseia em conceitos fora deste.

Assim, segundo Parreiras (2012, p.13), o importante papel da família é quando “os
contos, as histórias, as cantigas de roda e de ninar têm uma função importante de
comunicação entre crianças e pais, permitindo a construção de um espaço próprio
da criança, espaço de segredo e de fantasias que lhe ajudam a imaginar e a criar,
sendo esta experiência que precisa ser vivida pela criança ( PARREIRAS, 2012, p. 13).

ELAINE DE ANDRADE FERNANDES
Pós-Graduação em Educação Infantil e Múltiplas Linguagens pela Faculdade
Campos Elíseos.
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BULLYING ESCOLAR, CONHECER PARA PREVENIR
RESUMO: O Bullying é considerado um fenômeno mundial que vem cada vez mais
despertando interesse de pesquisadores na área da educação. Este é um problema que
afeta as escolas, comunidades e toda sociedade Trata-se de uma forma de violência
caracterizada por agressões físicas ou morais entre alunos, sejam crianças ou adolescentes. Diante deste cenário pergunta - se: O que os professores entendem por bullying
e qual o seu papel a prevenção e combate ao bullying na sala de aula? Este estudo tem
como objetivo conhecer o que se entende por bullying na escola. Para tal, discute-se
o que os professores compreendem por bullying; identificando as possíveis ações que
podem ser entendidas como bullying no espaço escolar e faz uma reflexão sobre as
consequências do bullying para as vítimas. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, realizada através de um estudo minucioso contemplando o assunto. Os pressupostos
teóricos que fundamentaram o estudo foram as contribuições de Fante (2005), Chalita
(2008), Neto (2005) dentre outros. Os resultados revelaram a existência do bullying
nas diversas unidades de ensino. Pôde-se observar que o bullying é um assunto pouco
conhecido entre os professores, chamando a atenção dos docentes para a necessidade de mudanças de posturas frente a essa realidade, a necessidade de promover
maior reflexão sobre a condução da prática educativa desenvolvida em sala de aula

Palavras-chave: Bullying; Escola; Prevenção.
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INTRODUÇÃO
A violência hoje é uma das grandes
preocupações de nossa sociedade. O Bullying surge como um dos temas mais abordados entre educadores e educando, e tem
se revelado como um dos grandes problemas a ser enfrentado pelas escolas brasileiras, que sejam públicas ou particulares.
O termo bullying se refere a todas as
formas de atitudes agressivas, verbais
ou físicas, intencionais e repetitivas, que
ocorrem sem motivação evidente e são
exercidas por um ou mais indivíduos,
causando dor e angústia, com o objetivo de intimidar ou agredir outra pessoa
sem ter a possibilidade ou capacidade de
se defender, sendo realizadas dentro de
uma relação desigual de forças ou poder.
Estamos nos deparando com um momento de crise escolar, que não estamos
sabendo como agir, e nem como deixá-los
longe das nossas escolas e de nossos alunos.
Muitos professores, pais e sociedade, não
conseguem identificá-la no seu dia a dia, e
com isso que sofrem são os alunos. Tanto
agressores quanto às vítimas e as testemunhas, que não conseguem identificar
o risco desta violência para seu futuro.

lema: O que os professores entendem por
bullying e qual o seu papel na prevenção
e combate ao bullying na sala de aula?
Acreditamos que é importante saber
se docentes conhecem, consequentemente, e se estão preparados para lidar
com esse fenômeno. Este trabalho monográfico poderá contribuir para estimular reflexões e outras formas de atuação,
para que os mesmos possam assumir novas posturas e, assim, tomarem medidas mais eficazes diante desta questão.
Nosso objetivo geral foi conhecer o que
se entende por bullying na escola. Para
consecução desse objetivo buscou-se discutir o que os professores compreendem
por bullying; identificar as possíveis ações
que podem ser entendidas como bullying
no espaço escolar e refletir sobre as consequências do bullying para as vítimas.
Neste sentido, será apresentada a organização do artigo da seguinte forma: No
primeiro capítulo: apresenta-se a introdução com os objetivos e a justificativa.
No segundo capítulo: Trata-se do bullying
escolar causas e consequências e o papel da escola e da família com a participação teórica de vários autores. Costantini, Cury, Fante, Lopes Neto e Silva, por
fim apresenta as considerações finais.

A escolha do tema em pauta foi devido ,
antes de tudo, sermos professores, atuando em sala de aula, fato que nos aproxima
ainda mais dessa realidade que pede “Um
Olhar” mais detido, principalmente dos educadores. O presente trabalho é resultado
de um estudo de pesquisa bibliográfica.
Buscamos responder a questão do prob720
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O BULLYING: ASPECTOS CONCEI- ta-se de um comportamento ligado à agressividade física ou verbal ou psicológica. È
TUAIS E HISTÓRICOS
Para diferenciar o fenômeno bullying das demais violências, que se manifestam em todas as esferas sociais e em
diversas faixas etárias, das brincadeiras
comuns entre pares, é imprescindível conhecermos primeiro o conceito de bullying.
De acordo com FANTE (2012), o bullying é um fenômeno de âmbito mundial
que ocorreu desde o surgimento da escola, e, ainda, permanece na atualidade.
Possui suas especificidades que o difere
das demais violências que ocorrem no
âmbito escolar ou em outros ambientes.
Esta terminologia surgiu do termo inglês “Bully” da língua inglesa, que como
substantivo quer dizer ‘tirano’, ‘valentão’
e como verbo significa ‘brutalizar’,
‘amedrontar’ ou ‘tiranizar’. Abrange as
agressões verbais ou físicas que aparentemente não possuem motivo e nasce da
necessidade de subjugar e mostrar poder sobre o outro, violências essas que
são cometidas contra uma vítima que se
apresenta insegura, inferior, introspectiva
e se torna presa fácil para os agressores.
Como afirma FANTE (2012) a seguir:
Bullying: palavra de origem inglesa, adotada em muitos países para definir o desejo
consciente e deliberado de maltratar uma
outra pessoa e colocá-la sob tensão; termo que conceitua os comportamentos
agressivos e antissociais, distingue-se das
brincadeiras e dos conflitos comuns entre
estudantes. Para COSTANTINI (2004): Tra-

uma ação de transgressão individual ou
de grupo, que é exercida de maneira continuada, por parte de um indivíduo ou de
um grupo de jovens definidos como intimidadores nos confrontos com uma vítima.
Na concepção do autor, há nos episódios
de violência uma regularidade de intimidações, preconceitos, afrontas e humilhações físicas ou psicológicas, que são
impostos a uma vítima vulnerável e incapaz de se defender. Com isso essas ações
provocam isolamento, marginalização
do indivíduo que recebe as agressões
e um intenso sofrimento psicológico.
Para SILVA (2010), esse padrão de
comportamento agressivo, denominado bullying, que ocorre intencionalmente
e recorrente, provocando sérios transtornos psíquicos, pode ser considerado
como um fator comum nas relações interpessoais, sendo percebido e vivenciado em vários contextos, como exemplifica SILVA (2010): Se pararmos para
pensar, todos nós já fomos vítimas de um
bully em algum momento de nossa vida.
Os ‘valentões’ não estão somente nas
escolas, eles podem ser encontrados em
qualquer segmento da sociedade. Assim, o
termo bullying pode ser adotado para explicar todo tipo de comportamento agressivo,
cruel, proposital, e sistemático inerente às
relações interpessoais (SILVA, 2010, p. 22).
Este fenômeno que ocorre entre vítima e
agressores pode acontecer de duas formas,
indireta e direta, sendo que ambas afetam
a dimensão psicológica ou adolescente.
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As maneiras como ocorrem o Bullying são as seguintes: as formas diretas como as agressões físicas (bater,
chutar, tomar os pertences ou qualquer
outra violência expressamente física)
e verbais (xingamentos, insultos, apelidos
pejorativos,
constrangimento).
E a forma indireta, que é considerada
a mais grave de todas elas, por ser sutil e
difícil de dimensionar os seus impactos,
refere-se aos comentários com intuito
de denegrir a vítima, excluir e isolá-la do
grupo. Historicamente, é possível percebermos ao longo da história que o mundo tem sido marcado pela violência de
diversas formas e em vários aspectos.
É o que afirma NOGUEIRA (2007) a seguir: A violência acomete o mundo contemporâneo em todas as suas instâncias e
se manifesta de variadas formas. Ela está
presente em toda sociedade e não se restringe a determinados espaços, a determinadas classes sociais, a determinadas faixas
etárias ou a determinadas épocas. Ela é um
dos eternos problemas da teoria social e da
prática política e relacional da humanidade.
Não se conhece nenhuma sociedade
em que a violência não tenha estado e
esteja presente (NOGUEIRA, 2007, p. 17).
A violência é um problema que faz parte
dos relacionamentos humanos, da política
e dos contextos sociais de uma maneira
intensa e duradoura sendo, por isso, considerada persistente, visto que não se conhece uma sociedade em que a violência
de algum modo não estivesse presente.

De acordo com ARENDT (2014), faz-se
necessário compreender a violência em
si mesma para distingui-la de outros elementos, como o poder que muitas vezes é
confundido com a violência. Para ARENDT
(2014, p. 27), “o poder corresponde à habilidade humana de não apenas agir, mas
de agir em uníssono, em comum acordo.
E a violência, como outro fenômeno
inerente ao ser humano, possui suas particularidades, como esclarece a seguir: A
violência é, por sua própria natureza, instrumental; como todos os meios, está
sempre a procura de orientação e de
justificativas pelo fim que busca. É aquilo que necessita de justificar-se através
de algo mais não pode ser a essência de
coisa alguma (ARENDT, 2004, p. 32).
Como podemos observar a violência
por ser um instrumento que precisa de
uma justificativa ou fim para ser utilizada, distingue-se do bullying, por ser este
outro fenômeno caracterizado pelo uso
da violência para dominar os demais.
Conforme analisa FANTE (2012), em termos de evolução histórica, este fenômeno
acompanha a escola desde o seu surgimento assim como a violência à sociedade.
No entanto, inicialmente, apesar de os
professores disporem de conhecimento
das agressões que ocorriam no ambiente
escolar, o estudo científico considerando
esse fenômeno como parte da violência
escolar somente veio à tona em 1970.

722

Revista Educar FCE - 20 ª EDIÇAO - MAIO - 2019

OS ENVOLVIDOS NO BULLYING
Geralmente os envolvidos são líderes da turma, aqueles que gostam de colocar apelidos e fazer gozações com os colegas mais frágeis.
Segundo Fante (2005) as vítimas típica
refere-se ao indivíduo que sofre repetidas vezes a agressão e não resolve a
situação por não conseguir se impor. Podendo também ser classificado como,
bode expiatório para um grupo. Geralmente é aquele aluno pouco sociável.
É comum abordarem colegas com
problemas de obesidade, baixa-estatura,
deficiência física, ou outros aspectos culturais, étnicos ou religiosos, o que é muito sério, por trazer consequências jurídicas, muitas vezes desconhecidas pelos
autores seus familiares e a própria vítima.

De acordo com Silva (2010) há três tipos
de envolvidos: as vítimas, os agressores, ou
bullies, e os espectadores. Assim, as vítimas
podem estar caracterizadas como aqueles
alunos que possuem dificuldade na socialização ou que podem desencadear nos colegas reações agressivas contra si mesma.

AS VÍTIMAS DO BULLYING
Quanto às vítimas, entre aqueles indivíduos que sofrem algum tipo de situação agressiva, os resultados revelaram
que o número de vítimas superou número de agressores, colaborando com a
pesquisa de Carlyle e Steinman (2007).

Além disso, a maioria das vítimas também era do sexo masculino.
No entanto, a literatura aponta que
as vítimas na maioria das vezes, sofrem caladas por vergonha de se exporem ou por
medo de represálias dos seus agressores,
tornando-se reféns de emoção traumáticas
destrutivas, como medo insegurança, raiva,
No bullying há três formas de envolvi- pensamento de vingança e de suicídio, além
mentos: autor, vítima e testemunha e em de fobias sociais e outras reações que imtodos os casos os envolvidos podem sofrer pedem seu bom desenvolvimento escolar.
graves consequências no que se diz respeito à aprendizagem e ao convívio social.

AUTOR DO BULLYING

De acordo com Neto (2004), as consequências
relacionadas
ao
bullying podem ser; Física ou emocional de
curto e longo prazo, gerando dificuldade na aprendizagem, no convívio social e também no problema emocional.

O autor insulta, espalha rumores e boatos sobre os seus colegas e seus familiares,
até mesmo os profissionais da escola. Essa
situação se torna difícil de ser enfrentada
por algumas pessoas Lopes Neto (2005).
Admite-se que os alunos que prati-
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cam o bullying têm grande probabilidade
de se tornarem adultos com comportamento diferentes, brigas frequentes
e lesões relacionadas a estas, partes
de armas, podendo vir adotar, inclusive, atitudes delinquentes e / ou criminosas (Lopes Neto e Saavedra, 2003).
Chalita (2008) entende que os atos de
agressão são frutos de uma somatória de
causas externas somada ao elemento interno, que desencadeiam essas ações.
Neto (2005) esclarece que o autor do bullying possui certas características
de
comportamento
que
possibilitam o seu reconhecimento.
O autor de bullying é tipicamente popular; tende a envolver-se em uma variedade de comportamento antissociais;
podem mostrar-se agressivos inclusive
com os adultos é impulsivo; vê sua agressividade como qualidade; têm opiniões
positivas sobre si mesmo; é geralmente
mais forte que seu alvo; sente prazer e satisfação em dominar, controlar e
causar danos e sofrimento aos outros.
AS TESTEMUNHAS DO BULLYING
As testemunhas são alunos que
não sofrem nem praticam bullying, mas
convivem diariamente com o problema e
se omitem por medo e insegurança. São
representadas pelos alunos que sabem
de tudo, presenciam muitas vezes o abuso, mas se sentem ameaçados, porque
podem se tornar as “próximas vítimas”.
De acordo com os autores (Lopes
Neto 2005, Saavedra, 2003,), o medo, a

dúvida sobre como agir e a falta de iniciativa da escola são fatores que acabam
promovendo um clima de silêncio e de
omissão nas testemunhas. Isso causa incômodo e insegurança que podem influenciar negativamente em sua rotina. O
rendimento escolar destes alunos poderá
decrescer, uma vez que passam a considerar a escola como um espaço inseguro.
Segundo Chalita (2008), parte desses grupos acredita que o bullying é normal. Talvez acreditem que esses alunos
diferentes mereçam ser ridicularizados por
outros. O bullying acaba criando um ciclo - vicioso, arrastando os envolvidos cada
vez mais para o seu centro. Alguma testemunha deslumbra com a popularidade dos
autores, veem nas atitudes agressivas o
caminho para o poder, outro com medo de
serem passíveis alvos, e mudança de comportamento, aceito pelo grupo agressor.

AS CONSEQUÊNCIAS DO BULLYING
A consequência do bullying podem ser
inúmeras, e gerar traumas dependendo da estrutura familiar, principalmente
quando as vítimas são criança que vão
crescer e levar para sua vida adulta a insegurança, e os sentimentos negativos,
podendo acarretar em graves problemas
psíquicos e que podem passar despercebido pelas pessoas mais próximas.
Pereira define o efeito em dois grupos, efeito imediato e o efeito ao longo prazo, no efeito imediato as crianças
têm autoestima baixa, possuem poucos ou nenhuns amigos, não conseguem partilhar e nem ajudar os outros,
falta de concentração na escola, tor-
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nando-as refém de ansiedade, emoções,
medos, angústias e de raiva reprimida.
Entretanto, a literatura também aponta
que as consequências do bullying para as
vítimas alvos desses fenômenos, crescem
no mundo todo, podem ser depressão, angústia, baixa autoestima, estresse, evasão
escolar, atitudes de autoflagelação e suicídio, enquanto os autores dessa prática
podem adotar comportamentos de risco,
atitudes delinquentes (Lopes Neto, 2005).
O autor reforça a ideia de que a
prática de bullying agrava o problema preexistente, pois a escola do aluno - alvo geralmente r de uma desigualdade existente, e por consequência
essa já apresenta uma baixa autoestima.
As consequências para os estudantes
oprimidos são variadas desde isolamento,
sintomas físicos ou psicossomáticos, tristeza, ansiedade, depressão ou distanciamento quanto ao assunto da escola, ideação
de suicídio e até mesmo o próprio suicídio.
As vítimas de bullying apresentam
mais sintomas de doenças psicológicas
(depressão e ansiedade) e doença física (dores de cabeça, dores abdominais)
quando comparamos com os outros colegas. Importa ainda refletir que alguns autores consideram que os efeitos da vitimização podem ser visíveis na idade adulta.

CONCLUSÃO
Ao estudar o fenômeno bullying ficou claro que nem toda violência escolar deve ser considerada como bullying,
para isso é preciso que ocorram agressão
física, morais ou psicológicas, é através
da disseminação, que conclui-se o bullying, assim como o cyberbullying, que é
um fenômeno mundial e vem crescendo
a cada dia mais, nas escolas e familiares.

Conhecer a classificação de vítimas e agressores do bullying ajuda na
medida de uma possível intervenção
futura, a fim de regular o funcionamento da escola e ajudar nas decisões relativas aos comportamentos inadequados.

As pessoas precisam praticar a
paz, com amor ao próximo, principalmente as crianças, que carregam consigo traumas de comportamentos
violentos durante muitos anos de vida, atuando como vítimas ou como agressores.

Com esta pesquisa pôde-se observar que o bullying é um assunto pouco conhecido entre as professoras, sendo que estas não têm um
conhecimento aprofundado dos males
que esta prática pode gerar nos alunos en-
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volvidos, tanto no âmbito emocional e psicológico e também na aprendizagem.

Contudo, para prevenir a ocorrência de bullying na escola, não é necessariamente
fundamental que o professor conheça o contexto de bullying e suas consequências,
físicas, sociais, religiosa, enfim, as diferenças existentes de um ser humano para outro.

Isso indica que muitos jovens estão expostos ao risco de sofrerem abusos regulares de
seus pares. A escola deve ser um espaço institucional, no qual alunos e professores passam a se desenvolver, aprender uns com os outros e exercer a cidadania (GUZZO, 2001).
Dessa forma, salienta-se que mais estudos sobre bullying são necessários para expor
algumas questões relacionadas à violência observada constantemente nas escolas. Além
da diminuição da autoestima e dos prejuízos no desempenho escolar e nas relações sociais, o bullying pode trazer outras consequências mais graves, como o desenvolvimento
de psicopatologias, como a depressão, a fobia social e, até mesmo, a tentativa de suicídio
para aqueles indivíduos que são vitimados, assim como a manifestação de transtorno de
conduta (na adolescência) e o transtorno da personalidade antissocial (na vida adulta).
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A INDISCIPLINA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Neste artigo buscamos entender como acontece a indisciplina na educação infantil, pois mesmo tratando-se de crianças tão pequenas, encontramos muitos casos de professores, esgotados por inúmeras tentativas em amenizar situações
corriqueiras de desentendimentos, falta de limites, dificuldades de atender a regras
e combinados impostos pela escola e professores. O trabalho para controlar a indisciplina e amenizar o problema é bastante difícil e envolve ainda a família do aluno,
pois é algo que dificulta de forma considerável o processo de ensino e aprendizagem, bem como afeta as relações e prejudica a socialização dos alunos. Aprender a
lidar com a indisciplina, em casa ou em sala de aula, pode ser desafiador, mas não é
impossível. Por isso, indicamos alguns pontos importantes para entender as causas
e consequências desse problema, bem como para prevenir e lidar com tal questão.
Palavras-chave: Indisciplina; Educação Infantil; Escola; Desafios.
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INTRODUÇÃO
Sabemos que todo e qualquer ambiente social deve ter suas regras as quais
regulamentam o comportamento humano, porém a desobediência, insubordinação e falta de cumprimento de tais
regras são denominadas indisciplina.

para que os professores lidem com a
indisciplina, que ocorre de forma tão
presente em nosso dia a dia, nas escolas de educação infantil, pois muitas vezes achamos que esse tipo de
coisa ocorre na adolescência ou até
mesmo na vida adulta, porém não é
verdade, cada vez mais encontramos
professores e famílias em busca de especialistas, para tentar resolver esse
desafio que vem sendo a falta de limites e a indisciplina em sala de aula.

Várias causas podem ocasionar esse comportamento mencionado como “desobediente”, porém antes
O nosso objetivo não é dar uma receita
de tomar qualquer julgamento precoce, é preciso avaliar o desenvolvi- de como agir para não se ter mais conflimento afetivo e emocional da criança. tos em sala de aula, até porque para isso
não existe uma receita mágica, porém
apresentaremos uma reflexão daquilo
que pode ser colaborativo para a meSomente analisando todo o con- diação e resolução de conflitos, levando
texto social e cultural da criança é em conta questionamentos básicos, tais
que podemos ter o entendimento do como: como os conflitos acontecem?
porque ela comporta-se de determinada maneira, além disso trabalhamos
uma escuta pedagógica e conseguimos
Como os professores podem toratender a criança de maneira em que
possamos trabalhar as dificuldades dela. nar-se mediadores desses conflitos? Como a escola pode trabalhar em parceria com a família?
Promover estratégias para que a criança sinta-se envolvida no processo é
muito importante para mediar e resolver
os conflitos que possam aparecer, além
É preciso uma parceria muito prode ficar mais evidente as regras e limites.
funda entre família e escola para
que sejam identificados os conflitos e as suas principais causas.
Este artigo tem em sua principal justificativa apresentar alguns métodos
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Para a realização deste artigo fizemos
uso de pesquisas bibliográficas em artigos, revistas educacionais, monografias e também uso de nossa experiência profissional na área da educação.

A INDISCIPLINA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL: PRINCIPAIS DESAFIOS

De acordo com Rego (1996, p. 83),
a indisciplina escolar é um dos temas
atuais que mais preocupam os professores e todos os envolvidos neste ambiente, sejam pertencentes a escolas
públicas ou particulares, a Educação
Infantil, ao Ensino Fundamental ou
Médio e a distintos contextos sociais.

Assim, se faz cada vez mais importante,
nos dias de hoje, devido à 1872 diversidade cultural, à democratização e ao
aumento da acessibilidade nas escolas,
entender o que é esse fenômeno, o que
ele quer dizer e como ele se manifesta.

É necessário que o educador tenha a
sensibilidade em compreender a causa
do problema que podem influenciar direta ou indiretamente o comportamento dos seus alunos, tais como: o ambiente escolar em que estão inseridos,
ambiente familiar, a maneira com que os
alunos lidam com suas emoções, além do
contexto social em que estão inseridos.

Garcia (2009, p. 514) considera a
indisciplina como uma “força de resistência e de fragmentação do projeto
educativo”, que pode ser interpretada
como um sinal de uma crise no sistema escolar, social e relacional, e que
pode indicar a necessidade de “transformações em relação ao que estamos
pensando e praticando nas escolas - e
de modo mais amplo, na sociedade”.

Temos alguns fatores que podem
influenciar
diretamente,
especialmente tratando-se da educação infantil, em que encontramos índices muito
baixos de concentração das crianças.
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Pois dificilmente algo lhes inter- to o professor precisa conscientizar
essa e prende a atenção por muito seus alunos sobre a gravidade das
tempo, gerando assim a falta de in- ações, suas consequências e punições.
teresse nas aulas e/ou atividades, em
que muitos alunos estão ali apenas
por estar, ou porque são “obrigados”,
não envolvendo-se nas atividades
É recomendável que o profespropostas, tornando-se assim apáticos.
sor tenha a sensibilidade em falar
sobre cada tipo de problema para
que não se tenha medidas drásticas e nem injustiças com as crianças.
A didática do professor também
pode tornar-se algo desfavorável
para que o aluno sinta-se a vontaÉ preciso que o professor esteja amde e acolhido, a falta de estímulo faz
parado
pela direção, coordenação e
com que a criança fique entediada e
busque outras alternativas para dis- pais, para obter uma efetividade sobre
trair-se gerando assim a indisciplina. a indisciplina e suas consequências.

É preciso buscar apoio da escola para
que as aulas tenham estímulos lúdicos e
sejam atrativas para a criança, as aulas
precisam ser dinâmicas e ricas em estratégias para que os alunos sintam-se
entusiasmados a participar. A criação
de rotinas diferenciadas também é muito importante para a estimulação de
concentração e interesse dos alunos.

Encontramos muitas dificuldades
de dosar as ações contra a indisciplina infantil, um grande exemplo é quando os combinados da sala
não são respeitados, neste momen-

Temos que analisar também em que
momento gera-se essa indisciplina, pois
temos casos em que ela nasce em razão
a outros tipos de violência em que a criança foi acometida, como no caso do
bullying, caso não seja muito bem analisado o motivo da indisciplina, pode gerar um sentimento de injustiça e abandono pelas crianças alvos dessas ações.

Para lidar com a violência, independentemente de seu cunho, é necessário
que a escola, juntamente com as famílias
e comunidades façam projetos de intervenção, para que sejam estimulados os
processos de igualdade e cooperação.
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Palestras e ações educativas podem levar a escola a raiz do problema e apontar razões as quais motivam e enfatizam a violência e
Ultimo fator é o desgaste da relação
indisciplina da criança na escola. do professor aluno, o qual o professor
cada vez mais encontra dificuldades
e empecilhos em realizar suas atividades em sala de aula com os alunos,
gerando estresse, desmotivação e preFazendo uso da afetividade e juízos ao seu desempenho escolar.
do empenho em conscientizar os
alunos, podemos mostrar aos alunos
o senso de justiça aumentando assim a segurança e fortalecendo o conPara combater a indisciplina escovívio harmonioso em sala de aula. lar é imprescindível que o professor
faça um acordo com seus alunos sobre as regras de convivência dentro
da sala de aula e também em outros
espaços condizentes da escola para
Temos também três efeitos que a in- que haja um bom funcionamento.
disciplina causa na sala de aula, os quais
são eles, queda do rendimento escolar:
o próprio aluno é o mais prejudicado,
em que os conflitos entre ele e o professor passam a ser constantes e a aprenVergés e Sana (2009, p. 35) sugerem:
dizagem vai ficando comprometida, a
O que devemos entender é que nencriança já não presta mais atenção na hum aluno nasce indisciplinado; ele
aula, desmotivando-se cada vez mais. se torna indisciplinado em determinadas situações, dependendo do sentido da indisciplina para ele naquele
momento, com vários fatores que
Comprometimento da atividade em possam levá-lo a agir dessa forma.
grupo é outro fator que acaba complicando o aprendizado não somente
do aluno indisciplinado, mas também dos outros, pois uma vez este tiÉ de fundamental importância que as
rando o foco da aula os outros dis- crianças participem de todas as regras
persam-se também, gerando assim a e combinados, sendo fundamental que
dificuldade de outros alunos acompan- sintam-se envolvidos e entendam que
harem as atividades propostas, bem todas as normas e regras fazem parte
como mais indisciplina na sala de aula. de um ambiente social, além de com733
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preenderem as razões pelas quais as regras existem e precisam ser respeitadas.

Temos também outras formas para
combater a indisciplina em sala de aula,
são elas: elaboração de atividades lúdicas educativas, as quais ensinem sobre bons hábitos de comportamento;
Envolver os alunos em atividades
de expressão e desconcentração, valorizando os bons sentimentos e ajudando-os a ter autocontrole sobre sentimentos ruins, afinal esses também
fazem parte da vivência deles; incentivar para que as famílias estejam sempre atentas aos comportamentos das
crianças, conversando sobre seu dia
escolar, encontrando qualquer situação estranha comunicar e conversar
com os professores; ressaltar que a
família é o principal exemplo para as
crianças reforçando que elas aprendem
sempre pelo exemplo que lhes é dado.

O primeiro passo é entender o contexto em que elas vivem e, a partir
daí, estabelecer uma relação e uma
comunicação pautadas no respeito,
no amor e no carinho. Tal postura favorece um comportamento semelhante nas crianças, o que auxilia e
minimiza os conflitos, promovendo e
mantendo a harmonia do ambiente.

Outro importante desafio dos professores é aprender a lidar com os vários tipos de alunos que existem e se
misturam no ambiente escolar. Para
ajudá-los nessa tarefa, reunimos as características de alguns dos perfis mais
comuns de estudantes indisciplinados:

Temos também avaliado que hoje lidamos com a chamada geração “Z”,
tendo em vista que hoje as crianças já
nascem com smartphones nas mãos,
estando “conectadas” desde muito pequenas, estando assim tomadas pela velocidade de informações
sendo jogadas a elas a todo instante.

Essa geração vem crescendo e chegando as escolas, fazendo com que o
educador esteja cada vez mais fadado
a lidar com crianças que muito cedo
foram tomadas pela tecnologia e nada
mais torna-se tão atrativos quanto elas,
o que nos causa medo, pois que tipo de
adultos insatisfeitos serão no futuro?

734

Cabe ao professor orientar as crianças

Revista Educar FCE - 20 ª EDIÇAO - MAIO - 2019

a fazerem uso da tecnologia de modo
a beneficiar-se para seu maior desenvolvimento e capacitação; incentivar o
uso das tecnologias para enriquecimento cultural, que envolvam as famílias de
modo que elas também saibam usar
as tecnologias a favor de seus filhos.

Encontramos alguns tipos de alunos,
os quais são: O agressivo: é o aluno que
está sempre discordando de todos e
causando confusões sem nenhuma necessidade, para este tipo é necessário
que o professor ressalta como essa postura não será admitida em sala de aula,
explicando os motivos pelos quais tais
tipos de atitudes não serão aceitas e as
consequências do mau comportamento.

Desafiador: Questiona o tempo todo
o professor, apesar de tal comportamento ser bastante irritante, é preciso que o
professor mantenha a calma e imponha
limites ao aluno, os questionamentos
são bem importantes para o aprendizado da criança, porém é necessário que
esta aprenda o momento certo de falar.

rulhos externos e até mesmo pela sua
imaginação, assim sendo é importante
manter a disciplina de todos os alunos
com atividades que sejam dinâmicas e chamativas para as crianças.

Engraçadinho da turma: o que fica
com gracinhas e brincadeiras o tempo todo, tal comportamento pode esconder uma carência por atenção, uma
vez que fazendo “gracinhas” consegue
atenção de seus colegas e professor, é
necessário que o professor conversem
a sós com o aluno, e explique que determinado comportamento acaba por
atrapalhar a concentração de seus colegas e a realização das atividades.

Vale ressaltar a importância de o professor e a escola olharem com mais
atenção e cuidado para os alunos com
os perfis agressivo, distraído, desafiador e engraçadinho. Isso porque esses tipos de comportamento podem estar relacionados a problemas pessoais,
familiares, questões emocionais ou até
a algum tipo de distúrbio neurológico.

Distraído: Muitas crianças desconcentram-se com muita facilidade, seja
com conversas paralelas, outros ba735
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sso pode ser uma forte evidência de que a criança precisa de ajuda e, portanto, é essencial que escola e professor se aproximem dos estudantes para saber mais sobre sua vida pessoal e, assim, poder encontrar um caminho para ajudá-los a lidar com determinadas dificuldades.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio deste trabalho pudemos observar que temos muitos tipos de alunos, os quais a sua indisciplina advém de diversos fatores, muitos deles de histórico familiar de violência, bem
como a falta de entendimento de seus próprios sentimentos.
As crianças entre dois e seis anos estão aprendendo a conviver, poreste motivo
cabe à escola ajudar na construção desse autoconhecimento, pois só aprende a
ser autônoma, solidária e cooperativa se a criança vivencia essas atitudes, para
tanto é necessário criar um clima de leveza, afetividade e respeito em sala de aula.
É necessário a valorização do período de desenvolvimento infantil, de formação, de construção em que a criança da Educação Infantil se encontra e
suscitar questionamentos, reflexões e práticas que tentem influenciar, intervir, promover o processo de constituição de sua personalidade, de seu caráter,
de sua moralidade nessa etapa da educação e no próprio ambiente escolar. É
tentar fazer alguma coisa por esta criança, desde o início de sua escolarização,
desde o princípio de sua convivência social, de seu desenvolvimento moral.
O professor em parceria com a escola deve estar preparado para tomar
as atitudes necessárias quando houver casos de indisciplina, pois uma vez
que o professor consegue agir pontualmente na situação ocorrida, maiores
chances de sanar os problemas com maus comportamentos infantis. Para
tanto é necessário que o professor seja conhecedor de seus alunos e de
problemas decorrentes com eles, grandes exemplos são violência doméstica, bullyng e até mesmo falta de afeto, o que ocasiona situações em que
a criança necessita chamar atenção para garantir uma ponta de atenção.
O professor precisa evitar perder seu autocontrole diante dos alunos, pois
é ele que passa segurança e confiança para a criança, quando o professor perde o controle ou gera muitas explicações e justificativas acaba por gerar uma
ansiedade na criança, o que faz com que ela retruque com passividade ou violência o que não é bom. O professor não pode apresentar atitudes contraditórias, nem reforçar agressão com atitudes agressivas diante das crianças.
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Falar em educar para os limites, não falamos em colocar limites em todas as
ações e sentimentos da criança, mas sim ajudá-la a expressá-los de forma controlada sem violência ou raiva, esclarecendo sobre o comportamento ocorrido e dizendo-lhe a melhor maneira de resolver, pois mostrar os caminhos torna-se a medida ideal para aliar-se a criança na hora de resolver seus conflitos.
A família é uma grande aliada da escola no desenvolvimento de estratégias para
sanar a indisciplina, pois os reforços por parte dos pais em casa favorecem que tenhamos uma via de mão dupla e a criança entenda que tais comportamentos não são
aceitos em nenhum tipo de convívio social. A criança precisa de ajuda para aprender a lidar com seus sentimentos e conflitos, não adianta apenas repreender, sem
explicar os motivos pelos quais está sendo repreendida e / ou punida, a conversa
sempre é o melhor caminho para a resolução de conflitos na vida em sociedade.
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